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М ађарски председник Јанош 
Адер, боравио је почетком ове 
недеље у радној посети Срби-

ји, а заједно са домаћином, српским 
председником Вучићем, открио је 
споменик Јаношу Хуњадију у Земуну 
и положио је венце и на спомен-обе-
лежје Опсада Београда 1456, на Ка-
лемегдану.

Александар Вучић је рекао да „Ма-
ђарска и Србија данас живе сан Јанка 
Сибињанина, а то је да имамо зајед-
ничку политику, да се боримо за за-
једничке вредности и интересе Срби-
је и Мађарске, српског и мађарског 
народа”. Вучић је, на свечаности от-
кривања споменика Сибињанину, у 
Земуну, истакао да је важно да има-
мо људе различитих народа који се 
поштују и помажу, додајући да је 
срећан када види заједно српске и 
мађарске заставе, које су, и биће, ис-
тиче, и у будућности наше заставе.

Председник Мађарске Јанош Адер 
истакао је да се и данас уз гусле пева 
о томе ко је био велики јунак Јанко 
Сибињанин, као што ће у Мађарској 
вечно бити жив Јанош Хуњади. Адер 
наводи да се на споменику могу ви-
дети крст и звоно, симболи пожртво-
ваности и поштовања. Како је рекао, 
крст је симбол одбране целе Европе, 
а звоно симбол победе у бици, одно-
сно одбране Београда од Турака која 
је извојевана под вођством Јанка Си-
бињанина.

Војсковођа Јанош Хуњади (1387–
1456), добио је споменик у Земуну на 
дан обележавања годишњице битке 
за Нандорфехервар (што је мађарски 
назив за Београд), против Отоманског 
царства 1456. године. Аутор спомени-
ка је уметник из Будимпеште Иштван 
Мадараши, који је новинарима рекао 
да је тим делом „остварен сан” да се 
коначно обележи битка која је била 
значајна за целу Европу, јер је зауста-
вила продор Турске у Европу. Статуа 
Сибињанина висока је 2,3 метра, а 
изливена је од бакра. „Међу средњо-
вековним документима пронашао 
сам цртеж Хуњадија, а тај портрет 
послужио ми је као основа у креира-
њу овог споменика”, навео је Мада-
раши.

На данашњи дан пре 562 године 
војска предвођена Хуњадијем побе-
дила је отоманску војску на Калемег-
дану код Сахат куле. Три недеље по-
сле победе над Турцима, у околини 
Београда, у кампу његове војске за-
владала је епидемија куге од које је 
и сам оболео, а касније и умро. Вој-
ничку каријеру започео је у војсци 
деспота Стефана Лазаревића истичу-
ћи се као најбољи војник, а убрзо је 
прешао у службу код угарског краља 
Жигмунда.

Немачки краљ Алберт II је 1438. го-
дине Хуњадију доделио титулу бана 
од Северина, а касније је од мађар-
ског краља Владислава III добио упра-

ву над Београдом (титула кепетан 
Београда) и Трансилванијом (титула 
гувернер Ердеља). Учествовао је у 
борбама за ослобођење Смедерева 
1441. године, а следеће године је ис-
терао Турке ван граница поверених 
му територија и повратио власт Ма-
ђарске над Влашком.

У походу на Балкану, у борби про-
тив Турака, освојио је Ниш и Софи-
ју, поразио тројицу турских паша и 
султана Мурата II. Хуњади је као 

Сибињанин Јанко, чије име носе две 
улице у Београду, описан у многим 
српским епским песмама као један 
од највећих српских јунака, а као 
народног хероја славе га и Мађари 
и Румуни. Скупштина града Београ-
да усвојила је 20. априла 2017. године 
одлуку о подизању споменика, а на 
иницијативу Амбасаде Мађарске, 
како би се код грађана ширила 
свест и историјској повезаности два 
народа. 

ПОЛИТИКА

Откривен споменик Јаношу Хуњадију у Земуну
Нови симбол српско-мађарског пријатељства

Председници Србије и Мађарске, Александар Вучић и Јанош Адер, открили су у понедељак споменик 
Јаношу Хуњадију, у српском народу познатом као Јанко Сибињанин, на Кеју ослобођења у Земуну.  

Хуњади је добио споменик на дан обележавања годишњице битке за Београд из 1456.

Нови Пазар

Александар Вучић и Јанош Адер

О дбор је упутио писмо Нацио-
налном савету за високо обра-
зовање јер су, како наводе, 

добили информацију да је „Савет до-
био на акредитацију студијски програм 
тзв. босанског језика на Државном уни-
верзитету у Новом Пазару”.

У Националном савету подсећају да 
установа захтев за акредитацију одре-
ђеног студијског програма шаље Коми-
сији за акредитације и проверу квали-
тета у високом образовању и уколико 
Комисија одбије захтев, установа може 
да упути жалбу Савету.

Члан Савета проф. Миодраг Попо-
вић тврди да никаква жалба није стигла 
Савету и да је реакција Одбора преу-
рањена.

Одбор за стандардизацију српског 
језика подсећа да и ставови значајних 
бошњачких лингвиста говоре у прилог 
томе да се српски и босански језик лин-
гвистички не разликују.

„На основу Европске повеље о реги-

оналним и мањинским језицима и још 
више на основу научних лингвистичких 
критерија, јасно је да се не могу као 
посебни студирати симболички језици, 
јер они представљају само различита 
имена истог, у овом случају српског, 
стандардног језика. Прихватањем овог 
програма Србија би била једина земља 
на свету где би се студирао као посебан 
босански језик”, наведено је у писму.

Тврдећи да су имали увид у предло-
жени програм, Одбор упозорава да је 
циљ студија да се легализује прекраја-
ње научних истина и присвајање српске 
језичке и културне баштине.

Одбор тврди да се у закључку пре-
длога програма наводи: „Студијски 
програм садржи довољно елемената 
српског језика и књижевности чиме се 
студенти оспособљавају за извођење 
наставе српског језика и књижевности 
у основним школама, што ће бити на-
ведено и у додатку дипломи”.

Тиме се, сматра Одбор, деградирају 

српски језик, српска књижевност и срп-
ска култура, јер се „српски језик и књи-
жевност подводе под босански језик, 
књижевност и културу”.

„Овако припремљени наставници 
босанског језика добили би право да 
преузму и наставу српског језика. Тиме 
се показује највећи нонсенс, на који не 
може пристати ниједна српска инсти-
туција. Верујемо да иза овога неће ста-
ти ниједан српски политичар јер се 
тиме ништи осам векова српске писме-
ности и културе”, стоји у писму. 

Не постоји посебан језик Бошњака
Писмо одбора за стандардизацију језика

Одбор за стандардизацију српског језика упутио је писмо Националном савету за 
високо образовање Србије, са ставом да не постоји посебан језик Бошњака који се 

разликује од српског језика и да би увођењем тзв. босанског језика  
на универзитете била нанета штета српском језику и култури
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С вету архијерејску литургију у 
Грабовцу су ове године слу-
жили митрополит загребач-

ко-љубљански Порфирије, умировље-
ни владика канадски Георгије, епи-
скоп будимски Лукијан, епископ Ру-
мунске православне цркве у Мађар-
ској Силуан, владика бихаћко-петро-
вачки Сергије и епископ осјечкопољ-
ски и барањски Херувим, уз саслуже-
ње свештенства и монаштва Српске, 
Румунске и Бугарске православне 
цркве.

Појали су и полазници 27. Верона-
учног кампа и тако, предвођени сво-
јим вероучитељима протојерејом 
Зораном Остоићем, парохом будим-
пештанским, протонамесником Дали-
борем Миленковићем, парохом сеге-
динским и јерејем Зораном Живићем, 
парохом калашким, као и својим ва-
спитачима, узели учешће у литургиј-
ском сабрању.

У склопу празничног богослужења 
свечану беседу одржао је митрополит 
загребачко-љубљански Порфирије, 
који је између осталог рекао: 

„Ми смо овде благодаћу Божјом 
сабрани, у овој древној светој обите-
љи, где су се вековима, пре свега, на 
молитву сабирали монаси који су жи-
вели овде и који су узносили молитве 
своје Господу за спасење читавог људ-
ског рода и за спасење својих душа. 

Али су се овде, такође, на овом месту 
сабирали око светих монаха подви-
жника и благочестиви људи, право-
славни хришћани. Пре свега, право-
славни Срби, који су живели на овим 
просторима. Али, такође, долазили су 
и помоћ од Бога тражили и добијали 
и они који нису православне вере. Јер, 
Бог гледа на чисто срце, гледа на 
нашу жељу и наше потребе. И не суди 
по томе ко како изгледа и ко је какав 
споља. Дух дише где хоће и Бог деј-
ствује где хоће. Управо због чистоте и 
молитава оних који се Богу искрено 
обраћају, а такви су овде кроз векове 
живели. Хвала Господу што ова света 
обитељ и даље живи и сигурни смо 
вером у Господа да ће живети до 
скончања света. Данас је овде и сабор 
петровдански. Наиме, традиција је  да 
се верни свих крајева окупљају да 
обележе и прославе име двојице апо-
стола - апостола Петра и Павла.“

На крају своје проповеди, митро-
полит се осврнуо и на један вредан 
јубилеј: тридесет пет година од хиро-
тонисања и архијерејске службе пре-
освећених епископа будимског Луки-
јана и умировљеног владике Георгија.

