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ПОЛИТИКА

П астор је за Панон РТВ рекао да 
ће пруга између Суботице и 
Сегедина кренути следећег 

септембра, вероватно и раније, а да 
обнова железничке пруге подразуме-
ва промену шина, постављање нове 
сигнализације, обнову железничких 
станица, али и граничног прелаза. 

„Неће бити потребе да се као ра-
није са пртљагом излази из воза на 
преглед и стаје у ред да би се добио 
печат у пасошу, већ ћемо имати са-
времен, прозрачан прелаз и тако се 
отвара могућност да се ова деоница 
заиста превали за 30 или 40 минута”, 
рекао је Пастор.

Сматра да је ово веома важан 
успех, не само у саобраћајном сми-
слу, већ и у смислу укључивања реги-
она у токове и да се пред овим про-
стором отвара потпуно нова перспек-
тива. Како је саопштено, Пастор је 
додао да ће се возом повезати не са-
мо Суботица и Сегедин, већ ће он 
функционисати и као локални воз 
између Суботице и околних насеља.

Постор је у јутарњем програму Су-
ботичког мађарског радија говорио 
и о отварању преостала три гранична 
прелаза са Мађарском: Хоргош2-Ре-
ске, Рабе-Кибекхаза и Растина-Бач-
сентђерђ. Оценио је да је то важан 
помак у враћању живота у нормалне 
токове, али је суздржан када је реч о 
њиховом утицају на смањење гужви.

„Претходних година, али и недеља, 
уверили смо се да брзина преласка 
границе не зависи од броја отворе-
них прелаза, већ од тога како раде 
службеници на прелазима”, каже Па-
стор и наводи да стално указује на то 
да је процедура са мађарске стране 
изузетно спора.

Поводом велике инвестиције на 
Палићу, Пастор каже да је за изград-
њу аква парка највећи проблем што 
је поред досадашњих милијарду ди-
нара, потребно још 500 милиона ди-
нара, како би се овај посао завршио. 
Председник СВМ-а и Скупштине Вој-
водине рекао је и да очекује разгово-
ре са председником Србије како би 
пронашли изворе за недостајући из-
нос. Пастор је навео да је из буџета 
Града Суботице могуће обезбедити 

још 170 милиона динара, али да је за 
завршетак аква парка потребно још 
два пута толико новца.

„Очекујемо да бисмо крајем јула 
могли да променимо извођачки уго-
вор и да се наставе радови за чији 
завршетак је потребно бар још пола 
године”, навео је Пастор и додао да 
се мора пронаћи ко ће руководити 
овим аква парком.

Најавио је да се на Палићу у наред-
ним месецима очекује и градња хо-
тела на плацу од девет хектара на 
простору између садашњег хотела 
„Президент” и Мушког штранда, од-
носно, на месту некадашње Метео-
ролошке станице.

„Реч је о мађарској инвестицији, о 
заинтересованом улагачу из Мађар-
ске који је до сада много енергије, 
времена и планирања уложио у при-
прему овог посла. Надам се да ће на-
редних недеља, када будемо говори-
ли о плановима за Палић, и сам инве-
ститор представити своје замисли, и 
онда може доћи до почетног спора-
зума који ће омогућити да храбрије 
кренемо у његово остварење”, рекао 
је Пастор.

Навео је и да би радови на Народ-
ном позоришту у Суботици могли да 
буду окончани до краја ове године, 
јер је новац за то обезбеђен. Пастор 
је најавио да ће од 1. септембра ма-
ђарско обданиште и јаслице „Вац-
кор” примити првих 100 малишана, а 
да је наредни корак отварање слич-
ног објекта, мањег капацитета у згра-
ди „Форума” у Новом Саду. 

Иштван Пастор: 

Радови на обнови пруге Суботица-Сегедин, вредни 87 ми-
лиона евра, већ су почели, док би пруга Будимпешта-Бео-
град требало да буде завршена најкасније до 2025. године, 
каже председник Савеза војвођанских Мађара и Скупштине 
Војводине Иштван Пастор.

Озбиљно рачунамо на међудржавне железничке пројекте

„За изградњу пруге Београд-Будим-
пешта и кампуса кинеског Универзи-
тета Фудан у Будимпешти, под актуел-
ним условима, не постоји сагласност 
мађарских политичких снага и ти про-
јетки немају подршку већег дела јав-
ности”, објавио је Карачоњ прошле 
недеље на свом Фејсбук профилу, у 
оквиру кампање за освајање позиције 
заједничког кандидата опозиције за 
место будућег премијера.

