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ПОЛИТИКА

Т ајним гласањем је одлучено да 
први на српској изборној листи 
за пролећне парламентарне из-

боре листи буде Љубомир Алексов, 
актуелни представник Срба у мађар-
ском Парламенту. Према броју гласо-
ва, друга на листи је Вера Пејић Су-
тор, трећа др Јованка Ластић, четврти 
Игор Рус, а пети Петар Крунић.

Седницом Скупштине председава-
ла је председница ССМ-а, Вера Пејић 
Сутор, а било је присутно 15 чланова 
овог тела. Разматране су три тачке 
дневног реда.

Осим што је формирана изборна 
листа, било је речи и о активностима 
у предстојећој изборној кампањи. Ка-

ко је изложила шефица Канцеларије 
ССМ, др Јадранка Гергев, формирање 
листе се врши на основу више закона. 
Овога пута усвојени списак садржи 
имена пет личности, а представник 
Срба у мађарском Парламенту биће 
први са ове листе. 

Србима ће, као једној од малоброј-
них националних заједница у Мађар-
ској и овога пута, по свему судећи, 
припасти право да делегирају једног 
свог представника, без права гласа, 
као што је то било и у претходна два 
изборна циклуса. Једина народност 
чија је бројност била довољно велика 
(више од 25.000) да на прошлим избо-
рима непосредно изаберу свог пуно-

правног посланика, била је немачка 
национална заједница. Остале мало-
бројније мањине, попут српске, у Пар-
ламенту представљају њихови деле-
гати, који могу да учествују у распра-
вама када је реч о мањинским 
питањима, али који нису у могућно-
сти да гласају. 

Љубомир Алексов је за медије из-
јавио да је очекивао да ће поново до-
бити подршку Скупштине, јер се, како 
каже, у оквиру својих могућности 
максимално трудио да што боље за-
ступа интересе целе српске заједни-
це и да је био један од најактивнијих 
чланова Одбора за народности у Ма-
ђарском парламенту.

„У оба изборна циклуса био сам 
председник Контролне комисије и 
користио сваку могућност да уче-
ствујем у дискусијама. Истим темпом 
желим да наставим. Мислим да сам 
у парламентарном раду стекао рути-
ну, сви чланови Одбора имају добре 
односе и са садашњом позицијом, а 
и са опозицијом. Дужни смо да се 
прилагођавамо свим условима, а на-
дам се да ће се ова политика, која је 
била итекако позитивна према народ-
ностима, наставити у мађарском по-
литичком животу и да неће бити пре-
прека да успешно наставимо свој 
рад”, каже Алексов. 

Према његовим речима, најважни-
ји циљ ће у наредној години бити за-
државање стабилног статуса и пре-
стижа наше заједнице у циљу настав-
ка инфраструктурних улагања, јер 
постоји много задатака који треба да 
се одраде, како унутар институцијал-
ног система, тако и у оквирима Бу-
димске епархије.

„Треба, такође, сачувати и функци-
оналност свих институција. Ми смо 
створили и разрадили један систем у 

образовној, културној и медијској сфе-
ри, тако да треба да се таква функци-
оналност сачува на свим овим пољи-
ма. За осам година, колико је прошло 
од увођења функције портпарола на-
ционалних заједница у Мађарском 
парламенту, та пракса је донела добре 
резултате. Радом и присуством, иако 
без права гласа, народности су поли-
тичким партнерима унутар парламен-
та успеле веома темељно и системат-
ски да докажу да мањине врше озбиљ-
не послове и задатке”, каже Љубомир 
Алексов. 

Осталим тачкама дневног реда на 
седници Скупштине извршена је из-
мена и допуна Статута ССМ-а. Важећи 
статут је било потребно модификова-
ти због формирања изборне листе и 
активности у кампањи уочи парламен-
тарних избора 2022. године, а све због 
измењеног Закона о народностима, 26. 
јуна 2021. године. Ову тачку дневног 
реда је припремио правник Денеш Не-
меш, а усвојене су четири одлуке из 
те обласи.

Такође се говорило о даљем финан-
сирању Српске образовне установе 
„Никола Тесла”. Директорка ове уста-
нове, др Јованка Ластић, изнела је те-
шкоће и бојазан за ликвидност и одр-
жавање нивоа пословања ове школе, 
а све због нових додатних издатака 
који су условљени законом. Др Ластић 
сматра да без помоћи Самоуправе Ср-
ба у Мађарској и Скупштине, ово пи-
тање неће моћи да се реши.

Петар Богдан, потпредседник 
ССМ-а, покренуо је разговор о вакци-
нацији против вируса корона и недав-
но усвoјеном пропису о обавезној вак-
цинацији свих запослених у државним 
инстуцијама, који је на снагу ступио 
11. новембра. Денеш Немеш је обја-
снио да, иако закон изузима запослене 
на основу уговора о делу, власници и 
директори установа имају право да и 
њих обавежу на вакцинацију. Они за-
послени који и даље не желе да се 
вакцинишу, имају право да узму једну 
годину неплаћеног одсуства.

К. П.

Са заседања Скупштине ССМ-а

Формирана српска листа за предстојеће 
парламентарне изборе

На другој овогодишњој редовној седници Скупштине 
Самоуправе Срба у Мађарској, одржаној у Будимпешти, 
делегати су, поред осталог, формирали листу кандидата 
српске националне заједнице за паламентарне изборе 
планиране за пролеће следеће године.

К омандант Мађарске војске ге-
нерал-потпуковник Ромулус 
Русин-Сенди је, током званичне 

посете Републици Србији, данас у 
Београду разговарао са потпредсед-
ником Владе и министром одбране 
Небојшом Стефановићем и са начел-
ником Генералштаба Војске Србије 
генералом Миланом Мојсиловићем.

Министар Стефановић је током 
разговора са гостом из Будимпеште 
истакао да Србија и Мађарска „негу-
ју пријатељске односе, уз успоста-
вљен политички дијалог на високом 
нивоу, којем печат дају чести сусрети 
председника Републике Србије Алек-
сандра Вучића и премијера Мађар-
ске Виктора Орбана”, каже се у саоп-
штењу Министарства одбране.

Стефановић је захвалио на број-
ном учешћу припадника Мађарске 
војске у саставу КФОР-a и изразио 
очекивање да ће преузимање пози-
ције команданта КФОР-a од стране 
генерал-мајора Ференца Кајарија до-
принети унапређењу укупне регио-
налне безбедности, али пре свега Ср-
ба на Косову и Метохији.

Изражавајући задовољство успо-
стављеним нивоом сарадње у обла-
сти одбране, министар Стефановић 
посебно је нагласио значај реализа-
ције билатералних и мултилатерал-
них вежби у којима учествују две вој-
ске. Он је, такође, пренео опредељење 
за интензивирање војнотехничке са-
радње.

Генерал Русин-Сенди сагласио се 

да добросуседске односе у послед-
њем периоду прати приметан пози-
тиван тренд у политичком и војном 
аспекту. Он је изнео очекивање да ће 
се сарадња у области одбране, посеб-
но војно-војна, у наредном периоду 
кретати узлазном линијом, наводи се 
у саопштењу.

Генерал Русин-Сенди разговарао 
је и са начелником Генералштаба Вој-
ске Србије генералом Миланом Мој-
силовићем, о актуелној политичко-бе-
збедносној ситуацији у региону и мо-
гућностима за даље унапређење 
билатералне сарадње Војске Србије 
и Мађарске војске. 

Разговори о унапређењу 
војне сарадње

Ромулус Русин-Сенди посетио Београд
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К онференцију је отворио Дан-
чо Мусев, председник Само-
управе Бугара у Мађарској, 

а реч су затим преузели представни-
ци Владе Мађарске, др Петер Старај, 
Миклош Шолтес и Каталин Ленгер.

Државни секретар Миклош Шол-
тес се најпре присетио тешких вре-
мена 1956. године и дугогодишњег 
живота у тзв. источном блоку. 

„Ми и данас, и у будућности жели-
мо да живимо слободни, а такође це-
нимо и гарантујемо слободу других 
народа. Ово је важно нагласити, јер 
је слобода од непроцењиве вредно-
сти. Знамо да је ХХ век многим наро-
дима донео велике тешкоће и бол, 
многи народи су доживели велико 
понижење. Наш задатак је да чувамо 
мир који данас постоји, а такође и да 
чувамо народности које живе у Ма-
ђарској, њихову културу, језик, веру и 

традицију. Као што нам је стало до 
Мађара, тако су нам и народности у 
оквиру Мађарске важне. Од 2010. го-
дине, од када смо на власти, поста-
вљали смо сами себи питања шта је 
све за народности од велике важно-
сти, каква им је помоћ потребна,  да 
би у том правцу усмерили нашу на-
родносну политику.”

Он је нагласио да је схваћена ва-
жност присуства народности у Ма-
ђарској, а да би оне опстале и разви-
јале се потребно је, према Шолтесу, 
променити и ускладити законе, обез-
бедити народностима заступљеност 
у Парламенту, одржавати систем са-
моуправа, обезбедити им институци-
је, верски идентитет, друштвени жи-
вот кроз народносне цивилне органи-
зације, контакт са матичним земљама, 
образовање на матерњем језику и 
финансирање. 