После славске проповеди, Света 
архијерејска литургија  настављена  
је литијом, а потом је уприличен све-
чани чин резања славског колача и 
благосиљања кољива. Кумовали су 

чланови Самоуправе Срба у Сегедину, 
месне Српске православне црквене 
општине и Сегединске месне српске 
заједнице, чији је председник Боривој 
Рус рекао: 

„Кумство је код нас Срба света 
ствар. Мени је драго што смо кумова-
ли, а то је био и повод да се присетим 
некадашњих времена када су моји 
родитељи кумовали. Ево, сада се и 
мени пружила прилика да кумујем 
заједно са осталима у име целе срп-
ске заједнице у Сегедину. Грабовац је 
био, а и треба да остане место где се 
ми Срби окупљамо, састајемо да уче-
ствујемо на светој литургији, дружи-
мо се. Он је и даље наш духовни цен-
тар, а и у будуће треба да буде место 
попут манастира Хиландара, који је 
такође својеврсни оријентир српског 
народа.“   

На крају Свете архијерејске литур-
гије, епископ будимски Лукијан се 
најпре захвалио својој сабраћи, ми-
трополиту и епископима, на учешћу 
у евхаристијском сабрању и прису-
ству на црквено-народном сабору, а 
потом нагласио: 

„У ову древну светињу наш народ 
на сабор долази са разних страна с 
циљем да се духовно нахрани, окрепи. 
Ово је ретка прилика да се окупимо 
на светој литургији око овог колача и 
око славске свеће“, подвукао је прео-

свећени владика, који се потом захва-
лио овогодишњим кумовима, а затим 
пак присетио се хиротонисања од пре 
три и по деценије. 

Високим црквеним великодостој-
ницима и верном народу српском се 
потом обратио и умировљени епи-
скоп канадски Георгије, који се захва-
лио владики Лукијану на гостоприм-
ству и изразио своје одушевљење 
како изгледом манастира, тако и вер-
ним народом.

Након Свете архијерејске литурги-
је, петровски црквено-народни сабор 
настављен је агапеом. Епископу бу-
димском Лукијану уручен је пригодни 
поклон од стране сестринства мана-
стира Петковица, а изведен је и при-
годни културни програм, за који се 
побринулла Група „Антерија“ из Бео-
града, која је извела изворне српске 
народне песме.

Наравно, ни овогодишњи сабор у 
манастиру Грабовцу није прошао без  
музике и песме: свирао је и Тамбура-
шки оркестар „Банат“. Док су Дешча-
ни свирали, а Естер Фрањо Вујчин 
певала уз њихову пратњу, верници су 
ћаскали, разговарали, евоцирали ус-
помене, а потом кренули на вечерње, 
које је служио о. Јустин, егзарх теми-
шварски, у присуству скромнијег бро-
ја верника.

Предраг Мандић

Грабовац остаје центар духовног живота српске заједнице
Црквено-народни сабор на југу Мађарске

Манастир Грабовaц је био и остао центар духовности Срба у Мађарској и, као својеврсни духовни 
светионик, и данас привлачи сународнике из нашег региона. Тако је било и овог  

14. јула, по Петровдану, на дан Светих мученика Козме и Дамјана

ДУХОВНОСТ
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С вети архијерејски синод СПЦ 
је, на предлог епископа бу-
димског Г. Лукијана, доделио  

проти Војиславу Галићу Орден Светог 
Саве другог реда „за вишедеценијско 
предано служење Цркви, као и за об-
нову храмова у Сентандреји и остале 
пројекте, међу којима је круна нови 
музеј“. Као што смо већ писали, овом 
приликом је „за делатну љубав према 
Мајци Цркви“ додељен и Орден Св. 
деспота Стефана Лазаревића Кости 
Вуковићу, кустосу Музеја Будимске 
епархије. Висока признања уручио им 
је Његова Светост патријарх српски Г. 
Иринеј, што је био и повод за наш раз-
говор са архијерејским замеником 
Будимске епархије. 

Оче Галићу, најпре дозволите да 
Вам честитамо на високом одли-
ковању. Са каквим осећањем при-
мате Орден Светог Саве? Да ли 
вас је овај гест изненадио?
– Да, био сам изненађен. На пре-

длог нашег владике, Његова Светост 
патријарх српски ми је уручио тај ор-
ден – Орден Светог Саве другог сте-
пена. Наш преосвећени владика воли 
да изненади људе, своје сараднике и 
није дозволио да „процури“ та вест и 
баш зато за мене је то било велико 

изненађење. У нашој Цркви, наравно, 
постоје ти ордени којима се награђују 
људи, за које заслуге се дају признања. 
У образложењу овог ордена пише да 
је то за извесне заслуге. Али, свакако 
ми то знамо и свесни смо тога да у 
Цркви ништа није за заслуге и ништа 
се не даје у правом смислу те речи за 
некакву заслугу, него се даје на по-
клон. Тако је, пре свега, живот Цркве 
устројен.

На шта сте прво помислили када 
сте чули да сте награђени и када 
сте примили признање? Откад 
сте архијерејски заменик много 
тога се догодило у животу наше 
помесне Цркве, бројне светиње су 

обновљене, а отворен је и нови 
Српски црквени музеј.
– Надовезујући се на већ речено, 

ради се о томе да имам довољно го-
дина, да тако кажем, да сам могао да 
учествујем још од деведесетих у жи-
воту и раду наше Епархије, односно, 
наше Цркве на територији Мађарске. 
Учествовао сам још од почетка у раду 
враћања црквене имовине, у  периоду 
који је био од великог значаја за нашу 
Епархију. То је био веома важан и те-
жак, мукотрпан посао и мислим да 
смо ту захваљујући и људима који су 
нам у томе помогли, постигли добре 
резултате. Захваљујући томе, данас 
Епархија има  највећи могући број  

враћених некретнина, а осим тога има 
и ту такозвану годишњу апанажу, која 
је додељена нашој Цркви. То се каже 
доживотно, или како би се рекло, док 
постоји Будимска епархија, односно, 
њен правни наследник а то практично 
значи док постоји Српска православна 
црква. А она ће постојати, јер њој ни 
врата пакла не могу одолети. Према 
томе, Епархија је у извесном смислу 
обезбеђена – или бар донекле обез-
беђена – јер, наравно, средстава ника-
да довољно, али ипак има неку основ-
ну дотацију на основу које може да 
планира свој живот овде на територи-
ји државе Мађарске. У тим радовима 
сам учествовао прво као секретар 

епископа, па као архијерејски заме-
ник. И на крају стигли смо и до тренут-
ка када смо од државе добили значај-
на средства помоћу којих смо крену-
ли у неке пројекте и остварили пресе-
љење нашег музеја на главни трг 
Сентандреје у зграду некадашње 
Препарандије и у додатне дограђене 
просторије, које су саграђене уз ту 

историјску нашу зграду. Такође, обно-
вили смо и неке цркве, радили су се и 
неки иконостаси. Наравно, тога има 
много и ми сад можемо рећи да је 
благословом и трудом преосвештеног 
владике Лукијана урађено доста от-
када је Он овде, од 2002. године. Ишло 

се на то да се заштите наши храмови, 
којих има четрдесетак на територији 
Будимске епархије. Наравно, послу 
никад краја - сада треба приступити 
конзервацији и рестаурацији оних 
црквено-уметничких вредности, које 
чине иконостаси, остали мобилијар 
цркава којим радовима није се могло 
приступити, пошто је први циљ био 
увек да се сачува грађевина, односно,  
грађевине. А то значи обнову кровова, 
фасада итд... Сад ће се полако крену-
ти према унутрашњости оних храмо-
ва, у којима ентеријер још није рађен, 
зато што није било средстава, или  
једноставно нисмо стигли. 

Да ли ће то бити наредни кораци 
у години када обележавамо 800. 
годишњицу аутокефалности Срп-
ске православне цркве?
– Свакако, то су планови у години 

када наша Српска православна црква 
обележава тај велики јубилеј. Оства-
рења ће бити када и уколико буде за 
то средстава. Али, ипак, имајући у виду 
да с године на годину напредујемо у 
том погледу, надамо се да ће тај на-
предак и то напредовање и даље ићи 
тим темпом и да неће устукнути, зато 
што је то од заједничког интереса не 
само наше Цркве, него и државе у ко-
јој живимо. И ми то увек наглашавамо, 
као што и сам Владика у разговорима 
са званичницима наглашава да су то 
заједничке вредности, да је то нешто 
што припада и овој земљи, а не само 
нашој Цркви.  Због тога ова земља има 
и дужност, могућност, а у неку руку и 
част да помаже да се све то сачува.