Најважнији разлог што је опозици-
ја притив изградње кинеског универ-
зитета и пруге Будимпешта-Београд, 
јесте њихова „нетранспарентност, од-
носно, тајност података који се тичу 
услова изградње”. Поред тога, каже 

он, бизнисмени који су у дослуху са 
владом, већ се појављују са својим 
интересима, када је реч о железнич-
кој инвестицији.

„Ко год од нас из опозиције буде 
следећи премијер Мађарске, одмах 
ћемо, у складу са очигледном вољом 
већине бирачког тела, зауставити ин-
вестицију везану за градњу пруге 
Београд-Будимпешта и кампуса Уни-
верзитета Фудан у мађарској престо-
ници под тренутним условима. Не 
желимо да живимо под теретом ових 
пројеката актуелне власти у Мађар-
ској, чак ни са предностима, за које 
они тврде да постоје”, каже градона-
челник.

„Ипак, искрено верујемо да погре-
шне акције актуелне мађарске владе 
у вези са овим двема инвестицијама 

и њихове несрећне последице неће 
угрозити развој добрих односа на-
ших земаља”, пише Карачоњ, уз напо-
мену да је реч о заједничком ставу 
свих шест личности, које су се канди-
довале за избор заједничког канди-
дата опозиције за премијера.

У ранијим иступима у Мађарском 
парламенту, представници опозиције 
су такође исказивали своју несагла-
сност са плановима владе да креди-
том из Кине учествује у изградњи бр-
зе пруге до Београда. Они су тврдили 
да та пруга „служи економским ин-
тересима Кине, јер ће се њена роба 
на тај начин брже транспортовати из 
луке Пиреј до средње Европе” и да 
„није интерес мађарских грађана да 
својим новцем финансирају реализа-
цију овог посла”. 

Различита виђења капиталних инвестиција

Опозиција против брзе 
пруге од Будимпеште  

до Београда
„Ко год од нас из опозиције буде следећи премијер 

Мађарске, одмах ћемо, у складу са очигледном вољом 
већине бирачког тела, зауставити инвестицију везану за 
градњу пруге Београд-Будимпешта и кампуса Универзи-
тета Фудан у Будимпешти”, каже градоначелник Будим-
пеште Гергељ Карачоњ.

Гергељ Карачоњ

Иштван Пастор
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У знак сећања на изгинуле срп-
ске јунаке на Косову Пољу 28. 
јуна 1389. године, Српско позо-

риште у Мађарској традиционално 
организује „Видовдански маратон“. 
Глумци путују од места до места, у 
којима постоје српске цркве и у пор-
тама или у самим храмовима одају 
пошту косовским јунацима, рецитују 
народне песме из Косовског циклуса, 
уз српске црквене и духовне песме, у 
извођењу мушког Српског хора „Све-
ти Серафим Саровски“ из Зрењани-
на. 

Од ове године, „Видовдански ма-
ратон" трајао је два дана - 27. и 28. јуна. 
У сарадњи са Културним и медијским 
центром „Српски венац“, Српско по-
зориште у Мађарској је обележавање 
Видовдана првог дана организовало 
у српским срединама на југу Мађар-
ске, а сутрадан и у местима на дунав-
ској ади Чепел и на северу земље. 

Овога пута, „Видовдански мара-
тон“ кренуо је из Деске и у порти срп-
ске православне цркве посвећене 
Преображењу Господњем, традицио-
нално започео песмом „На Косову 
бојном пољу лежи Милош закопан... 
онде ће нам стару славу опет вратити 
Видовдан...“. Ова песма је добро по-
зната Србима из Мађарске, иако је у 
Србији скоро заборављена. 

Милан Рус, директор Српског по-
зоришта у Мађарској се скупу обра-
тио следећим речима: 

„Значај Видовдана је све већи и ве-

ћи. Данас се тачно зна шта је био по-
двиг и које су последице њихове жр-
тве. Њима можемо захвалити што се 
на Маргитином острву данас не на-
лазе минарети и што је Париз још 
увек главни град Француске, а не 
Европског пашалука. То је огроман 
подвиг. Видимо да се историја пона-
вља и због тога смо пре две године 
почели ’Видовдански маратон’, а ове 
године смо кренули из Деске и сутра 
стижемо до Сентандреје. Овим даје-
мо почаст косовским јунацима. Свака 
им част и вечна им памјат“. 