„Мислим да смо доста урадили на 
овом пољу, не само Влада, него и це-
ла нација. Ово морам да нагласим, јер 
данас у Мађарској представља вред-
ност бити члан једне народносне гру-
пе”, рекао је Шолтес.

Првог дана конференције говори-
ли су и представници владиних сек-
тора за националне мањине у Немач-
кој, Словачкој, Хрватској и Србији, 
коју је представљао директор Управе 
за сарадњу с дијаспором и Србима у 
региону Министарства спољних по-
слова Републике Србије, Арно Гујон. 

Он је истакао начин на који Репу-
блика Србија третира питање поло-
жаја националних мањина, који, по 
мишљењу експерата међународне 
заједнице, достиже ниво изнад европ-
ског просека. По његовим речима, Ср-
бија подстиче толеранцију и пошто-
вање идентитета и особености мањи-
на. Националне мањине у Србији, 
поред права које поседују сви грађа-
ни, имају и додатна права, на основу 
којих самостално одлучују о поједи-
ним питањима попут културе, обра-
зовања, информисања, службене упо-
требе језика и писма. Закони који то 
регулишу по европским стандардима 
достижу изразито висок ниво мањин-
ске заштите. Гујон је изложио пример 
Војводине, где је мађарски језик је-
дан од пет званичних језика, а у 28 
општина је у службеној употреби. 

У даљем излагању је рекао да је 
при Влади Србије посебно активан 
Савет за националне мањине, на чи-
јем челу је премијер, а чине га мини-
стри надлежних органа и председни-
ци националних савета свих нацио-
налних мањина, којих у Србији има 
23. Гујон је истакао да Србија изузет-
но води рачуна о Србима који живе 
у региону, где су аутохтони народ, али 
и о Србима у даљој дијаспори. Све 
ово је, како је рекао, регулисано Уста-
вом и припадајућим законима. 

Управа за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону реализује две 
програмске активности Владе Срби-
је: заштиту права и интереса дијаспо-
ре и Срба у региону и очување на-
ционалног и културног идентитета, 
што се реализује кроз суфинансира-
ње пројеката разних удружења. Циљ 
је очување српског језика и иденти-
тета, као и унапређење економске 
сарадње. 

Према његовим речима, од велике 

помоћи им је било искуство мађар-
ске Фондације „Просперитати”. Од 
органа који се баве очувањем наци-
оналног, културног и језичког иденти-
тета Срба у Мађарској, навео је Ми-
нистарство културе и информисања 
и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Као пример за-
једничких пројеката, Гујон је истакао 
један, који за српски народ има посе-
бан значај, а то је Музеј српске пра-
вославне цркве у Сентандреји, најве-
ћи српски музеј ван граница Србије. 

На крају је истакао да нас „само 
овакви заједнички пројекти чине де-
лом аутентичне Европе, која чува сво-
ју традицију и поноси се својом кул-
туром и историјом”. 

„У промовисању такве Европе тре-
ба да радимо заједно, кроз афирма-
цију сопственог идентитета, али уз 
поштовање и уважавање култура и 
идентитета других”, биле су речи ко-
јима је Гујон закључио своје излагање. 

По завршетку радног дела првог 
дана конференције, госте је пригод-
ним програмом забавило Српско по-
зориште у Мађарској, на челу са ди-
ректором Миланом Русом.   

Другог дана конференције органи-
зован је округли сто, на којем се ди-
скутовало о народносној политици у 
Мађарској. На округлом столу је по-
ред неколико председника земаљ-
ских самоуправа, учествовала и Вера 
Пејић Сутор, председник Самоуправе 
Срба у Мађарској.

Катарина Павловић Бачи

ДРУШТВО

„Нећемо бити срећни  
ако заборавимо ко смо”

Бугарски дом културе у Будимпешти био је домаћин 
дводневне Међународне конференције о мањинама, која 
је одржана 4. и 5. новембра, под покровитељством Савета 
Европе, а у организацији Уреда премијера Владе Мађарске. 

Поруке Међународне конференције о мањинама

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК - СРЦЕ СВАКЕ КУЛТУРЕ
„Нећемо бити срећни уколико заборавимо ко смо и одакле смо, без об-

зира на материјално богатство које поседујемо. Зато култура и идентитет 
иду уз економију”, нагласио је Арно Гујон и истакао да је срце сваке култу-
ре њен језик, због чега је један од приоритета деловања управе на чијем је 
челу, оснаживање свих облика учења српског језика у иностранству. 

Навео је да су за кратко време отворене 23 српске допунске школе у 
свету. Покренути су и пројекти економског оснаживања српских заједница 
тамо где је то преко потребно, превасходно у Федерацији БиХ.

Миклош Шолтес

Арно Гујон
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С астанку са Арноом Гујоном 
су, како сазнајемо, присуство-
вали Љубомир Алексов, 

представник Срба у Мађарском пар-
ламенту, Вера Пејић Сутор, председ-
ник Самоуправе Срба у Мађарској и 
др Јованка Ластић, директор Српског 
образовног центра „Никола Тесла”, 
као и амбасадор Иван Тодоров и ми-
нистар-саветник Александар Лонча-
ревић. 

У изјави за наш лист поводом овог 
састанка, др Јованка Ластић је рекла 
да су учесници из Мађарске, након 
веома прецизног и сажетог предста-
вљања положаја српске мањине од 
стране Њ.Е. амбасадора господина 
Ивана Тодорова, имали прилике да 
изнесу своја виђења и представе рад 
институција српске заједнице. Нагла-
сак је био на конкретним проблеми-
ма, који тангирају Србе из Мађарске. 

- Било је речи о томе да је за нас 
врло неповољно то што од 2016. годи-
не не заседа Мешовита комисија за 
заштиту мањина, јер је раније то била 
прилика да се о конкретним пројек-
тима састави протокол, као једна вр-
ста евиденције и плана деловања ве-
зано за приоритете српске заједнице 
у Мађарској. 

Неколико година уназад постоји 
проблем везан за Међудржавни спо-
разум о културној и просветној сарад-
њи. То је један оквирни споразум, где 
се за двогодишњи период осмишља-
вају планови и програми, у којима, ка-
да се израђују и примењују, нема при-
сутности српске заједнице у Мађар-
ској. Значи, говори се и о нама, 
одлучује и о нама, без нашег учешћа. 

Други проблем који је др Ластић 
споменула, односи се на пројекат „Ср-
бија за Србе у региону”, који постоји 
неколико година. На основу овог про-
јекта Србија даје пет стипендија за 
српске младе људе из Мађарске на 
основним, мастер и докторским сту-
дијама. 

- Ти конкурси се објављују сувише 
касно, у току лета или јесени, тако да, 
иако је ово једна изузетно добра ини-
цијатива, не може се користити на од-
говарајући начин. Тиме много губи и 
српска заједница у Мађарској, а и ма-
тица, која издваја средства за ову на-
мену, али их не примењује – каже на-
ша саговорница. 

На састанку се, према њеним речи-
ма, говорило и о томе да би било до-
бро да су представници Срба из Ма-

ђарске више укључени у споменуте 
токове, као и у припреме када се ор-
ганизују састанци на високом нивоу.

- Добро би било да се представни-
ци српске заједнице у Мађарској у 
таквим приликама пре сусрета кон-
тактирају, да би могли да изложе сво-
је проблеме и приоритете, односно 
како би се у том правцу заједнички 
деловало – каже др Ластић.

Тема састанка били су и школски 
уџбеници и помоћна средства. На-
ставни планови и програми Мађар-
ске и Србије се не подударају, али би 
помоћни уџбеници, као што су исто-
ријски и географски атласи, хресто-
матије или буквари, могли да се ко-
ристе. 

- Претходних година је постојала 
пракса да добијамо један контингент 
из Србије, али је сада то престало. Од 
господина Гујона сам добила чврсто 
обећање да ће по овом питању да нам 
изађе у сусрет. Такође сам споменула 
и проблематику гостујућих професо-
ра, односно, говорила сам и о специ-
фичном проблему наше школе, који 
се тиче учешћа наших ђака на такми-
чењима у матици, јер је пропозиција-
ма одређено да могу да учествују са-
мо школе са територије Србије – каже 
др Јованка Ластић. 

Она за наш лист напомиње да је 
отворено још много тема и да су уче-
сници из Мађарске добили обећање 
да ће ускоро имати прилику да о ово-
ме разговарају и на највишем држав-
ном нивоу, како би проблеми били 
успешно решени. 

ПОСЕТА Арно Гујон са представницима Срба у Мађарској

Изражена спремност за отклањање актуелних потешкоћа
Непосредно пре учешћа на Међународној конференцији 

о националним мањинама у Будимпешти, директор Управе 
за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон, 
уприличио је консултативни састанак у Амбасади Републи-
ке Србије са представницима српске заједнице у Мађарској.

Д иректор Управе за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону 
Министарства спољних послова 

Србије Арно Гујон, посетио је 5. но-
вембра седиште Епархије будимске 
у Сентандреји, где га је дочекао епи-
скоп будимски Лукијан. 