Разговор водио: Предраг Мандић

Протојереј-ставрофор Војислав Галић

Цркви се ништа не даје ради заслуга, већ на поклон
ИНТЕРВЈУ

Недавно отварање новог седишта Српског црквеног музеја у адаптираној 
згради некадашње Препарандије у центру Сентандреје, био је повод и за 

доделу високих признања. Протојереју-ставрофору Војиславу Галићу, 
архијерејском заменику и старешини Саборног храма у Сентандреји, том 

приликом је додељен Орден Светог Саве другог реда, што је  
био повод за интервју са добитником признања

ПОДРШКА ИЗ МАТИЦЕ
„Радује ме да смо и даље у веома добрим односима са државним 

структурама, како у Србији, тако и у Мађарској. Ту морамо истаћи да је 
и Србија веома много помогла у обнови нашег новог музеја и то за Срби-
ју апсолутно значајним средствима”, истиче наш саговорник.

НЕ СМЕМО БИТИ ГОРДИ
„Што се мене лично тиче, ја сам ту да и даље радим и оно што је нај-

важније јесте да никакво одликовање, никаква признања не смеју човека 
да ухвате у замку да се погорди. Тога, наравно, у свима нама има, али 
морамо се борити увек против тога и бити скромни, прихватити све што 
долази од Цркве са захвалношћу и са жељом да то на неки начин увек 
тек у будућности оправдамо. Тојест, да се трудимо да оправдамо пове-
рење које нам је Црква дала, а то значи које нам је дао сам Господ преко 
наших епископа, кроз благослов  наших црквених великодостојника”, 
каже прота Војислав Галић.

Отац Војвислав Галић, са кћерком и супругом

У Саборној цркви у Сентандреји, непосредно по уручењу признања
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С вестрани Давид Кецман, пе-
сник, приповедач, књижевни 
критичар и уредник часописа, 

аутор је књиге о четири свестрана срп-
ска културна посленика из Мађарске. 
То је одлична претпоставка потпуног 
разумевања и критичког увида у њихо-
во разноврсно и богато стваралаштва. 
Реч је o књизи критичких осврта на 
одабрана дела четворице најмаркатни-
јих фигура српских књижевника и ин-
телектуалаца на размеђу векова, друге 
половине XX и почетка XXI века: Пре-
драг Степановић, Петар Милошевић, 
Драгомир Дујмов и Драган Јаковљевић. 

Према властитом доживљају и кри-
тичким постулатима Давида Кецмана, 
Предраг Степановић је мајстор кратке 
реалистичке приче „загледан у душу 
свог народа, Срба у завичајном Моха-
чу“. Кецман запажа пишчеву наклоње-
ност ликовима, невољницима у тешким 
историјским тренуцима. „Живети у 
Мохачу“, роман и збирку приповедака 
„Усудне речи“ сматра најјачим његовим 
трагом у српској прози. За Петра Ми-
лошевића истиче да, у односу на друге 
писце, има изразито критички став пре-
ма „оновременој и ововременој српској 

стварности“. Открива да му је блиска 
шекспировса мисао да је „живот позор-
ница“ што је посебно дошло до изра-
жаја у роману „Ми же Сентандрејци“.

Давид Кецман се у својој критичар-
ској пракси највише бавио делима Дра-
гомира Дујмова, најпродуктивнијег 
аутора који се огледао у претежно 
историјским приповеткама и романи-
ма. „Писац великог замаха и дубоког (у)
даха који пером трага по недодирну-
том простору историје српског народа“. 
Он пише о мало знаним, можда и на-
мерно скрајнутим, али преломним мо-
ментима српске историје. Беле (неиспи-

сане и необјашњене) тачке у историји 
су за њега инспирација и изазов као 
„удесна загонетка“, али и као важно 
упозорење и „мелемно отрежњење“ од 
заблуда. Он жели да осветли историјске 
догађаје тако што ће својом стваралач-
ком имагинацијом, дочарати историј-
ску истину у њеној потпуности.

Општи закључак након бројних исто-
ријских романа, који сам писац истиче, 
а гласи „Све је исто“, или како сам пи-
сац каже, „између онога што се десило 
у историји и онога што се дешава данас 
постоји само једна разлика-временска“. 

Објашњавајући поетику Драгомира 
Дујмова, Давид Кецман запажа да је 
њена суштина у „синтетизовању кла-
сичног и ововременог и онеобичавању 

реалног и припитомљавању митског, 
фантастичног и магичног“. Дујмов је 
„врстан стваралац кратке прозне фор-
ме“ и мајстор „дубинског профилисања 
психолошких портрета“ јунака. Његови 
необични, живописни јунаци, историј-
ски и фиктивни, трагају за решењем 
најтеже енигме, енигме о себи. Романи 
Драгомира Дујмова су прича о злу али 
и о оном „вечно добром и лепом, а што 
је увек и свуда, у нама и око нас“ закљу-
чује Давид Кецман.

„Шапат времена“ Драгана Јаковље-
вића је лирско медитативна проза ис-

пуњена емоцијом и животним иску-
ством. Потрага за одгонеткама тајни 
живота, у мутном времену садашњем 
поремећених вредности. Једноставни 
мисаони, лирско-медитативни записи, 
есејистички, филозофски. Књига про-
ницљивог мислиоца и лирика. Доказ да 

поезија и филозофија „тек у блиском 
садејству бивају потпуна реч истине. 
Записи невеликог обима а значајног 
умног опсега предочено сугестивним 
сликама чији је циљ да читаоци овла-
дају умећем припадања себи“, закљу-
чује Давид Кецман.

Осим аргументованих судова о иза-
браним књижевним делима, вредан је 
пажње стил аутора. Свој доживаљај 
дела и судове о њима изражава бога-
тим језиком, дугачким, разуђеним ре-
ченицама које по принципу одложеног 
задовољства, одлажу закључак или 
поенту реченице. Тај језик често красе 
оригиналне кованице, што говори о 
ауторовом креативном односу према 
језичком благу. Од самог почетка се 
намеће поетичност језика. Јунаци ро-
мана су тако судболомници, а од сум-
ње се не може побећи, јер нема избега 
од сумње. Даје нам често у једној речи 
две могућности читања: п(р)огледом, 
(про)видом.

Посебна драгоценост, ове књиге је 
та да је посвећена Стојану Д. Вујичићу, 
покојном српском песнику из Мађар-
ске, који је вечна инспирацији младим 
писцима. Књига се отвара поетском 
посветом а затвара разговором са Сто-
јаном Вујичићем који је аутор објавио 
давне 1990. године у Сомборским но-
винама. Овим не само да изражава 
захвалност „једном од наистакнутијих 
књижевника и прегалаца на пољу кул-
туре у Мађарској из редова припадни-
ка српске народности“ него нам суге-
рише исходиште и континуитет модер-
ног књижевног стварања Срба у Ма-
ђарској који чине управо четири писца 
чије је дело предмет ове књиге. 

Ово је књига на коју се предуго че-
кало. Израз је јаке потребе да се сачува 
и продуби траг о људима „из Чарноје-
вићевог вечито сеобног и жалобног 
јата.“ Реч је о оригиналној импресио-
нистичкој критици високе вредности. 
Уверени смо да ће бити драгоцен под-
стицај за даља критичка вредновања 
књижевних дела српских писаца. 

Славица Зељковић 

Издање о нашој савременој прози

Продубљивање трагова српске писане речи
КЊИЖЕВНОСТ

ЗБИРКА КРИТИЧКИХ ПРИКАЗА
Књига „Провид кроз сва времена” је збирка критичких приказа које је 

Давид Кецман писао о појединим делима четворице аутора у претходном 
периоду. Свестан је да такви прикази, у суштини афирмативни, нису у 
потпуности критички, те сугерише да дела ових аутора траже „целови-
тије критичарско осветљавање“. Он позива критичаре у матичној земљи 
да више пажње обрате на ове писце у расејању, јер они то својим делима 
заслужују. Ова књига, по речима самог аутора, нема високе претензије, 
осим да проговори „О најбитнијим одликама њиховог прозног концепта, 
стваралачког домета, оно најбитније, бар у фрагментима“ писана особе-
ним, одавно препознатљивим, поетски, занесеним стилом критичара пе-
сника или боље, песника-критичара, есејисте.

ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Оно што је заједничко ауторима о којима пише Давид Кецман, јесте 

чињеница да су се јавили у српској књижевности као песници, а потом 
као прозни писци, да су се бавили и позориштем, уређивањем часописа 
и електронских медија, преводилаштвом и професуром. Кецман нас 
упознаје и са библиографијом четворице аутора и са критичким записи-
ма других критичара о делима ових писаца. Осим тога ставља их у одре-
ђени књижевно-историјски контекст. 

Давид Кецман Дако: „Провид кроз сва времена“ - савремена српска проза на 
тлу Мађарске; Задужбина Јакова Игњатовића, Будимпешта 2019.
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У чесници кампа су, ради лакшег 
рада, били подељени у групе по 
узрасној доби. Ту је била група 

ђака 1. и 2. разреда, коју је водила 
учитељица Јасмина Латас, а помагала 
јој је Жужана Ћосић, затим група уче-
ника 3-5. разреда, са којом је радила 
учитељица Весна Чаплар, којој је аси-
стирала Наталија Пауновић. Натали-
ја је на овај камп довела групу од 15 
ученика из Батање. 