Затим су глумци Милан Рус, Бра-
нимир Ђорђев, Тибор Ембер и Ратко 
Краљевић, уз музичку пратњу хора, 
рецитовали песме „Смрт мајке Југо-
вића“ и „Пропаст царства српског“. 

Кристифор Брцан, председник де-
шчанске Српске самоуправе се у име 
становника тог места захвалио што 
је „Видовдански“ стигао и у Деску: 

„Преци нашег насеља у северном 
Банату били су досељени граничари 
и имају удела у ономе што се некада 
дешавало и што данас имамо.“  

Дешчана на прослави није било 
много, али су домаћини своје госте 
срдачно дочекали и угостили. Мара-
тон је наставио свој пут за Сириг, где 
су га у српској цркви посвећеној пра-
знику Рођење Пресвете Богородице 
или Малој Госпојини, дочекали чла-
нови српске заједнице овог места. 

Следеће одредиште је било село 
Нови Сентиван, такође у близини Се-

гедина. Велики број верника срдачно 
је дочекао учеснике Маратона у срп-
ској цркви посвећеној Светом Геор-
гију, уживао у програму и угостио их 
у парохијском дому. 

У поподневним часовима, на свом 
путешествију, маратон се зауставио 
у Сегедину, у српској православној 
цркви Светог Николе, једној од нај-
старијих зграда овог града, изграђе-
ној у барокном стилу. Маратон је сти-
гао на време да заокружи прву Ви-
довданску свечаност у овом храму. 
После програма, испод спомен-плоче 
посвећене Вели-
кој сеоби Срба, у 
знак сећања на 
пале јунаке, поло-
жени су венци у 
име Самоуправе 
Срба у Мађар-
ској, Српског по-
зоришта у Ма-
ђарској и Култур-
ног и медијског 
центра „Српски 
венац“. Прослава 
у Сегедину завр-
шена је послуже-
њем и дружењем 
у просторијама 
Црквене општи-
не, Српске самоу-
праве у Сегедину и сегединске Срп-
ске заједнице.

Претходно је у српском храму одр-
жана Света литургија, коју су служи-
ли протонамесници Светомир Мили-
чић из Деске и Далибор Миленковић 
из Сегедина. Литургију је својим по-
јањем пратио хор „Свети Сава Горњо-
карловачки“ из Мола, под управом 
дирегента Оливере Ромић. Гост ове 

свечаности био је и Србољуб Срдић, 
свешетеник из Мола и секретар хора. 
Литургија је протекла лепо и свечано, 
деца су рецитовала молитву Господ-
њу „Оче наш”, а на крају је одржан 
помен косовским мученицима, у којој 
су били поменути сви који су умрли 
за хришћанство, православну веру и 
Српство. 

Затим је хор одржао концерт ду-
ховне музике и пригодних празнич-
них песама. У црквеној порти, профе-
сор историје у пензији Јован Јанчикин 
из Деске одржао је говор о косов-

ским мученицима и о значају Косова 
за Србе. Програм је настављен музи-
цирањем тамбураша дешчанског 21 
„Баната" и наступом Естер Вујичин, 
која је отпевала неколико косовских 
народних песама. После програма, 
домаћини су за све посетиоце прире-
дили пригодно послужење.   

После Сегедина, настављен је пут 
за Ходмезевашархељ, град који се на-

СЕЋАЊЕ

Молитве и стихови за кнеза Лазара и косовске мученике
Видовдан је и ове године традиционално обележен у срп-

ским срединама у Мађарској, у знак сећања на Светог вели-
комученика кнеза Лазара и остале српске јунаке, изгинуле у 
Косовском боју 1389. године.  

Широм Мађарске обележен Видовдан
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лази североисточно од Сегедина. У 
пешачкој зони налази се српска пра-
вославна црква посвећена празнику 
Рођење Пресвете Богородице, која је 
саграђена 1783. године, након тур-
ско-грчког рата као грчка православ-
на црква. Пре неколико година је пот-
пуно рестаурирана и са својом ба-
рокном фасадом обојеном у 
наранџасто и лепо уређеном портом, 
никако не може остати непримећена 
оку пролазника. 