У пратњи господина Гујона били су 

амбасадор Србије у Будимпешти 
Иван Тодоров и министар-саветник 
Александар Лончаревић, а пријему 
су присуствовали и најближи сарад-
ници владике Лукијана. 

Приликом сусрета, епископ будим-
ски је упознао госта са положајем 
Епархије будимске у Мађарској, као 
и са функционисањем и активности-
ма Српске православне цркве на 
овим просторима. 

Овом приликом Гујон је посетио и 
Саборну цркву и Српски црквени му-
зеј у Сентандреји, где је имао прили-
ку да се упозна са црквено-уметнич-
ким благом српског народа са про-
стора Мађарске, саопштила је 
Епархија будимска. 

Гост из Београда посетио и Сентандреју

Упознавање са положајем и 
функционисањем Епархије будимске

Епархију будимску је, у оквиру своје посете Мађар-
ској, обишао Арно Гујон, челник институције која је, 
при Влади Србије, задужена за сарадњу са дијаспором 
и Србима у региону и разговарао са епископом Лукија-
ном и његовим сарадницима.
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И спред школске зграде, ува-
женог госта дочекала је ди-
ректорка школе, др Јованка 

Ластић, а по древном словенском 
обичају, ђаци обучени у живописну 
народну ношњу су Арноа Гујона и 
Ивана Тодорова, амбасадора Репу-
блике Србије у Будимпешти, дочека-
ли су хлебом и сољу. У препуној све-
чаној сали, госте су аплаузом дочека-
ли ученици и професори наше 
гимназије. 

На самом почетку, госта из Београ-
да је поздравио гимназијски женски 
хор. Прелепо обучене девојке су 
овом приликом, под диригентском 
палицом професорке Оливере Муни-
шић, извеле две народне песме: „Ки-
ша пада, трава расте” и „У Будиму 
граду”. Потом је Лена Ембер, ученица 
11/а разреда, веома дирљиво отпева-
ла песму „Косовка девојка”. После 
њене соло-песме уследио је наступ 
фолклорне групе ђака виших разре-

да Српске основе школе на Тргу ру-
жа, који су извели сплет кола из Шу-
мадије.  

Присутнима се затим обратила 
директорка школе, др Јованка Ла-
стић, изражавајући посебно задо-
вољство што је Арно Гујон издвојио 
време да посети овај образовни цен-
тар: 

„Хвала вам што сте нам учинили 
част и што сте дошли да посетите 
школу. Надам се да сте овим крат-
ким програмом добили бар мали 
увид шта се све ту код нас ради и 
како ми то успевамо да изведемо. 
Но, морам да вам признам да смо 
ове године, ове јесени стекли велику 
рутину. Наиме, замало сваке дру-
ге-треће недеље имамо неког уваже-
ног госта, па смо већ изузетно уве-
жбани по овом питању, али у сваком 
случају волим кад покажемо све што 
знамо и језа ме хвата кад гледам де-
цу како су лепа, вешта, паметна и ка-

ко све максимално добро изводе. За-
то сам и поносна на њих!”

Потом се присутнима обратио Ар-
но Гујон, који је изразио одушевљење 
што је у прилици да посети Српску 
школу у Будимпешти: 

„Хвала вам на прелепом дочеку са 
хлебом и соли, са лепим песмама и 
са народним играма! У свом животу 
сам обишао много српских школа 
широм Србије и света, а поготово на 
Косову и Метохији, али овакву школу 
заиста нигде нисам видео, па чак ни 
у својој родној Француској. Она из-
гледа предивно, величанствено, а има 
душу и сада ми је јасно зашто се у 
другим школама помиње као позити-
ван пример, којем треба тежити. Ту 
душу сам открио данас са вама, зато 
што оно што сте показали то није са-
мо ученички таленат. То је, заправо, 
да ви изузетно поштујете свој фо-
клор, своју културу, своје традицио-
налне игре и традиционалне песме. 
То је оно што треба да се негује! Ви 
поред свега онога што учите овде, 
као што је математика, физика, хеми-
ја, српски језик и књижевност, па и 
мађарски језик, као и сви други пред-
мети, са оним што сте показали сада, 
то је оно што разликује ову школу од 
свих осталих школа у Европи! Тамо 
уче само ове обавезне предмете које 

сам набројао, а ви негујете поред све-
га осталог и свој идентитет и своју 
културу. И то преносите! То се овде у 
овој згради преноси већ деценијама. 
Ево, кад ми је директорка Јованка ре-
кла да је она похађала први разред 
1967. године, значи од тада па до да-

нас постоји континуитет у једној осо-
би! А у овој згради континуитет по-
стоји већ деценијама. И то је захва-
љујући свакоме од вас! Сваки ученик 
овде добија нешто и нуди нешто бу-
дућим генерацијама. Ја желим да вам 
се захвалим на томе. Ја сам изузетно 
срећан што сам данас са вама.”

Директорка Ластић се захвалила 
Арноу Гујону на емотивном говору и 
позвала ученике и професоре да се 
фотографишу са директором Управе 
за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону. 
Затим су уважени гости посетили 

и остале делове школе да би, на кра-
ју своје посете, господин Гујон оста-
вио свој запис у књигу утисака Срп-
ске школе на Тргу ружа.

Д. Д.

Овакву школу нисам видео 
ни у родној Француској!

ГОСТОВАЊЕДиректор Управе за дијаспору у пештанкој Српској школи

Приликом службеног боравка у мађарској престони-
ци, Арно Гујон је посетио и Српско забавиште, основну 
школу, гимназију, колегијум и библиотеку „Никола Те-
сла” у Будимпешти. „У животу сам обишао много срп-
ских школа широм Србије и света, а поготово на Косову 
и Метохији, али овакву школу заиста нигде нисам видео, 
па чак ни у својој родној Француској", рекао је, поред 
осталог, гост из Београда.
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СЕЋАЊА Меморијална посета Срба из Сегедина и околине 

У предговору 17. броја „Барањ-
ских свезака”, под насловом 
„Интернација барањских Срба 

на Хортобађ” Боривој Рус, културолог 
и новинар из Деске, и сам врсни ис-
траживач прошлости Срба у Банату, 
пише о судбини интернираца, који су 
почетком педесетих година прошлог 
века били одведени на принудни рад 
на Хортобађ.

„Тријанонски мировни уговор, којим 
је окончан Први светски рат, донео је 
велике промене, пре свега, одредио је 
и дефинисао нове границе разних др-
жава. Највећу територију изгубила је 
Мађарска, која је овим уговором оста-
ла без две трећине своје територије. 
Губици су се одразили и на бројчаност 

становништва – до тада многобројна 
српска заједница распала се, и то у 
највећој мери, на југу државе. Велики 
број Срба напустио је своја вековна 
огњишта и оптирао у Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца. Многи су, пак, но-
ву постојбину нашли у Западној Евро-
пи, Америци и Аустралији. Они имућ-
нији, који су остали и волели свој крај, 
као побожни, добри људи поштовали 
су своје обичаје и према њима и жи-
вели. Постали су мета политичких зби-
вања, односно, разних политичких гру-
па. Mеђутим, одолевали су како су 
умели и знали. На југу државе  окри-
вљавање Срба, па и других народно-
сти, чак и појединих Мађара, постала 
је готово свакодневна појава. За време 

Другог светског рата Срби су окривље-
ни да су партизани, затим су их звали 
титовцима, противницима демократи-
је и кулацима. Из дана у дан повећа-
вао се број оних који нису могли даље 
да поднесу клевете и нападе, па су 
оставивши све за собом, оптирали за 
Југославију. За тадашњу комунистичку 
власт најопаснији су били људи у гра-
ничној зони са Југославијом. Зато су 
„противнике“  државног режима и са-
ме државе депортовали на Хортобађ. 
Из Сегедина и околине прва депорта-
ција, у ствари први „црни воз”, кренуо 
је 23. јуна 1950. године, и то у Тисасен-
тимре. У возу су се налазиле 264 особе, 
тј. 78 породица, мећу њима и велик 
број Срба. Наставак је уследио у но-
вембру 1951, а крајња станица била је 
Ебеш, где је стигло 88 особа, тј. 25 по-
родица. О преживелим патњама и о 
животу логораша у таборима дуго се 
није знало ништа, нити се могло при-
чати о њима.” 

Боривој Рус даље пише о томе како 
је као младић, чуо разговоре у роди-
тељској кући, да су отац и његови ро-
дитељи, као и тетка и стриц, били од-
ведени на неку пустару. Знао је да им 
је тамо било веома лоше и да су им, 
поред тога, одузели сву имовину. По-
кушао је да сазна шта се десило и где 
су били, али никада није добио искрен 
одговор. 

„Не треба ти све да знаш, није то за 
тебе. О тим нељудским догађајима се 
не прича”, био је одговор не само ње-
говог оца, него касније и других, који 
су били становници табора на Хорто-
бађу. 