Сада, већ, постаје традиција да као 
помоћ у реализацији овог кампа, сва-
ке године, стижу студенти из Јагоди-
не. Ове године су то били: Невена 
Петровић и Душан Урошевић, студен-
ти Педагошког факултета из Јагодине, 
који су добили групу ученика од 5. до 

8 разреда. Гимназијалци су били вео-
ма бројни, па су зато морали бити 
подељени у две групе. Са ученицима 
9. разреда радила је професорка Гор-
дана Ђерђ, а са ђацима 10. и 11. разре-
да професорка Драгана Меселџија. 

Ритам дана је већ свима познат, па 
су се тако после доручка и оцењивања 
соба, одржавала и обавезна занима-
ња, на којима се говорило српским 
језиком. Свака група појединачно, за-
једно са својим груповођом, припре-
мала је тачку за завршну свечаност. 
Након занимања се одржавала и про-

ба хора са Горданом Ђерђ, уз помоћ 
Слободана Вертетића, који је ученике 
пратио на хармоници. Кампом су од-
јекивали звуци хармонике, чуле су се 
речи српских песмама, као што је 
"Уснила је дубок санак" у извођењу 
Лене Ембер и Сузане Косновски, а не-
ретко су се, на радост свих, заиграла 
и српска кола. На тај начин Српски 
језички камп оправдава своје име и 
свој задатак. 

Спортске активности су се одвијале 
у поподневним сатима, а кампери су 
показали највеће интересовање за 
одбојку на песку. Професор Дејан 
Младеновић је био ту да их мотивише, 
игра са њима, направи екипе и буде 
судија. Плажа, купање, свакодневне 

шетње и дружење су биле омиљене 
активности у току дана. Увече, обаве-
зан заједнички састанак, који је води-
ла директорка Српског педагошког и 
методолошког центра, Јулијана Мија-
товић Которчевић, како би сумирала 
дешавања дана и обавестила ученике 
и колеге о ономе што следи сутра. 
Након тога је следила  забава пре од-
ласка у шетњу и на спавање. Ноћу је 
све чувао и обилазио децу васпитач 
Драган Пандуровић. Сви који су били 
у Српском језичком кампу знају коли-
ко вечери могу да буду занимљиве уз 

аниматора Ћећу, који се сваке године 
појави са неким новим идејама и игра-
ма. Ни ове године није изневерио оче-
кивања. Као техничка подршка, за 
лепе црвене камперске мајице са нат-

писом кампа, плакате и све техничке 
детаље задужен је био професор Зо-
ран Меселџија.

Ученици су имали прилику да 

уживају и гледајући представу-ради-
оницу „Где је добро дрво”, у извође-
њу Српског позоришта у Мађарској. 
Ова представа је имала за циљ да у 
гледаоцима пробуди свест за очува-
њем природе, а поготово непосред-
ног природног окружења. У предста-
ву је, како би се активирала публика, 
уврштен и квиз са питањима из еко-
логије, као и журка са еколошким 
мотивима, као што су биле еколошке 
игре и еколошко коло. Глумци, Пеђо-
лино и Ратко Краљевић, успели су да 
покрену и анимирају публику, а по-
себно најмлађе, који су на крају 
играли и певали у сали заједно са 
глумцима.

С обзиром да се сваке године ор-
ганизује неки излет, ове године је то 
била посета Шумегивару, чији је ста-
ри град-тврђава у Мађарској настао 
у XIII веку. Последње разарање које 
је задесило овај град било је у првој 
половини XVIII века. Годинама је то 
била рушевина и никакви захвати 
нису на њој вршени све до краја XX 
века, када се коначно види њен по-
тенцијал. Ова тврђава данас спада 
међу најочуванија утврђења Мађар-
ске, где се одвија читав низ дешавања 
током целе године, од изложби, тур-
нира, музејских поставки, заната и 
радионица, па до концерата.

Камп су помогле и Српске самоу-
праве II, VI, VII и VIII кварта, а неке 
самоуправе су директно помогле и 
уплатиле учешће за неколицину уче-
ника. 

Д. М.

Две деценије Српског језичког кампа „Вук Караџић”ЕДУКАЦИЈА

У Балатонфењвешу је по двадесети пут одржан Српски језички камп „Вук Караџић”, уз учешће око стотину 
деце, а у организацији Српског педагошког и методолошког центра и финансијску подршку мађарске 

Фондације „Бетлен Габор” и Министарства културе и информисања Србије 

Усавршавање језичког знања уз уметност, квизове и музику

ВИТЕШКЕ ИГРЕ У ШУМЕГИВАРУ
Дворана славних, у којој се одвијао програм, смештена у Историјском 

парку авантура, служи као место за коњаничке игре, које уживају висок 
углед широм Мађарске и Европе. Средњовековна игра коњских трка је 
прва која је оживела у Мађарској, са дивном коњском представом, као и 
првенством у тркама коња. Средњовековна атмосфера се верно одража-
ва у костимима и музичкој позадини. Главни елементи представе изведе-
ни су из витешких турнира познатих у средњем веку, тако да је приказана 
демонстрација вештина - стрељаштво, бојно поље, вештине са копљем - на 
коњима и јахању, јахању и ходању, с мачевима, штитовима и слично.

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ
За сценографију и украшавање сале, као и прошле године, највеће 

заслуге је имала учитељица Јасмина Латас, са својим ученицима и коле-
гама које су помагале. Нашло се ту дечјих цртежа и калиграфије, етно-
-мотива, народних ношњи и шоља украшених декупажом, које су допри-
неле да утисак на завршетку буде још лепши. Завршна свечаност је била 
колаж прича различитих група, које су у својој шароликости, на посебан 
начин објединиле и обогатиле  програм.  Наравно, направљен је и прилог 
за „Српски екран”, како би се забележила дешавања и јубиларни 20-ти 
камп.
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Љ убав према српском фолкло-
ру у Батањи проширила се на 
неке нове „клинце и клинце-

зе“, који су од 23. до 29. јуна боравили 
у том градићу. Деца из Батање, Деске, 
Сегедина, Помаза, Калаза, Великог 
Сентмиклоша, Арада и Новог Сада 
дружила су се на овогодишњем јуби-
ларном 30. кампу.

Љубимир Миле Вујчин, врсни ко-
реограф из Врбаса, са својом еки-
пом, радио је и ове године са децом 

кореографије. Он је у току овог кам-
па поставио четири кореографије. 
Овај познати кореограф из Србије 
већ дуги низ година учествује у раду 
кампа, скоро од његовог почетка. 
Народну музику са децом је радио 
Јосип Будимчевић, док су се за до-
датне активности побринуле: Спо-
менка Брцан-Ђукин, Мелинда Кере-

ми, Марица Шкорка, Габриела Доха-
њош-Роцко и Љубинка Георгијевић.

Организатори су направили инте-

ресантне програме на кампу. У пре-
подневним и раним поподневним 
часовима вредно се радило у неко-
лико група. Играли су, певали, свира-
ли, радили ручне радове и сл. Попод-
нева су сви са нестрпљењем очеки-
вали, када су се расхлађивали и 
релаксирали на батањским базени-
ма. Добро време је им је ишло у 

прилог, тако да су након вишечасов-
них проба уживали у воденим радо-
стима. Свако вече у кампу је било 

садржајно и интересантно. Прво 
вече учесници су провели у дворцу 
Бреда, на само 30 километара од 
Батање, где су уживали у атрактив-
ној, тродимензионалној пројекцији 
на зидинама дворца. Друго вече су 
кампери провели на ноћном купању. 
Занимљив квиз је подигао све на 
ноге треће вечери у кампу, много 
смеха и добре забаве остало је за 
њима. Ни овај камп није прошао без 
гастономске вечери. Главни корео-
граф и велики гурман за све пола-
знике кампа је припремио свадбар-
ски купус. Уз добро расположење, 
песму и игру кампери су у сласт 
појели специјалитете.

Атмосфера је кулминирала завр-
шне вечери, када су учесници пока-
зали резултате једнонедељног рада. 
Публика је могла да ужива у веома 
квалитетном програму који су при-
казали полазници кампа. За кратак 
временски период  деца и њихови 
педагози су утрошили много енер-
гије и још једном показали колика 
је њихова љубав према српском 
фолклору и овом кампу. Изврсне 
кореографије, као и прелепо изве-
дене игре и песме измамиле су пре-
гршт аплауза код публике. Најмлађи 
су приказали игре са Косова, а они 
старији игре из Лике, док су најста-
рије групе приказале две фанта-
стичне кореографије: „Ниш“ и „Бру-
сник“.

Батањски српски фолклорни 
камп испунио је очекивања. Успео 
је да окупи велики број деце и омла-
дине из свих крајева и да њихову 
енергију усмери ка очувању српске 
традиције и културе, преносићи тако 
српско наслеђе у Мађарској.  

С. Ђ.

О рганизатори Народописног 
кампа, предвођени Петром 
Богданом, председником по-

машке Српске самоуправе, премести-
ли су одржавање кампа из града 
надомак Будимпеште у бањски гра-
дић у Барањи. Израда стручне кон-
цепције једнонедељног логора, и 
овом приликом била је поверена 

Софији Каплан, етнологу, која је у 
табор стигла са унапред припремље-
ним материјалима, тј. сведочанстви-
ма о богатству српске прошлости 
Барање. Управо о њеним насељима, 
српским обележјима села и градова 
се говорило на предавањима, одржа-
ним деци, која су веома пажљиво 
пратила излагања предавача. 

У вези са  историјским, културно-
-историјским предавањима  Софија 
Каплан нам је рекла: 

„Првенствено смо причали о насе-
љима у Барањи, односно Србима који 
су живели у овом делу Мађарске. Са 
собом сам у Харкањ понела више 
старих архивских фотографија, које 
смо сакупили у Барањи. Оне су по-
служиле као помагала у презентаци-
ји начина живота људи, како су нека-
да живели Срби овде у Барањи, чиме 
су се бавили, шта су радили. Причали 
смо и о поклоничким местима с по-
себним освртом на Ђунтир, у вези са 
којим су деца имала интерактивни 
задатак. Такође, новитет за полазнике 
кампа је била и интерактивна мапа 
са насељима где су некада живели и 
где данас живе Срби. Када су погле-
дали ту мапу, просто су се чудили, јер 
ни помислили нису да је у Барањи 
некада било много Срба и да су број-
на насеља у жупанији била настање-

на српским живљем. Посебно бих 
истакла још и квизове за децу. Наиме, 
о наученом су кампери морали да 
полажу својеврсни испит, за који су 
се припемали и пре кампа, код својих 
кућа.“

Треба рећи да је Софија Каплан 
имала и помоћнике: Гордану Брцан 
Милисавић и Петра Богдана. Нарав-
но, највећу популарност имало је ку-
пање, али су у програму нашле и ек-
скурзије у Печуј и Шиклош, а табор 
су посетили и чланови Српског позо-
ришта у Мађарској, који су за кампе-
ре приредили незаборавно дружење.

Такође, у посети табору био је и 
брачни пар Ева и Кристифор Брцан 
из Деске, који су полазнике кампа 
увели у зачарани свет ручне радино-
сти. Још пре тога, председник КУД-а 
„Банат“ деци је одржао уводно пре-
давање, евоцирајући своје успомене 
из детињства и говорио о разним 
обичајима. Са девојкама је обраду 
текстила радила Ева Брцан, руково-
дилац Радионице „Златне руке“, док 
је дечаке у тајне дрворезбарења увео 
Кристифор Брцан.

Поједини чланови Оркестра 
„Село“ и КУД-а „Рузмарин“ из Калаза 
побринули су се за приказ српске на-
родне музике и српских народних 
игара, а приређена је и изложба срп-
ских народних ношњи. Организацију 
и реализацију табора у Харкању су-
финансирала је Фондација „Габор 
Бетлен“.

П. М.

КАМПОВИЈубилеј батањског фолклорног кампа 

Три деценије рада на чувању народне традиције
Српски камп фолклора одржан је по тридесети пут у Батањи. Организатори су 

се за то време мењали, деца су одрастала, смењивале су се генерације,  
али он још увек траје и није изгубио свој смисао и главни задатак 

Народописни камп у Харкању 

Траговима Срба у Барањи
Четврти по реду Народописни камп приређен је крајем јуна у Харкању, у 

Жупанији Барања, у организацији Самоуправе Срба у Помазу. Осим што Харкањ 
обилује разним могућностима за забаву, откривање српске прошлости  

Барање био је један од приоритета учесника кампа
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Резултати рада српских школа  
и разреда у Поморишју

Основци из Сирига Полазници забавишта у Сегедину

Прва генерација српских ђака у Сегедину Ученици из Деске

К рај је дошао дугој и садржајној 
школској години у Батањи, од-
носно тамошњој Српској основ-

ној школи и забавишту. Готово да није 
било недеље у којој се поред редовне 
наставе нису одвијали и неки додат-
ни програми и активности. Ову школ-
ску годину су обележили додатни, 
креативни садржаји за чију су реали-
зацију новчана средства прикупљена 
преко бројних конкурса. Школарци 
су се до последње недеље трудили 
да постигну што боље резултате и да 
већину преосталог времена проведу 
у друштву својих вршњака, пре почет-
ка летњег распуста. 

Последњег радног дана школа се 
опростила још од једне генерације 
основаца која је завршила своје 
основно школовање. У поподневним 
часовима у прекрасно украшеној 
школи окупио се велики број званица. 
У дугачкој колони, уз звуке опроштај-
них песама, обилазили су учионице 
својих млађих другара и слушали 
њихове опроштајне говоре, након 
чега су их малишани засули букетима 
цвећа. Свечана манифестација се 
наставила у школском дворишту где 
је осмаке и све присутне поздравио 
директор школе, Никола Ђенеш Екба-
уер упутивши им топле савете за бу-
дућност. Уз звуке „Марша на Дрину“ 
ученици осмог разреда су  предали 
српску заставу будућим осмацима на 
којој је завезана пантљика њихове 
генерације 2011-2019. Ученици осмог 
разреда су се опростили од својих 
учитеља и наставника пригодним го-
ворима присећајући се оних лепих 
ствари које ће им увек остати у сећа-

њу. При самом крају подељене су 
награде за одличан успех, примерно 
владање и активно залагање у школ-
ском животу. Пуштајући балоне да 
лете у вис, осмаци су се опростили од 
своје школе. Само пар дана након 
опраштања свечано је и затворена 
2018/2019. школска година. Ученицима 
су уручена сведочанства и наградне 
књиге за изузетан успех и залагања у 
школи.

Иначе, дечји вртић је у овој устано-
ви и даље популаран, па зато не чуди 
чињеница да су његови капацитети 
попуњени. Педесеторо полазника је 
похађало вртић, који је пред сам крај 
школске године постао још лепши, 
будући да је извршена обнова ограде. 

У Чанаду је стање и више него 
алармантно. Негативан процес опа-
дања броја деце већ годинама траје, 
а трачак наде представља стање у 
месном Дечјем вртићу, где је петнае-
сторо малишана учило у протеклој 
години српски. Сем тога, након про-

шле године, када наставник Фрањо 
Колар није имао ниједног ђака-прва-
ка, у септембру ће радити са четворо 
првака, што је велики резултат у жи-
воту школе, која ради под окриљем 
Реформатске цркве. Треба рећи да 
Српска самоуправа чини све како би 
стипендирањем и разним другим 
иницијативама придобила наклоност 
родитеља и деце, али је успех поло-
вичан. 

У Српском забавишту у Десци, у 
протеклој школској години било је 
весело и лепо. Наиме, малишани 
предвођени васпитачицом Идом 
Франциом, свакодневно су уживали 
у условима под окриљем Српског 
културног, образовног 
и верског центра „Све-
ти Сава“. Интересова-
ње за упис у забавиште 
је и раније било вели-
ко, па су васпитачице 
морале да одбијају 
неке пријаве, пошто су 
смештајни капацитети 
били ограничени. Али, 
томе је дошао крај. На-
име, чим је окончана 
школска година, усле-
дило је оспособљава-
ње већег простора за-
бавиштанцима, који ће 
од септембра бити по-
дељени у две групе. 

Учитељица Душица 
Зорић је на располага-
њу имала осамнаесто-
ро ученика, од којих је 
било троје првака. То-
ком протекле школске 
године, основци су ра-
дили у знатно бољим 
околностима, јер је 
школа добила на упо-

требу бившу канцеларију КУД-а „Ба-
нат“ и месне Српске самоуправе. 
Купљене су клупе у нову учионицу, 
обезбеђене и две табле, постављена 
завеса за замрачивање, тако да све је 
било обезбеђено за несметани рад. 
Било је и новина у образовном раду. 
Часове музичког васпитања је једном 
недељно држала Естер Фрањо Вуј-
чин, солисткиња „Баната“. О занима-
њима фолклора у овој образовној 
установи, бригу је водила  Мирјана 
Јакшић, а пред сам крај школске го-
дине у склопу кружока, покренуте су 
и радионице за ученике, као ванча-
совне активности по факултативној 
основи. Недељно једанпут, у оквиру 

У образовној сфери српске заједнице на југу Мађарске много тога се догодило 
током прошле школске године, а свакако један од најважнијих догађаја било је 

покретање Српске основне школе у Сегедину. Такође, ваља истаћи да је 
Самоуправа Срба у Десци упутила молбу да од следеће године Српско 

забавиште и  Српска основна школа пређу у надлежност  
Самоуправе Срба у Мађарској

Извештаји са југа Мађарске



 
Будимпешта, 25. јул 2019. 9 

Забавиштанци из Деске

два часа, девојчице су имале прилику 
да стекну увид у вез, златовез и друге 
ручне радиности, док су се дечаци 
захваљујући Кристифору Брцану, 
председнику „Баната“, упознали са 
вештинама дрворезбарења. 