„Дуго времена ништа нисам успео 
да сазнам од наших Срба који су били 
интернирани. Чак ни на манастирској, 
храмовној слави у Грабовцу, месту ку-
да Срби из целе Мађарске деценијама 

одлазе и састају се. Међутим, једном 
приликом, успео сам нешто да сазнам 
од оних који су били на Хортобађу, 
иако не баш много. Али су ми понешто 
рекли о тужним временима проведе-
ним у тамошњим логорима. Са њихове 
стране, много је већа била радост због 
састанка, поновног сусретања и да су 
још увек међу живима. Касније, моја 
тетка је, ипак, одлучила да мало више 
прича о временима проведеним на 
Хортобађу, а о депортовању Срба не-
што више прочитао сам у тексту обја-
вљеном у „Српском календару”, чији 
је аутор данас покојни Стеван Попо-
вић. Затим је једна група историчара 
сакупила податке којих је, нажалост, 
из године у годину све мање. Пре пет-
наестак година у Будимпешти је осно-
вано Удружење депортованих на Хор-
тобађ, али нажалост без иједног Ср-
бина. Објављено је и неколико књига, 
једна са цртежима и песмама, писа-
ним у таборима. Међутим, оно што је 
мене највише мотивисало да бар не-
што напишем о овој теми била је књи-
га Марије Нађ и Јожефа Шада, под 
насловом 'Петак је био и 13' - ради се 
о интерниранима из Жупаније Чон-
град-Чанад 1950-1953. Мада су аутори 
у књизи писали и о мојима, као и о 
осталим Србима из краја, ипак, у гра-
ђи која је била објављена мало је про-
стора било посвећено депортованим 
Србима. Баш зато, покушао сам да из-
вршим додатна истраживања у циљу 
да се сакупљено обелодани, у 20. бро-
ју Дешчанских свезака, издању де-
шчанског Културно-уметничког дру-
штва 'Банат'. Како сам и у уводу нашег 
годишњака написао, и то је мало. Али, 
ипак је нешто! „И овај текст је кратак, 
пошто они који су били одведени, ни-
су уопште, или су нерадо причали о 
својим патњама и проведеним годи-

Болна сећања крај некадашњих логора на Хортобађу
„Изненађен сам и разочаран стањем затеченим у Тисасен-

тимреу. Само једна спомен-плоча сведочи о некадашњем ло-
гору. Сматрам да је веома жалосно да 500 људи, како је то 
наведено и на плочи, заслужује само једну таблу и ништа 
више”, рекао нам је Боривој Рус након посете месту некада-
шњег логора.

СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊА НЕДУЖНИХ
У логору је почетком педесетих година као девојчица била заточена и 

Зорица Веселинов Мендебаба, која данас живи у Сиригу. Чувши за путова-
ње у Ебеш и Тисасентимре, прикључила се групи путника.

„Пошто сам тада имала пет година, мало се сећам. Знам да сам те ноћи, 
када се све то десило, јако плакала. Лутку сам заборавила у кући. Пошто је 
полицајац већ закључао врата, није ми дозволио да се вратим назад по њу. 
Сећам се и вагона где су нас сместили – тамо смо једно на другом били, 
била је катастрофа. Иначе, родитељи су ми испричали да смо укупно два, 
три сата имали да спакујемо ствари, али ја мислим да је од тога било укуп-
но пола сата, док су на брзину покупили понешто од ствари. Како је мој отац 
рекао, они су били спремни да ће се нешто десити, пошто су и њега у више 
наврата одводили у полицијску станицу. Тамо су их тукли и свашта су са 
њима радили. Мој отац је те ноћи, када су нас покупили, био на салашу и 
стигао је кући десет минута пре поноћи. Да он тада није дошао, онда би 
само нас троје одвезли на Хортобађ, пошто је и мајка живела са нама. Ина-
че, сећам се да су сви плакали, јадиковали и били сигурни да нас воде у 
Русију. На крају, избацили су нас у Ебешу, где сам ја завршила 1. разред и то 
са одличним успехом. Ту сам научила да читам, пишем и рачунам. У овом 
табору смо били од 1951. до 1953. године, али не знам како смо доспели кући. 
Знам само да смо имали срећу, јер нам је било дозвољено да се у Новом 
Сегедину настанимо и то код две фамилије, које су нам максимално помо-
гле. Једна породица је градила кућу, коју су нам дали док нам се не среди 
живот. У родно село, Нови Сентиван, могли смо се вратити 1956. године. Што 
се тиче садашњег боравка у Ебешу, била сам ја и раније тамо, но, ово што 
сам сада видела, јако ме је дирнуло, пошто ми је несхватљиво да се све то 
што се догодило могло десити. Ондашњи режим је казнио невине људе, на-
дам се да се то никада неће поновити!”, рекла нам је Зорица Веселинов 
Мендебаба.
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У малом барањском насељу Ма-
ђарбоји, и ове године је до-
стојно прослављена храмовна 

слава Свети апостол и јеванђелист 
Лука. Иако су се малобројни Срби у 

Мађарбоји, предвођени председни-
цом месне Српске самоуправе Вери-
цом Вуковић Рот, која је и руководи-
лац Српског удружења за очување 
традиције и културе у Мађарбоји, мо-
жда плашили да ће се због пандеми-
је ове године мање верника појавити 
на прослави храмовне славе, то се 

није догодило. Напротив, близу педе-
сетак верника из мађарског и хрват-
ског дела Барање, па и из Деске и 
Пантелије окупило се на празновању 
патрона светиње.

Свету литургију у цркви, која је са-
грађена 1814. године, служио је јереј 
Милан Ерић, парох печујски и адми-
нистратор мађарбојске парохије. Он 
је уједно одржао и свечану славску 
беседу, приликом које је говорећи о 
животу и делу Св. Луке, нагласио сле-
деће: „И након 2000 година ми кори-

стимо Његово писмо, Његову свету 
реч, коју је пренео од Господа Бога и 
Спаситеља нашега. Свети Лука је био 
ученик Господа Исуса Христа и увек 
је учио, саветовао све људе добре во-
ље, који су слушали реч јеванђелску, 
да уче! Јер је наука потребна, како је 
рекао и наш свети владика Николај 
Велимировић. У нашем народу има 
доста обичаја, који су везани за Св. 
Луку!”

На крају своје проповеди, о. Ерић 
је честитао храмовну славу малоброј-
ним Србима у Мађарбоји и захвалио 
се свима онима, који су својим при-
суством увеличали овогодишње пра-
зновање заштитника светиње.

Пред сам крај славског богослуже-
ња, уприличен је и свечани чин реза-

ња славског колача и благосиљања 
кољива. Овом приликом кумовао је 
Станоје Дадић из Белог Манастира, 
чији преци потичу из Титоша. После 
свете литургије, у храму је уследио 
скромни пријем, када су верници по-
нуђени пригодним послужењем. По-
том су сви прешли у један од угости-
тељских објеката града Виљана, где 
је Српско удружење за очување тра-
диције и културе у Мађарбоји прире-
дило агапе. Уследио је културни про-
грам, у оквиру којег је концерт одр-
жао Оркестар „Покладе” из Мохача, 
а госте је забављала и вокална со-
листкиња Вивиен Граф. Прославу је 
суфинансирала Самоуправа Срба у 
Мађарској. 

П. М.

Прослава храмовне славе у Мађарбоји

Срдачни сусрети сународника из Мађарске и Хрватске

нама у једном од дванаест табора на 
Хортобађу. Надам се да ће се наћи још 
сведока и докумената, па и оних који 
ће то забележити, како би дошло до 
наставка објављивања прича, пошто 
је веома важно да се то не заборави. 
[…] Наша дужна обавеза је да чувамо 
нашу прошлост, успомену на наше 
претке - Србе, од Барање, па преко 
Бачке, све до Поморишја на југу Ма-
ђарске”, пише Боривој Рус 

У циљу бољег упознавања прошло-
сти, евоцирања успомена из времена 
интернирања, Сегединска месна срп-
ска заједница је одлучила да 22. окто-
бра организује једнодневно путовање 
на Хортобађ и том приликом посети 
два од укупно 12 табора, где су у оно 
време насилно били депортовани и 
бројни Срби из Поморишја.  

Петнаесточлана група, предвођена 
Боривојем Русом, председником и 
Миленком Радићем, потпредседни-
ком цивилне организације, најпре је 
боравила у Ебешу, где о постојању не-
кадашњег табора сведочи музеј, сме-
штен у згради старе Основне школе. 

У музејској установи изложени су 
панои о депортацијама и свим лого-
рима на Хортобађу, а учесници путо-
вања могли су да стекну увид у онда-
шње прилике живљења. Наиме, једна 
надасве скромна соба, са још скром-
нијим намештајем, представља упеча-
тљив доказ у којим условима су живе-
ли недужни, неправедно интернирани 
људи, а међу њима и бројни Срби.

Сегединци су са својим сапутници-
ма погледали и интерактивни филм о 
зградама и намештају, а у овом табору 
се налазила и школа. 

У музеју је на српском језику гово-
рио и Боривој Рус, културолог и нови-

нар из Деске, који је радио и ради на 
истраживању табора на Хортобађу, а 
пре свега, на опису интернирања срп-
ских породица из Поморишја. На спи-
ску оних који су били у ебешком табо-
ру, како рече,  нажалост, нису све срп-
ске породице наведене, иако су биле 
тамо. Наравно, сви су касније добили 
обећање да ће добити надокнаду. 