Српски језик од 2. до 8. разреда 
предавала је наставница Олга Ђукин. 
Она је била задужена и за ученике 
виших разреда: укупно их је имала 
седморо. Наставница Ђукин обавеза 
је имала и у мађарској Основној шко-
ли, где је факултативно предавала 
српски.  Иначе, ученици су могли да 
бирају и међу фискултурним понуда-
ма: разне спортове, музику, плес...

Деца су, иначе, учествовала и на 
разним приредбама и такмичењима 
где су забележила бројне успехе. Они 
су највише били приметни на такми-
чењу у лепом српском изговору чији 
је организатор била управо Српска 
основна школа у Десци. Радује чиње-
ница да ће у септембру у дешчанској 

Српској основној школи, као подру-
жници Српске школе у Будимпешти, 
школовање отпочети четворо ђака-
-првака.

У Сиригу, у Основној школи „Лајош 
Кошут“, настава српског језика је и 
даље популарна, мада је због експан-
зије кинеског смањен број ученика 
који су се определили за српски. На-
ставница Дајана Ђукин је радила са 
око 60 ученика, а рад се одвијао у 
четири групе. Нажалост, у минулој 
години није било ђака-првака који су 
се определили за српски, што значи 
да је потребна ефикаснија комуни-
кација са родитељима, које треба 
уверити да ће много боље проћи ако 
своје дете упишу на српски, него на, 
рецимо, кинески.  

Иначе, током протекле школске 
Дајана Ђукин се служила уџбеници-
ма који су у употреби у Мађарској, а 
у 4. разреду користила је уџбеник и 
радну свеску „Азбуки“, школе српског 

језика за странце - „Азбукум“. Нарав-
но, наставно градиво је применила 
језичком знању деце која не владају 
толико добро српским језиком, ипак, 
она су предвођена својим педагогом 
учествовала на разним окупљањима 
наших основношколаца и храбро  
укључила у надметања, која су имала 
за циљ да промовишу лепоте српске 
културе с посебним освртом на срп-
ски језик и говор. Управо у том доме-
ну, важан предмет је био и народопис 
који је предавала Марта Васиљев. 

На мапи српског образовања у Ма-
ђарској од ове године може се наћи 
и име Српске основне школе у Сеге-
дину. Након дугих припрема, ова 
образовна установа је са практичним 
радом кренула 3. септембра 2018, и то 
у изнајмљеним просторијама у згра-
ди на Булевару Москва под бројем 11. 

Први ђаци сегединске српске 
осмољетке били су током целе годи-
не марљиви: Федра Шарњаи, Анаста-
сија Мићић, Жофиа Футо, Булчу Хом-
пот, Иван Золтан Карпати и Теодор 
Радић пуно тога су научили, а све то 
захваљујући учитељици Снежани До-
шић, која је уједно именована и за 
директора институције, а њој су у 
раду помогле колеге, педагози Души-
ца Зорић (која је предавала мађарски 
језик) и Милорад Станић (у поподнев-
ној смени). Иначе, у сегединској Срп-
ској основној школи радило се према 
образовном плану који се примењује 
у будимпештанској Српској основној 
школи „Никола Тесла“. 

Ђаци ће нову 2019/2020. школску 
годину отпочети на новој локацији, 
јер је власник зграде на Булевару 
Москва под бројем 11 одбио је да 
продужи уговор о закупу. Зато се 
школа ових дана сели у зграду где је 
деценијама функционисао Регио-
нални студио Мађарског радија. 

Како сазнајемо, у наставу ће се у 
септембру укључити и нова учите-
љица из Мола (Србија). 

У Сегедину и на другим местима 
тече настава српског језика - на при-
мер, у Основној школи у Беке улици 
и у Гимназији „Јожеф Етвеш“, где је 
наставница српског језика Беатрикс 
Тот. Идеални услови за рад у сред-
њошколској установи подстакли су 
мно ге да положе  језички испит из 
српског. И у Основној школи у Беке 
улици, преко двадесеторо ђака је 
учило српски као нематерњи језик, 
а добар део њих учење српског на-
ставиће и у наредној школској годи-
ни.

На Тргу Хуњади у Сегедину, већ 
годинама ради Српска забавишна 
група за коју влада велико интере-
совање. У протеклој години, у одеље-
њу које предводи васпитачица Ната-
лија Дукић-Стантић, налазило се 24 
малишана, од којих се на крају годи-
не од забавишта опростило њих ше-
сторо. Од тога, честворо су се уписа-
ли у будућу Српску основну школу.

И протекле године у овој пред-
школској установи одржан је „Срп-
ски народносни дан“ који је послу-
жио и као промоција вртића у којем 
се рад одвија како на српском, тако 
и немачком језику. Иначе, како ро-
дитељи, тако и Сегединска српска 
самоуправа и материјално су допри-
нели успешној делатности и обезбе-
ђивању што бољих услова за несме-
тани васпитно-образовни рад у сеге-
динској српској забавишној групи. 
Купљени су тепих, полице и други 
намештај. Та помоћ итекако је добро 
дошла, па су се педагози ове пред-
школске установе посебно захвали-
ли свима који су помогли рад српске 
забавишне групе.

С. Ђ. - П. М.

Л овранска основна школа је 
успешно завршила школску 
2018/19. годину. Ученици су, са 

својим учитељицама, за ту прилику, 
приредили завршну приредбу за ро-
дитеље, фамилију и пријатеље. Пред 
публиком је изведен колаж рецита-
ција, као и Банатске народне игре, 
које је 12 ученика, осам дечака и че-
тири девојчице, одиграло разиграно 
и полетно. Школа је, иначе, позната и 
по томе што негује шароликост 
изворног фолклора. Атмосфера у 
препуној сали је била свечана. 

Пред сам крај школске године, 
школа је организовала тродневну ек-
скурзију у Ерисентпетер (Őriszent-
péter), место на западном ободу Па-
нонске низије, на тромеђи Мађарске, 
Аустрије и Словеније, на бреговитом 
подручју кроз које протиче река Зала. 
У лепо осмишљеном програму ек-

скурзије спојено је лепо, едукативно 
и корисно. Ђаци су дознали више о 
далеком времену царева, племства, 
аристократије, посебно о породици 
Баћаш, која је управљала овим кра-
јем. У месном музеју старих заната су 
уживо видели мајсторске рукотвори-
не и умећа. На очигледној настави су 
научили да је важно сачувати старе 
вредности и преносити их кроз гене-
рације. Посетили су и монументални 
дворац Фештетић у Кестхељу, на оба-
ли Балатона, који је чувен и по најве-
ћој племићкој библиотеци у Европи. 
Ту су се почетком 19. века окупљали 
песници и писци. Tако су у пракси 
могли да виде оно што су учили из 
познавања природе и друштва, и 
историје. 

Малишани су се лепо дружили и 
са екскурзије понели живописне ус-
помене. Комплетану екскурзију су 

организовале и финансирале бака и 
мама ученика ловранске школе, Бен-
цеа Нађа. Иако није из Ловре, ту је 
похађао и забавиште. Породица, која 
је врло задовољна како се школа ста-
ра о сваком детету и колико је Бенце 
напредовао у учењу српског језика, 
одлучила је да направе један незабо-
раван угођај за све ловранске ђаке. 
Средином јуна су реализовали ову 
идеју на обострано задовољство. 

Директорка школе, др Јованка Ла-
стић, честитала је малишанима на 
успешно завршеној школској години, 
пожелела им да се лепо одморе пре-
ко распуста и да још спремнији и 
радоснији дочекају следећу школску 
годину. Учитељица Софија Иванов се 
на крају програма захвалила роди-
тељима на изузетној сарадњи и по-

здравила се са ђацима који су лепом 
приредбом свечано обележили крај 
школске године. Са задовољством 
можемо да констатујемо да су учи-
тељице: Софија Иванов, Мелинда 
(Јелена) Вукајловић Краус и Весна 
Вејмола Рац Петин, као професор 
српског и мађарског језика, веома 
успешно оствариле овогодишњи план 
и програм.

Ученици који су завршили разред 
у Ловранској основној школи у 
2018/2019 години су:

Будаи Бори Ката, Васин Зорица, 
Вејмола Лана, Карагић Дарко, Нађ 
Бенце, Пап-Габош Хаига Мелинда, 
Береш Војт Емед, Димитровић Да-
мјан, Вашархељи Криштоф, Ковач 
Иван, Санто Милан и Ципот Тијан.

С. З.

Активности на Чепелској ади

Завршна екскурзија и 
приредба у Ловри

Пред сам крај школске године, Српска основна 
школа у Ловри је организовала тродневну екскурзију 

у Ерисентпетер (Őriszentpéter), место на западном 
ободу Панонске низије, на тромеђи  

Мађарске, Аустрије и Словеније
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Информације и услови 
конкурса:

1. Конкурисати могу приватна (фи-
зичка) лица или њихове групе 
које имају свог представника, 
потписника конкурсног рада. 
Подносилац конкурса треба да 
је одрасла особа (пунолетно 
лице), мађарски држављанин 
или – ако нема мађарско држа-
вљнаство – да  располаже стал-
ним пребивалиштем (усељенич-
ким статусом) у Мађарској. Уко-
лико су конкурсни рад израдили 
ученици млађи од 18 година, 
формални подносилац конкур-
са треба да је наставник, профе-
сор или други ментор – одрасла 
особа која је радила са учени-
цима на конкурсном раду.

2. Конкурисати се може радовима 
у којима се доноси, представља 
и обрађује сакупљена грађа из 
неке од следећих тематских 
области:

а) стари и савремени локални 
српски географски, топограф-
ски називи (називи улица, трго-
ва, деловa насеља, делова ата-
ра насеља, називи путева, гео-
графских формација у околи-
ни насеља, салаша, околних 
насеља итд.) у једном насељу у 
Мађарској где су некада живе-
ли Срби или где и сада живе 
Срби
б) стара и савремена презиме-
на српских породица у једном 
насељу у Мађарској
в) стари и савремени породич-
ни и лични надимци српских 
породица и њихових чланова 
у једном насељу у Мађаркој
г) традиционална и савремена 
имена од миља Срба у једном 
насељу у Мађарској
д) стари и савремени локали-
зми у говору Срба у једном 
насељу у Мађарској (Под лока-
лизмом овде подразумевамо 
речи, изразе, граматичке обли-
ке, узречице који се сматрају 
различитим од стандарда и/
или специфичним, карактери-
стичним за дато насеље или 
групу насеља.)
ђ) фотодокументовање непо-
кретног српског материјалног 
наслеђа и српских јавних нат-
писа у једном насељу у Мађар-
ској.

3. Детаљно упутство за обраду и 
документовање прикупљене 
грађе се налази на сајту Српског 
института и Самоуправе Срба у 
Мађарској. Упутство се може 
добити и лично у канцеларији 
Самоупораве (адреса: Будимпе-
шта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или 
Института (адреса: Текелијанум 
– Будимпешта, ул. Вреш Палне 
бр. 19.) у радно време или се 
може затражити од Самоуправе 
или Института да се поштом до-
ставе.

4. Писмени конкурсни радови тре-
ба да се поднесу на папиру, по-

штом, на адресу: Самоуправа 
Срба у Мађарској (Szerb 
Országos Önkormányzat), 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3.) На ко-
верту обавезно написати: „кон-
курс у области истраживања“. 
Фотографски радови треба да 
се поднесу у облику фотографи-
ја на папиру димензија најмање: 
9x13 cm и дигитално на адекват-
ном носачу, дигиталног обима 
најмање 1 Mb.

5. Конкурси треба да се поднесу 
шифровано. На конурсни рад  и 
на поштанску коверту треба на-
писати шифру, као и на мању 
затворену коверту у коју треба 
ставити попуњени и потписани 
конкурсни формулар са личним 
подацима подносиоца конкур-
са. Лични подаци се обавезно 
дају попуњавањем конкурсног 
формулара који се може преу-
зети са сајта Самоуправе или 
Института, или се може добити 
у канцеларији Самоуправе и 
Института. Мала затворена ко-
верта са подацима подносиоца 
конкурса се ставља у поштанску 
коверту поред конкурсног рада. 
Ако је конкурсни рад израдила 
група људи, онда се у коверти са 
личним подацима наводе пода-
ци свих чланова групе уз назна-
ку представника групе.

6. Исти подносилац конкурса 
може да поднесе и више конкур-
са у различитим тематским 
областима (а, б, в, г, д, ђ) и са при-
купљеном грађом из више насе-
ља (макар и у истој тематској 
области).

7. Конкурсна документација треба 
да садржи: (а) Конкурсни рад са 
шифром, састављен према де-
таљним упутствима, (б) попуње-
ни и потписани конкурсни фор-
мулар у затвореној мањој ковер-
ти са назначеном шифром спо-
ља. Ако је конкурсни рад дело 
групе људи, онда за сваког члана 
треба да се попуни посебан 
формулар са назнаком да ли се 
ради о члану или представнику 
групе. (Напомена: за тематску 
област сакупљања етногафске, 
завичајноисторијске и лингви-
стичке грађе користи се посе-
бан формулар, различит од оног 
за конкурсе у области култур-
них манифестација.)

8. Рок за подношење конкурса је 
22. новембар 2019. до 24:00 часа. 
(До овог рока треба да се кон-
курсна документација стави на 
пошту.)

Вредновање и 
награђивање 

конкурсних радова
1. Конкурси са непотпуном доку-

ментацијом или нешифровани 
конкурси, односно конкурси 
поднети после назначеног рока 
се не разматрају и не вреднују.

2. Подносиоци конкурса ће доби-
ти потврду од Самоуправе у 

року од два дана по приспећу 
конкурсног рада. После провере 
конкурсне документације Само-
управа ће обавестити подноси-
оца да ли ће се рад вредновати 
или због недостатака наведених 
у претходној тачки неће бити 
разматран.

3. Шифроване конкурсне радове 
ће вредновати трочлана стручна 
комисија формирана од стране 
Српског института, састављена 
од етнолога и лингвиста и дати 
предлог за награђивање. Радови 
ће се вредновати на основу ко-
личине и вредности сакупљене 
грађе, као и на основу квалитета 
обраде и презентовања ове гра-
ђе. Детаљнији аспекти вредно-
вања се налазе у детаљном упут-
ству за израду конкурсних радо-
ва.

4. У зависности од броја и квали-
тета пристиглих радова додели-
ће се прве, друге и треће награ-
де, као и похвале уз одговарају-
ће новчане награде. Бруто износ 
најмање новчане награде је 20, 
а највеће могуће награде 200 
хиљада форинти. Наградни 
фонд у овом распису конкурса 
износи бруто милион форинти 
која сума се по потреби може 
допунити и повећати.

5. Одлуку о наградама доноси Од-
бор за културу Самоуправе 
Срба у Мађарској на основу 
предлога стручне комисије која 
је вредновала радове. Рок за 
доношење одлуке је 15. децем-
бар 2019. Резултати конкурса ће 
се објавити на сајту Самоуправе, 

Института и СНН-а до 18. децем-
бра 2019, као и у наредном броју 
СНН-а, у штампаној форми. Под-
носиоци конкурса ће такође 
бити благовремено мејлом и/
или поштом обавештени о ре-
зултату њиховог конкурса. Ис-
плате награда ће се извршити 
до 31. децембра 2019. године.

6. Сакупљена грађа обрађена у 
конкурсним радовима ће се увр-
стити у базе података о Србима 
у Мађарској које саставља Срп-
ски институт, уз навођење изво-
ра (подносилаца радова). Најбо-
љи радови ће се објавити у по-
себној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу 
са правилником Самоуправе Срба у 
Мађарској за суфинансирање и фи-
нансирање прихваћеним одлуком 
Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 
2019).

- на сајту Самоуправе: www.szerb.
hu
- на сајту Института: www.
srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама 
(www.snnovine.com).
Информације у вези са конкурсом 
се могу добити од:

Николе Чупића, референта 
Самоуправе за конкурсе  

тел.: +36-30231-3301,  
мејл: csupics.nikola.ssm@gmail.com

Софије Каплан, сараднице 
Института +36-1-782-1639, szofia.

kaplan@srpskiinstitut.hu

(Напомена редакције: на захтев 
оглашивача, текст огласа објављујемо 
без редакторских интервенција)

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА 2019. ГОДИНУ
Самоуправа Срба у Мађарској, у сарадњи са Српским институтом расписује КОНКУРС

За сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској
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ИНФО

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈУЛ 2019.

27. 07. Вечерње.           - у 18.00 ч.
28. 07. Св. Литургија   - у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СРПСКИ БАЛ 
ПОВОДОМ  СЛАВЕ У КАЛАЗУ

26. јула 2019. од 20.00 ч.

За добро расположење побринуће се оркестар 
„Забавна индустрија“ из Душнока 

Организатор: 
Српска самоуправа Калаза

Адреса: 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

Budakalász, Szentendrei út 9.
Улаз је бесплатан !