„Мислим да би много више требало 
урадити, како би се шира јавност упо-
знала са овим „црним страницама 
историје”, нагласио је Боривој Рус. 

Ова група путника је потом, код ре-
форматске цркве у центру насеља, по-
сетила и споменик интернираних, где 
је Србинка Путник Вукосављев из Но-
вог Сентивана, бивши депортант табо-
ра у Ебешу, запалила свећу, присетив-
ши се свих, који су некада били ста-
новници ебешког логора, али више 
нису међу живима. 

Пут Сегединаца и њихових сапут-
ника је затим водио у Тисасентимре, 
где су после дужег распитивања и 
„обиласка” насеља, на неколико кило-
метара од села, нашли обележје нај-
страшнијег табора. Били су емотивно 
потресени и разочарани. Наиме, зате-
кла их је тужна слика – поред пута, у 
једној шумици, преко пута центра ве-
ликог државног газдинства, само једна 
плоча на црквеном споменику сведо-
чи о постојању некадашњег табора. На 
плочи стоји податак да је ту, у „Ерже-
бет мајору”, било 500 људи (196 поро-
дица). Зар су само толико заслужили 
„житељи  пакла”? 

Своје разочарење није крио ни Бо-
ривој Рус, чији су отац, бака, деда, 
стриц и тетка, такође били „становни-
ци” злогласног логора. 

„Изненађен сам и разочаран зате-

ченим стањем у Тисасентимреу. Ја сам 
имао информације да се овде одржа-
вају манифестације, седнице, програ-
ми, присећања и обележавања, али 
нажалост, не мислим да је тако. Међу-
тим, сматрам да је веома жалосно да 
500 људи, како је то наведено и на пло-
чи, заслужује само једну таблу и ни-
шта више. Ту би требало много више 
учинити, јер постоје цивилне органи-
зације које су формиране са циљем 
да чувају успомену на минула време-
на, на догађаје који су се збили на Хор-
тобађу. Оне су основане да негују ус-
помену на тужну прошлост, да говоре 
шта се све овде догодило, како би и 
будуће генерације биле упознате шта 
се дешавало ту између 1950. и 1953. го-
дине!”

Боривој Рус је додао да наду улива 
делатност Удружења депортованих на 

Хортобађ, као и многих истраживача, 
новинара и филмских сниматеља, ко-
ји желе да се добије детаљна слика о 
тужним и срамотним историјским до-
гађајима, који још увек нису у довољ-
ној мери обрађени, али чине се напо-
ри да сурове историјске чињенице 
што пре изађу на видело. 

Свакако, учесници путовања били 
су емотивно дирнути сусретима са та-
борима и свим оним што су видели и 
доживели на лицу места. На моменте, 
вратили су се у сурову прошлост, која 
се не сме поновити. Али, мора се о њој 
причати, писати, у циљу осветљавања 
историјских чињеница, како би и бу-
дућа поколења била упозната са не-
славним догађајима прошлости, која 
још увек садржи „црне рупе”, недо-
вољно обрађене и презентоване.

П. М.



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Господине Милутиновићу, када 
је и са којим циљем основана 
Агенција ХЕПА?
– Мађарска агенција за промоцију 

извоза ХЕПА је непрофитна агенција 
која има за циљ да новим и професи-
оналним услугама помогне мађар-
ским компанијама да успешно уђу на 
инострана тржишта. Мађарска пре-
дузећа у понуди имају производе и 
услуге високог квалитета, као и при-
мену иновативности у неколико ин-
дустрија. Раст извоза показује да су 
конкурентни на глобалном нивоу. ХЕ-
ПА помаже предузећима да пронађу 
адекватне пословне партнере на ме-
ђународном тржишту и подстиче ус-
постављање пословних односа са нај-
већим извозним потенцијалом за ма-
ђарске компаније, али истовремено 
помаже страним партнерима да про-
нађу адекватне послове у Мађарској. 

Са друге стране пружа професионал-
не услуге партнерима како би подр-
жала даљи извозни успех мађарских 
предузећа и видљивост међународ-
ног имиџа земље и сарађује са дру-
гим државним економским институ-
цијама. Kанцеларија за Балкан је 
овлашћена од стране мађарске Вла-
де да проналази потенцијалне инве-
ститоре и извознике. План је да ма-
ђарски производи буди доступни и 
препознатљиви у нашем региону.

Kоје су основне области којима 
се бавите, а који су сада акту-
елни пројекти у току?
– ХЕПА делује у свим областима, 

односно ради на повезивању свих 
сегмената пословања. Оно што се мо-
жда издваја у досадашњем раду су 
сегменти из области прехране, што је 
логично, јер је Мађарска позната по 

извозу у овој области. Последњих го-
дину дана издваја се и сегмент вин-
ске индустрије, као и ИТ индустрија, 
али и много тога што изискује дру-
штво у целини. У трећем кварталу из-
двојили су се пројекти са папирном 
галантеријом, мали кућни апарати, 
производи за кућну хемију, пољопри-
вреда, ИТ и поједини сегменти из пре-
хране. Радимо и на побратимљењу 
између Врњачке Бање и бање Хевиз, 
и на оваквим пројектима ћемо ради-
ти и у будућности. 

Агенција ХЕПА покрива цео реги-
он, каква је ту сарадња?
– Представништво ХЕПЕ за Запад-

ни Балкан отворено је 2019. године са 
циљем да побољша мађарску тргови-
ну и диверсификује спољно-економ-
ске односе Мађарске. Главни задатак 
је промоција извоза мађарских про-
извода, услуга и капитала. Београд-
ска канцеларија ХЕПА прикупља ин-
формације о потражњи на српском 
тржишту и прослеђујемо их мађар-
ским компанијама, које су заинтере-
соване за сарадњу. Главни циљ је раз-
мотрити све могућности билатералне 
сарадње, укључујући дистрибуцију 
производа, поновни извоз полупрои-
звода, заједничка улагања, трансфер 
знања, сарадњу на пољу услужних 
производа, туризам и слична послов-
на подручја. Главна канцеларија 
представништва за Балкан налази се 
у Београду, са партнерским канцела-
ријама у Скопљу и Подгорици.

Односи између две државе стал-
но напредују, какви су заједнич-
ки будући пројекти или страте-
гија?
– Међу главним циљевима пред-

ставништва ХЕПЕ за Балкан је збли-
жавање балканских земаља са Ма-
ђарском путем трговине и инвести-
ција. Жеља је да се повећа спољ- 
нотрговинска размена Мађарске са 
земљама Балкана, кроз повећање из-
воза и гринфилд и браунфилд инве-
стиција. Овај правац можемо да сма-

трамо стратегијом на којој ћемо за-
једно да радимо како бисмо 
унапредили и повећали број пројека-
та, на којима ћемо да радимо.

У савременој историји односи две 
земље су у свим сегментима друштве-
ног живота, економије и политике, 
најбољи и подигнути на виши ниво, 
чему су допринели председник Алек-
сандар Вучић и премијер Виктор Ор-
бан, чијим је залагањима забележен 
изузетан трговински раст

Kакве су везе са српским инсти-
туцијама и агенцијама, које 
имају сличну делатност?
– Највише радимо са Развојном 

агенцијом Србије, али и са Регионал-
ном привредном комором и При-
вредном комором Србије, као и са 
надлежним министарствима и дру-
гим удружењима, која могу да буду 
од користи у повезивању две државе.

Да ли постоји помоћ од Мађар-
ске и Србије активностима ХЕ-
ПЕ?
– С обзиром да је ХЕПА основана 

од стране Владе Мађарске, односно 
Министарства иностраних послова, 
стратешка подршка већ постоји. Фор-
мализована је подршка две државе 
пројектима ХЕПА и циљ канцеларије 
је да информише тржиште о могућ-
ностима сарадње са Мађарском, у 
шта је укључена мађарска амбасада 
у Србији, што опет даје један вид ди-
пломатске помоћи. 

Разговор водила: 
Добрила Боројевић

Немања Милутиновић

Директор канцеларије ХЕПА и амбасадор Атила Пинтер 

Немања Милутиновић, директор Агенције ХЕПА за Западни Балкан 

Желимо да мађарски производи буду доступни у региону
У просторијама мађарске Агенције за промоцију извоза – 

ХЕПА у Београду, коју, поред осталог, красе српска и мађар-
ска, али и застава Европске уније, разговарали смо са Нема-
њом Милутиновићем, директором канцеларије ове органи-
зације за Западни Балкан, чији је циљ да професионалним 
услугама помогне мађарским компанијама да успешно уђу 
на инострана тржишта. Осим што је на челу ХЕПЕ, наш са-
говорник је и почасни конзул Мађарске у Србији, што је та-
кође била једна од тема нашег разговора.

ИНТЕРВЈУ

РАД НА БОЉОЈ ИНФОРМИСАНОСТИ ОБЕ СТРАНЕ
На питање како је постао почасни конзул Мађарске у Србији и које су 

његове дужности на тој позицији, наш саговорник одговара: 
- Могу да кажем да је ово посао као сваки други, али са јасно дефини-

саним обавезама. На основу инструкција које добијам и одличне сарадње 
са мађарским представницима у нашој земљи доприносимо даљем разво-
ју билатералних односа и побољшању опште информисаности обе стране. 
Позиција почасног конзула за мене је изузетна част и задовољство да је 
обављам. Ако су са обе стране људи, који сарађују, и са јасном визијом бу-
дућности, једноставно је деловати. Не говорим ово као фразу, већ као јасну 
и дефинисану стратегију, коју можемо да следимо, и напредујмо успоста-
вљајући бољу сарадњу. Са друге стране, није све лако, јер имамо своју исто-
рију и обичаје, али и жеље које усаглашавамо. Kонтинуирани сусрети чла-
нова две Владе, унапређење односа, заједнички рад на бројним питањима 
воде нас ка квалитетнијој и перспективнијој будућности.
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„Пешта, 20. март 1848. Синоћ, у не-
дељу, 19. марта 1848. године, десило се 
потпуно помрачење месеца. То нима-
ло не слути на добро! Ох, Господе, ко-
је глупо, примитивно сујеверје! Ипак, 
многи не деле моје мишљење. Пе-
штанце је захватио талас бунила и 
сметености. 

Тих дана цепао сам плакате »мар-
товских младића«, ширио лажне гла-
сине о скорашњем доласку царске 
војске и смишљено уносио страх у 
кости преплашених цивила.

У предвечерје 17. марта Трговац ми 
скрене пажњу да се Раци у великом 
броју окупљају у Текелијануму. Пре-
ма његовој информацији, тамо се 
управо одржава скупштина. Како ми 
је само могао промаћи тако важан 
догађај, љутито сам прекоравао себе. 
Био је то озбиљан пропуст! Све ће би-
ти да су и на мене револуционарна 
превирања оставила дубоки утицај. 
Покушавао сам да уверим колегу да 
су сви ти догађаји под мојом потпу-
ном контролом и да помно пратим 
све што се овде догађа. Узалуд. Није 
ми веровао.

„Доста је било приче! Сместа кре-
ните у акцију!”, брецну се на мене Тр-
говац. „Пратите догађаје и обавести-

те ме и о најмањој ситници! Од мог 
надлежног добио сам стриктно наре-
ђење да по сваку цену треба спречи-
ти сарадњу Раца и мађарских бунтов-
ника. Је л' вам јасно? Зар сте још увек 
ту? Шта чекате? Крените већ једном!” 

Иритирао ме је тај његов груби и 
наредбодавни тон.

Истини за вољу, Трговац је био у 
праву. Није било времена за чекање. 
Одмах сам кренуо у акцију! Морао 
сам вешто да се камуфлирам. Пре-
творио сам се у типичног бачког тр-
говца који је пошао да пазари на пе-
штанском вашару. Нипошто нисам 
смео да дозволим да ме било ко пре-
позна. 

Е, мора да је од посебне важности 
тај састанак огавних Раца, помислих 
и истога часа похитах према стеци-
шту српских студената. Кад тамо, на 
моје велико запрепашћење, млади 
барон Алберт Њари управо је држао 
свечану беседу. Одмах до њега стајао 
је Јожеф Копчањи! Изасланици ма-
ђарског револуционарног клуба ва-
трено су говорили о помирењу Срба 
и Мађара, о слози, о братству и јед-
накости, те о слободи верних синова 
вољене нам Хунгарије. 

Обузе ме мука! 

Рацки скупштинари са искреним 
одушевљењем и са силним овација-
ма поздравише мађарске представ-
нике. Фишкал Јаков Игњатовић 
обратио им се пријатељским тоном 
уверавајући их у братску љубав, као 
и у слогу српског и мађарског наро-
да! Тад у души осетих необуздану 
жељу да што пре ступим у акцију. 
Требало је да предузмем озбиљне 
кораке како не би дошло до оног нај-
горег! Никако нисам смео дозволити 
да та опасна зараза српско-мађар-
ског пријатељства ојача и пусти ду-
бље корење. То једноставно није 
смело да се деси! Време је да се још 

више угледам на поучне речи тог му-
дрог грчког мислиоца, помислих та-
да.

Морао сам да по сваку цену про-
нађем Ахилoву пету тог све интен-
зивнијег и надасве забрињавајућег 
српско-мађарског политичког при-
ближавања.

Тад ми кроз главу прођоше речи 
Алкибијада, тог славног атинског др-
жавника и војсковође: Била би то 
велика опасност по нас да нацио-
налне мањине владају нама, уколи-
ко не бисмо ми сами успели да вла-
дамо њима” (…)

Драгомир Дујмов

„Изасланици мађарског револуционарног клуба ва-
трено су говорили о помирењу Срба и Мађара, о слози, 
о братству и једнакости, те о слободи верних синова 
вољене нам Хунгарије.”

Белешка полицијског доушника Ганголфа
ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (14)

Стара зграда Текелијанума

12. новембра 1859. - Рођен је српски 
архитекта Андра Стевановић, члан 
Српске краљевске академије, про-
фесор Велике школе и Београд-
ског универзитета. Пројектовао је 
више значајних грађевина, међу 
којима зграде Народног музеја и 
Академије наука у Београду.

12. новембра 1920. - Потписан је Ра-
палски уговор, којим је Kраљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца, под при-
тиском Велике Британије и Фран-
цуске, уступила Италији Истру, Ју-
лијску крајину, Задар и острва 
Црес, Лошињ, Ластово и Палагружу, 
касније и Ријеку.

12. новембра 1955. - Умро је хрватски 
песник Тин Ујевић који је својом 
лириком, али и боемским животом 
обележио раздобље између два 
светска рата у југословенској књи-
жевности („Лелек себра”, „Kолајна”, 
„Жедан камен на студенцу”).

13. новембра 1813. – У Његушима је 
рођен Петар II Петровић Његош, 
црногорски владика, филозоф и 
државник, велики епски песник. За-
лагао се за ослобођење и уједиње-
ње свих Срба и био је спреман да 
се одрекне својих световних вла-
сти зарад уједињења са Србијом. 
Његош је поштован као песник и 
филозоф, а најпознатији је по сво-
јој епској поеми „Горски вијенац”, 
која се сматра за ремек-дело срп-
ске и јужнословенске књижевно-
сти. Друга његова важна дела су 

„Луча микрокозма”, „Огледало срп-
ско” и „Лажни цар Шћепан Мали”. 

13. новембра 1871. – Рођен је Влади-
слав Рибникар, оснивач листа „По-
литика” (1904), њен први директор 
и главни уредник. Један је од осни-
вача ТАНЈУГ-а и први директор те 
агенције (1943). 

13. новембра 1899. – Умро је први срп-
ски фотограф, графичар и лито-
граф Анастас Јовановић. Он је још 
1846. године купио трећу фото-ка-
меру у свету. 

14. новембра 1984. – У Лос Анђелесу 
је ухапшен хрватски ратни злочи-
нац Андрија Артуковић, министар 
унутрашњих послова Независне 
Државе Хрватске у Другом свет-
ском рату. Изручен је 12. фебруара 
1986, а у мају исте године осуђен је 
на смрт. Умро је у затвору 1989. 

15. новембра 1976. – Умро је српски 
глумац Миливоје Живановић, пр-
вак Југосло- венског драмског по-
зоришта. 

16. новембра 1912. – Почела је Битољ-
ска битка у Првом балканском ра-
ту у којој је српска војска 18. новем-
бра потукла турску Вардарску ар-
мију Зеки паше. 

16. новембра 1914. – Почела је Колу-
барска битка, највећа коју је српска 
војска водила у Првом светском 
рату. Битка је завршена 15. децем-

бра победом српске војске над ау-
строугарским трупама под коман-
дом генерала Поћорека који је био 
присиљен да се повуче из Србије. 
Изузетне заслуге за победу у бици, 
у којој је заробљено око 43.000 ау-
строугарских војника, имао је гене-
рал Живојин Мишић. 

16. новембра 1918. – После пропасти 
аустроугарске монархије у Првом 
светском рату, Мађарска је прогла-
шена независном републиком. 

17. новембра 1989. – У једној од најве-
ћих рударских несрећа у Србији, у 
јами „Морава” Алексиначких руд-
ника угља, погинуло је 90 рудара. 

17. новембра 1996. – У другом кругу 
локалних избора у Србији, коали-
ција опозиционих 
партија „Заједно” 
је победила у нај-
већем броју вели-
ких градова, укљу-
чујући Београд, 
Ниш, Нови Сад и 
Крагујевац. 

18. новембра 1956. – 
Умро је српски глу-
мац Добрица Ми-
лутиновић, првак 
Драме национал-
ног театра више 
од пола века. Му-
зеј позоришне 
уметности и Савез 
драмских уметни-

ка Србије су 1980. установили на-
граду за глумачко животно дело 
„Добричин прстен”. 

18. новембра 1999. – На самиту 
ОЕБС-а у Истанбулу усвојена је По-
веља о европској безбедности ко-
јом се сукоби унутар држава сма-
трају легитимним предметом бри-
ге међународне заједнице. 