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за 

ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 
ПРОСТОРА

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској 
путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази 
у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе 
улици бр. 49 - приземље број 6, на катастарском броју: VI 
28938/0/A/6. Некретнина величине 23  квадратнa метра 
намењена је као канцеларијски простор.
Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп 
некретнине пошаљу до 5. августа 2019. године до 13:00 
часова, на име председнице Самоуправе Срба у 
Мађарској, на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 
1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. Имејл: ssm@t-
online.hu

Остале информације:
- Некретнина није опремљена намештајем.
- На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској.
- Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на 
основу Закона бр. CLXXIX о правима мањина из 2011. 
године; на основу Закона о националној имовини CXCVI 
из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној 
имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе 
Срба о руковању имовином и улагању.
- Скрећемо вам пажњу да, с обзиром на Закон о 
националној имовини, уговор може да се склопи само са 
оним физичким или правним лицем које прихвата 
наведено у ставки 11. § (11) Закона.   
- Уговор о закупу се склапа на неодређено време. 
- Минимална цена закупа је 80.000 форинти месечно, а 
цена у себи садржи и месечне режијске трошкове на име 
коришћења просторије и два месеца кауције, и потребно 
је увести уговор код јавног бележника
- У случају да се јави више особа које су дале понуду, 
некретнина ће се издати ономе ко да највећу понуду.
- Место отварања коверата са понудама: Канцеларија 
Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa 
utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према 
тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању 
имовином и улагању.
- Процесу отварања коверата са понудама могу да 
присуствују особе које су дале понуду или особе са 
њиховим писменим овлашћењем. 
- Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих 
понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању 
имовином и улагању
Некретнина може да се погледа у унапред  договорено 
време. 
Детаљније информације можете добити у радно време 
Самоуправе (пон-чет. 9-15 часова, петком 9-12 часова), од 
председнице ССМ-а Вере Пејић Сутор лично, (Самоуправа 
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка 
бр. 3.) или телефоном +36 1 331-5345.

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској 
Будимпешта, 12. јун 2019.

На основу одлуке Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској број 108/2019 (21. VI 2019) о Правилнику о 

расписивању конкурса ССМ-а, Смоуправа Срба у 
Мађарској објављује:

Конкурс за финансирање или 
суфинансирање школских програма 

и манифестација којима се негују 
српски језик, култура, традиција и 

обичаји
Рок за пристизање конкурса: 30. 09. 2019. године- до 15:00 
часова
Конкурс се може предати лично или путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше 
Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa 
u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на 
веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.
hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat 
támogatások rendjéről szóló szabályzat”) 
Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: 
Формулар за подношење конкурса може се  преузети на 
веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.
hu под насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat 
támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.) 
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.
hu )
- Српске недељне новине, 25. јула 2019. године
Детаљне информације могу се добити: Канцеларија 
Самоуправа Срба у Мађарској (понедељак-четвртак 9.00-
15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.
hu )
- Српске недељне новине
Право подношења пријаве на конкурс имају: 
- по тачки 15. § 2. Закону о народностима српска 
народносна удружења
- по тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске 
народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се 
делокругу се налази неговање српског културног наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције 
Самоуправе Срба у Мађарској
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и 
неговање српског језика и  популаризацију наставе на 
српском језику. 
- Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, 
одељења, забавишта, насеља, региона.
Начин исплате средстава: пред-финансирањем или по 
подношењу обрачуна пројекта
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу 
Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално педесет 
хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

Самоуправа Срба у Мађарској
У Будимпешти, 21. јун 2019. 

(Напомена редакције: на захтев оглашивача, текст огласа 
објављујемо без редакторских интервенција)

ПРОСЛАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ
У VIII КВАРТУ БУДИМПЕШТЕ

Српска Самоуправа Јожефвароша срдачно позива све 
заинтересоване на 28. свечано освећење Илијиног 

бунара, 2. августа 2019. године у 17:00. часова.

Богослужење ће бити одржано у дворишту 
Природњачког музеја 

(Magyar Természettudományi Múzeum)

Ловранска Српска самоуправа срдачно Вас позива на 
јубиларни

XX ДАН СЕЛА У ЛОВРИ
27. јула 2019. од 14.00 часова, на обали Дунава

Наступају: КУД „Банат”, КУД „Рузмарин”, Група „Корак 
по корак” и полазници забавишта, Сегединско дечје 

позориште „Денсфитнес”

Свира оркестар Радована Марићa, са солистима: 
Инес, Рашом Павловићем и Жељком Панонцем
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К олонију коју је, као и предход-
них година, организовало бу-
димпештанско Удружење 

уметника „Круг“, отворио је његов 
председник Милан Ђурић, а уметнич-
ки део започео је стиховима Грге Ола-
ха и записима Драгана Јаковљевића, 
који је прочитао одломак из свог нај-
новијег романа „Тајне Павлове улице”,  
чији се излазак из штампе очекује 
ових дана. Тема овогодишње колоније 

била је икона као појам, а инспираци-
ји уметника свакако је допринела ат-
мосфера која је владала у порти срп-
ског православног Храма Светог Геор-
гија у Будимпешти, где су уметници 
радили. 

Колонију је редовно посећивао бу-
димпештански парох, протојереј Зо-
ран Остојић, који је био њен домаћин 
у црквеној порти, а отварању колоније 
присуствовао је и Милан Рус, драмски 
уметник и директор Српског позори-
шта у Мађарској. 

Ове године учесници колоније били 
су и награђени студенти, као и побед-
ница престижног ликовног салона 
„Палете младих“ у Врбасу, Сандра 
Јањатовић. Међу њима је била и Воји-
слава Лазовић, полазница мастер сту-
дија Факултета за дизајн и уметност 
београдске Политехнике, која је за 
СНН изјавила: 

- Први пут сам на овој колонији и 
дошла сам на основу потписаног про-

токола о сарадњи мог 
Факултета београдске 
Политехнике и Удруже-
ња уметника „Круг“. Ути-
сци су заиста јединстве-
ни и већ на почетку сам 
имала инспирацију на 
тему икона, а томе је до-
принела и атмосфера у 
којој радимо.  

Удружење уметника 
„Круг“ и на овај начин 
окупља и повезује умет-
нички надарене Србе у 
Мађарској са њиховим 

колегама из ове и других земаља, као 
и са поклоницима ликовне уметности 
и књижевности. Циркулација идеја које 
се рађају у свести уметнички надаре-
них људи, презентовање њихових 
остварења и преношење емоција на 
релацијама уметник-уметник, уметник-
-публика и публика-уметник, главна су 
обележја функционисања "Круга", 
кажу његови чланови. Удружење оку-
пља ствараоце српског порекла разли-
читих профила – од писаца, песника и 
теоретичара уметности, преко сликара, 

графичара и скулптора, 
до уметничких фотогра-
фа и дизајнера.

Споменка Алечковић, 
позната српска сликар-
ка, професорка и пред-
седница Удружења 
уметника у Франкфурту, 
редовни је учесник ове 
колоније.

- Веома се радујем 
уметничком догађају 
који организује ово 
удружење. Ретки су 
људи који могу, ево, већ 
више од једне деценије 

да на овако високом нивоу организују 
ликовну колонију каква је ова, коју 
организује Удружење уметника „Круг“. 
С обзиром да иза себе има огромно 
искуство и учешће на изложбама и 
ликовним колонијама широм Европе 
и Америке, могу са пуним правом то 
кажем и да честитам овим младим 
људима на организацији и идејама 
које су сваке године одличне - изјави-
ла је Споменка Алечковић за наш лист. 

Учеснике колоније примио је и 
Иван Тодоров, амбасадор Србије у 
Мађарској. На пријему у згради амба-
саде, пожелео им је добродошлицу и 
упознао их са појединим сегментима 
рада дипломатског представништва, 
као и са урбаном легендом која гово-
ри о начину на који је 
Србији обезбеђено веле-
лепно здање амбасаде 
на будимпештанском 
Тргу хероја. Он је изра-
зио спремност да помог-
не рад ове колоније и 
предложио да се следе-
ће године и Амбасада 
Србије у Будимпешти 
укључи у реализацију 
овог пројекта. Према ње-
говим речима, потребно 
је подржати српске 
уметнике у Мађарској, 
али и иницирати обим-
нију културну сарадњу Србије и Ма-
ђарске. 

Присутнима се обратио и Милан 
Ђирић, председник „Круга”, који је 
захвалио амбасадору Тодорову на 
добрим намерама и ближе га упознао 
са радом колоније и самог Удружења. 

Завршно вече крунисано је изло-
жбом слика насталих на овој колони-
ји, која се одвијала у новим простори-
јама Удружења уметника „Круг”, у 

будимпештанском Текелијануму. 
Овом свечаном догађају, поред уче-
сника и њихових гостију, присуство-
лали су и представници Амбасаде 
Србије у Будимпешти, предвођени 
другим секретаром Александром 
Лончаревићем. 

Ове године у организацији Уметнич-
ке колоније Круг укључила се и Срп-
ска самоуправа у Будимпешти 13 квар-
та, а помоћ је путем конкурса пружи-
ло и Министарство спољних послова 
Србије -Управа за сарадњу са дијаспо-
ром и Србима у региону, Фондација 
„Бетлен Габор”, конкурси ССМ као и 
Српска самоуправа 5 кварта у Будим-
пешти. 

Д. К.

 УМЕТНОСТ
На изворишту традиције будућности

Једанаеста колонија „Круга” одржана је од 2. до 8. јула ове године у 
Будимпешти. За то време, на овом виду окупљања боравили су и стварали 

уметници из више европских земаља, укључујући Србију и Мађарску, а 
манифестација је одржана у порти српског православног  

Храма Светог Георгија у Будимпешти

Међународна уметничка колонија „Круг - 360 степени”

Учеснике колоније примио је и амбасадор Србије у Мађарској Иван Тодоров (у средини)
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