18. новембра 1991. – Након 86 дана 
опсаде припадници Југословенске 
народне армије ушли су у разру-
шени Вуковар. У борбама са хрват-
ским снагама погинуло је више хи-
љада људи, међу којима велики 
број цивила. 

ВРЕМЕПЛОВ

Колубарска битка
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НЕВЕН Гимназијалци обележили рођендан Вука Караџића

У ченици 9. разреда Српске гим-
назије „Никола Теслаˮ у Бу-
димпешти већ више од две 

деценије, поводом рођендана Вука 
Стефановића Караџића, са својим 
професорима посећују градски парк 
у некадашњем српском насељу Табан, 
у Будиму, где се налази биста посве-
ћена реформатору српског језика и 
писма и сакупљачу народних песама 
и умотворина. Тако је било и овог 5. 
новембра.

Тог сунчаног 5. новембра представ-
ници 9/а, 9/б и 9/ц разреда, по десет 
ђака из сваког одељења, предвођени 
разредним старешинама Емеком 
Барта и Драгомиром Дујмовом, на-
шли су се у Табану, испред надалеко 
познате гостионице „Код златног је-
лена, легендарног стецишта српских 
књижевника. 

Ђаци Српске гимназије „Никола 
Тесла” окупили су се око Вукове би-
сте, која је дело вајара Небојше Ми-

трића. Заслугом Стојана Д. Вујичића 
на ово место је постављена 1987. го-
дине. Овом приликом, венац украшен 
српском тробојком положили су: Ања 
Танасковић, ученица 9/ц и Урош Ти-
шма, ученик 9/б разреда. 

Потом је професор књижевности 
Драгомир Дујмов, испред Вукове би-
сте, говорио о важнијим детаљима из 
живота и рада Вука Стефановића Ка-
раџића. 

Тражећи лека својој болесној нози, 
Вук Караџић је у пролеће 1810. упу-
ћен на даље лечење у Будим и Пешту. 
После купања у лековитим будим-
ским термалним бањама, болест му 
се донекле смирује, али му лева нога 
остаје згрчена, па од тада стално дру-
гује са дрвеном штулом, „ходиљом" 
са којом ће проћи „пола света".

У Пешти се Вук срео и упознао са 
Савом Мркаљем и Луком Миловано-
вим, што ће бити од великог значаја 
за његов будући рад. Године 1814. за-
једно са сиромашним и ученим при-
јатељем Миловановим, прихвата се 
писања граматике српског језика. 
„Пјесмарица сербскога језика", по го-
вору простог народа написана, штам-
пана је у Будиму. 

Непогрешивом интуицијом, Вук 
одмах проналази прави пут и изја-
шњава се за нови правопис, најједно-

ставнији и најсавршенији на свету, 
који се своди на фонетско начело 
„пиши као што говориш, а читај као 
што је написано". Овим је, практично, 
Вукова реформа правописа, која се 
заснива на народном говору, била за-
почета.

Драгомир Дујмов

Почаст реформатору српског језика и писма

К ошаркашице Српске гимна-
зије „Никола Тесла” одиграле 
су недавно успешну утакми-

цу против екипе гимназије „Лоранд 
Етвеш”, победивши резултатом 13:57 
(13-16; 6-15; 6-9; 6-17). После тријумфа, 
професор Дејан Младеновић нам је 
рекао: 

„На почетку утакмице још смо тра-
жили свој ритам и кретње у нападу. 
Успоставили смо и одбрану и распо-
делу играча са удвајањем након по-
ловине игралишта, што нам је донело 
доста освојених лопти. Из тих изну-
ђених грешака смо долазили лакше 
до контра напада и лакших поена, 
који су направили разлику. Након то-
га било је и неколико изванредних 
далекометних шутева од стране на-
ших девојака, што је само дало „тачку 
на и“, у овом сусрету. То је наша прва 

победа у отвореном првенству након 
дуге паузе и епидемиолошких ре-
стрикција такмичења. Много се раду-
јемо новим изазовима.”

Чланице тима и бројеви постигну-
тих поена: Улемек Наташа - 8, Криво-
капић Бјанка - 20, Васиљковић Исидо-
ра - повређена, Поповић Сара - 5, Гр-
говски Софија - 3, Шкорић Анђела 
- болесна, Ковјанић Марија - болесна, 
Мајданџић Тијана, Катанић Марина, 
Павловић Сара - 4,  Санковић Анто-
нија - 16 поена, Бодирожа Катарина 
- повређена, Томашевић Јована - 2, Па-
новски Дуња - резерва, Аксентијевић 
Мартина - резерва, Зубац Марија - ре-
зерва.

Два дана касније уследила је још 
једна утакмица. Екипа гимназије „Фе-
ренц Келчеи”  je одиграла утакмицу 
против Српске гимназије „Никола Те-

сла” у Будимпешти и победи-
ла резултатом 59:9. 

- Декласирани смо били од 
стране гимназије „Ференц 
Келчеи”, за које наступају 
играчице мађарског прволи-
гаша „CSATA”. Изванредан 
противник нам је демонстри-
рао силу и умеће. То је селек-
ција на коју треба да се угле-
дамо у сваком смислу. Ово је 
био велики пораз, али и реал-
ност у овом тренутку – рекао 
нам је професор Младено-
вић после утакмице. 

П очетком октобра месеца, у 
организацији Српског педа-
гошког и методолошког 

центра, у Српској школи „Никола Те-
сла” организовано је гостовање Срп-
ског позоришта у Мађарској, које је 
овог пута довело глумце, који су из-
вели представу за децу „Смехоносна 
луталица”. Глумци Предраг Вуковић 
Пеђолино и Ратко Краљевић су за-
бављали децу предшколског узра-
ста, као и ђаке нижих разреда ове 
школе. 

Малишани нису скривали одуше-
вљење сјајним наступом глумачке 
екипе. Осим што су уживали у забави, 
мали гледаоци су показали своја зна-
ња из разних области, и то кроз ша-

љиве и духовите изреке, занимљиве 
бројалице и песме. 

Сви делови представе су били ин-
терактивни, па су тако у неколико на-
врата глумци изводили ученике на 
сцену. На тај начин деца су имала 
прилике да се укључе у ток представе 
и да кроз игру улога уоче поуке о ле-
пом понашању и о важности другар-
ства. 

Гостовање позоришта је остварено 
уз финансијску подршку Уреда пре-
мијера и Фондације „Бетлен Габор”.

Агнеш Ђере

Отворено првенство Будимпеште Дечја представа на Тргу ружа

Победа и пораз за наше 
кошаркашице 

Смехоносна луталица

Химна Вуку
Погледај нас мили Вуче,
твоја дела све нас уче.
Ми читамо и пишемо
и о теби сад певамо.

Хвала теби, хвала Вуче
твоја дела све нас уче.
Твоја дела све нас уче.

Азбука нам драга, лака,
разуме је душа свака.
Твоје име свуд нас води,
такав више се не роди.

Хвала теби, хвала Вуче
твоја дела све нас уче.
Твоја дела све нас уче.

Татјана Марчићев, 
проф српског језика и 

књижевности
Химна О.Ш. 

„Вук Караџић” 
Зрењанин

Ратко Краљевић и Предраг Вуковић Пеђолино
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ВИДЕО-ФОТО: Међународна 
конференција о мањинама

ВИДЕО: Утисци Арноа Гујона 
током посете Сентандреји

ФОТО: Посета Арноа Гујона 
Српској школи у Будимпешти

Вјечнаја памјат: 
Маринко Роквић

ФОТО: Арно Гујон у посети 
Епархихи будимској

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС

за доделу признања 

НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив 
свим заинтересованим образовно-васпитним установама, 
српским самоуправама, српским институцијама и физичким 
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за 
доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ за 2021. годину.

Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ се додељује српским 
просветним радницима за допринос квалитетном образовању 
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског 
језика, културе, традиције и идентитета на територији 
Мађарске.

Право да буду предложени за доделу признања НАЈДРАЖИ 
УЧИТЕЉ имају: тренутно запослени у предшколским 
установама, основним школама, као и средњој школи, ђачком 
дому и високошколским установама на територији Мађарске, 
као и просветни радници који су свој радни век посветили 
очувању српског језика и идентитета и тренутно су у пензији. 
Критеријуми за доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ:

- Изузетно залагање и зна- 
чајна достигнућа у раду са 
децом, ученицима, однос- 
но студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави 
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос 
њеном угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година 
радног стажа у српском народносном/мањинском образовном 
систему.

Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега 
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде 
добитник признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ.

Предлоге очекујемо најкасније до 20. децембра 2021. године, 
путем поште на адресу Српског педагошког и методолошког 
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла szerbpedkp@gmail.com

Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке, 
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.

Све додатне информације можете добити 
путем телефона 0670 339 2995.

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НОВЕМБАР 2021.

13. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.

14. 11. недеља – Света Литургија   10.00 ч.

15. 11. понедељак  – Вечерње   16.00 ч.

16. 11. уторак – Обновљење храма Св. 

Великомученика Георгија - Ђурђиц

Света Литургија    10.00 ч.

20. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.

21. 11. недеља – Сабор Св. архангела 

Михаила – Аранђеловдан 

Света Литургија  10.00 ч.

27. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.

28. 11. недеља – Света Литургија  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова!

ДАН СЕОБЕ

20. новембра 2021. (субота)
 

Полазак лађе из Будимпеште са пристаништа код Vigadó-а 
број 5 (код „Жуте куће“) на пештанској страни. Повратак 

на исти док.

Полазак у 13.30 сати. Долазак у Сентандреју око 15.30.
Полазак из Сентандреје око 17.30. Повратак 

у Будимпешту oко 19.00.

На лађи свира Крунослав Агатић „Кићо“ и наступају 
играчи КУД-а „Табан“ из Будимпеште. 

У Сентандреји шетња и посета Музеју Епархије будимске, 
уз полагање венаца код споменика Јакову Игњатовићу.

Приступ је бесплатан.

Организатори: 
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са Српским 
институтом, Српским културним клубом у Будимпешти, 
Српским форумом  и Српском самоуправом и Српским 

клубом у Сентандреји.

Приредбу су материјално помогли: 
Министарство за људске ресурсе – Фонд Габор Бетлен, 

Српске смоуправе XIX кварта
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играчи КУД-а „Табан“ из Будимпеште.  
 

У Сентандреји шетња и посета Музеју Епархије будимске, уз полагање венаца код 
споменика Јакову Игњатовићу.     

Приступ је бесплатан. 
 

Организатори:  
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са Српским институтом, Српским културним 

клубом у Будимпешти, Српским форумом  и Српском самоуправом и Српским клубом у 
Сентандреји.            

 
Приредбу су материјално помогли:  

Министарство за људске ресурсе – Фонд Габор Бетлен, Српске смоуправе XIX кварта 
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Делегација Ирига посетила ШиклошСУСРЕТИ

Р уководиоци барањског градића, 
предвођени градоначелником 
Габором Риглом, још раније су 

изразили жељу да успоставе контакте 
са једним градом сличне величине у 
Србији, с циљем да се касније сарад-
ња два насеља крунише партнерским 
повезивањем или братимљењем. Ва-
ља рећи да је Шиклошанима у про-
налажењу партнера у Србији у вели-
кој мери помогао Александар Фар-
каш, аташе Амбасаде Србије у 
Будимпешти, па је на његов предлог 
изабран Ириг. Реч је о општини која 
се налази у Војводини, на јужним 
обронцима Фрушке горе и припада 
Сремском округу.  

Како по величини, тако и на основу 
броја становника, односно, другим 
мерилима, потенцијалима, Шиклош 
и Ириг карактеришу, повезују бројне 
сличности. То су потврдили и први 
званични разговори вођени у згради 
Самоуправе града Шиклоша, где су 
госте из Србије дочекали градоначел-
ник Габор Ригл и његови заменици 
Тамаш Мојзеш и Атила Хирди.

Градоначелник Ригл је, говорећи о 
Шиклошу и његовим потенцијалима, 
посебно истакао важност народно-
сти које живе у том градићу и својим 
радом и културом знатно доприносе 
богатој културној шароликости града. 
Међу њима је и српска народност ко-
ја има чиме да се дичи: својом култу-
ром, светодимитријевском српском 
православном црквом, као и покло-
ничким местом на Ђунтиру, где је не-

када почивао деспот Стефан Штиља-
новић, бранилац Шиклоша од Турака.

Први човек Шиклоша је додао да 
је град, у склопу плана развоја тури-
зма, спреман да потпомаже уређење 
некадашњег гробног места блаженог 
кнеза, пореклом из српског племена 
Паштровића. Такође је нагласио да 
ће, захваљујући пројекту „Мохач 500”, 
бити могућности и за разне друге ин-
вестиције, помоћу којих ће се обно-
вити и бројни верски и културно-исто-
ријски споменици града.

У представљању туристичких по-
тенцијала Шиклоша, Габор Ригл није 
заобишао ни шиклошка вина, која су 
све признатија и на гласу, односно, 
„спа” купалиште, које је такође попу-
ларно не само у кругу мештана и Ба-
рањаца, него и шире, па чак и међу 
туристима из Хрватске.

На крају представљања Шиклоша, 
Габор Ригл је изразио своје и задо-
вољство својих колега што је дошло 
до сусрета и изразио наду да ће доћи 
до повезивања и сарадње поменутог 
барањског градића и Ирига.

Захваливши се на позиву и добро-
дошлици, председник Општине Ириг 
Тихомир Стојаковић је изразио своје 
задовољство због овог сусрета и по-
двукао да између Ирига и Шиклоша 
има много сличности, пре свега на 
пољу винског и верског туризма. На-
име, велики део општине се простире 
на територији Националног парка 
„Фрушка Гора”, јединственог природ-
ног резервата. Од давнина, Ириг је 

био познат по вино-
градима и воћњаци-
ма, а чувена иришка 
вина надалеко су и 
данас врло позната. 

Што се тиче вер-
ског туризма, пред-
седник Општине Ириг 
је подсетио да се 
осам од осамнаест 
манастира на Фру-
шкој гори налази на 
територији општине 
Ириг и сви су добро 
посећени. То су Старо 
Хопово, Ново Хопово, 
Велика Ремета, Грге-
тег, Јазак, Раваница, 
Мала Ремета и Кру-
шедол. Осим органи-
зованих посета мана-
стирима, све је више 
појединачних. Излет-
ници често издвоје један дан да оби-
ђу и манастире и винарије на Фру-
шкој гори и на тај начин проведу дан 
са породицом у природи, а и виде и 
науче нешто ново.

На крају представљања Ирига, 
председник Општине Ириг и начел-
ник општинске управе изразили су 
наду да ће повезивање два насеља и 
успостављање сарадње са мађар-
ским партнерима резултирати спора-
зумом о партнерској или побрати-
мљеној сарадњи која ће подразуме-
вати и заједничко учешће у пројек- 
тима прекограничне сарадње из фон-
дова Европске уније. 

Након званичних разговора, усле-
дио је свечани ручак којем је прису-
ствовао и Синиша Ножица, председ-
ник шиклошке Српске православне 
црквене општине и потпредседник 
месне Српске самоуправе, а потом су 
домаћини и гости заједно посетили 
„спа” комплекс – купалиште и хотел  
- где је са познатом и веома популар-
ном туристичком дестинациојом го-
сте из Србије упознао директор Дра-
ган Зорић.

Ирижанима се, потом, указала при-
лика да погледају и чувену шиклошку 
Тврђаву у којој се налази и „Српска 
соба”.  Овде су погледали веома лепу 
изложбу, а захваљујући месном води-

чу упознали су се и са богатим исто-
ријатом како Тврђаве, тако и града 
уопште.

Крај једнодневне посете гостију из 
Србије Шиклошу, окончан је борав-
ком у месном светодимитријевском 
храму. Овде су информације, везане 
за прошлост светиње и тренутачни 
положај српске заједнице у барањ-
ском градићу добили од Синише Но-
жице, потпредседника Шиклошке 
српске самоуправе, уједно, председ-
ника месне српске православне цр-
квене општине.

Тихомир Стојаковић и Оливер Ог-
њеновић су се на крају посете својим 
домаћинима  захвалили на целоднев-
ном гостопримству и упутили им по-
зив да посете Ириг. Шиклошани су 
одмах прихватили позив, па се уз-
вратна посета руководилаца града 
Шиклоша, којима ће се придружити 
и Драган Зорић и Синиша Ножица, 
планира за крај новембра.

Почетни разговори представника 
Ирига и Шиклоша уливају наду да је 
на помолу сарадња која ће, по свему 
судећи, бити крунисана повезивањем 
у бројним областима, а у њој значајно 
место заузеће и припадници српске 
народности у Шиклошу, односно, ма-
ђарске мањине у Иригу и околини.

П. М.

Искористити могућности за сарадњу у области туризма
На позив руководилаца Самоуправе града Шиклоша, 

делегација Општине Ириг коју су чинили Тихомир Стоја-
ковић, председник општине и Оливер Огњеновић, начел-
ник Општинске управе, боравила је недавно у једноднев-
ној званичној посети овом барањском градићу. 

КАПАЦИТЕТИ БАЊЕ ВРДНИК 
Градоначелник Ирига Тихомир Стојаковић говорио је, поред осталог, и 

о једној од најбољих бања у Србији, Врднику, који се налази у близини тог 
града. „Фрушке терме” имају 216 смештајних јединица и девет базена са 
термалном водом, дубине 140 центиметара и различитих површина, а шест 
базена могу се користити и  преко зиме. 

- Бања Врдник је у експанзији, а очекују се и нове инвестиције у ком-
плекс. Фрушке терме су заправо прве терме у Србији, које запошљавају 
доста људи из нашег краја – нагласио је Тихомир Стојаковић и подсетио 
да је Фрушка гора одувек била позната по спортско-рекреативном и из-
летничком туризму.

Тихомир Стојановић и Габор Ригл

Центар Ирига 