Цркву је отворила Зита Отлокан, 
православка руског порекла, која во-
ди рачуна о храму и која је учесни-
цима маратона испричала интерсан-
тан историјат ове чудесне цркве, са 
одличном акустиком. Кор, простор 
намењен хористима који учествују у 
служењу литургије, у овој цркви није 
коришћен око 150 година и сада је, на 
велики празник, Хор „Свети Серафим 
Саровски“ добио прилику да са њега 
пева.  

Последње одредиште првог дана 
обележавања Видовдана био је 

Чонград, један од важнијих градова 
у оквиру истоимене жупаније. На-
лази се у средишњем делу Панон-
ске низије и познат је као родно ме-
сто Милоша Црњанског, једног од 
највећих српских писаца ХХ века, 
романсијера, песника, путописца, 
драмског писца, истакнуте фигуре 
модернистичке књижевности, која 
је обележила историјску и књижев-
ну сцену српског народа. 

Пред спомен-плочом која подсе-

ћа на великог писца, на месту где 
се налазила његова родна кућа, по-
ложен је венац, а Милан Рус, дирек-
тор Српског позоришта одрецито-
вао је одломак из „Апотеозе” Ми-
лоша Црњанског. Присетио се и 
свога оца, Марка Руса, који је био 
дугогодишњи председник некада-
шње Задужбине „Милош Црњан-
ски" и његове неостварене жеље да 
се на овом месту одржи спомен-ве-
че у част овог истакнутог српског 
писца. Овога пута, Хор „Свети Се-
рафим Саровски“ посветио му је 

староградску песму „А што ти је ми-
ла кћери“.

 Сутрадан, на Видовдан, маратон 
је поновио прошлогодишњу руту. 
Кренуо је из Ловре, зауставио се у 
Српском Ковину, Чипу, Бати, на Бу-
димској тврђави, у Калазу и Чобанцу 
и завршио се у Сентандреји. Марато-
ну су се придружили и наша глумица 
Зорица Јурковић и београдски глу-
мац Александар Дунић са песмама 
„Косовка девојка“ и „Цар Лазар и ца-

рица Милица“. Учеснике су у сваком 
месту срдачно дочекали и угостили 
наши тамошњи сународници, а у Чи-
пу и у Чобанцу окупио се већи број 
мештана.  

На Будимској тврђави, јереј Ни-
кола Почуча одржао је помен 
страдалницима Косовског боја ис-
пред куће на којој се и данас на-
лази спомен-плоча Деспоту Сте-
фану Лазаревићу. Пера Ластић, 
директор Српског института, одр-
жао је говор и поред осталог иста-
као европске димензије и значај 

Косовског боја, као и самог култа и 
легенде. 

„Сам историјски догађај је био то-
лико присутан у европској свести, да 
су настала и дела о њему у западној 
ликовној уметности: велики гоблен о 
Косовском боју налази се у једном од 
француских двораца у долини реке 
Лоаре, док се сребрна чинија са ре-
љефним приказом кнежеве вечере 
чува у градском музеју у Шибенику“, 
рекао је Ластић. 

Александар Дунић говорио је Бе-
седу Владике Николаја, а после све-
чаног програма, положени су венци 
у име Самоуправе Срба у Мађарској, 
Културног и медијског центра „Срп-
ски венац“ и Српских самоуправа I, 
IX и XIV будимпештанског кварта.

У Сентандреји је потом одржано 
опело косовским јунацима код спо-
мен-крста цара Лазара. Настављен је 
Маратон, а у културном програму су, 
поред глумаца Српског позоришта у 
Мађарској и зрењанинског хора, уче-
ствовали и вокална солисткиња 
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Бранка Башић у пратњи Слободана 
Вертетића на хармоници, затим Ми-
леса Стефановић и Даница Петрун-
чић из Београда, као и београдски 
оркестар „Рац“. 

Свечаности су, поред осталих, при-
суствовали и Естер Вираљош, држав-
ни секретар у Влади Мађарске, заду-

жена за односе са ЕУ, Вера Пејић Су-
тор, председница Самоуправе Срба 
у Мађарској, Александар Лончаре-

вић, други секретар Амбасаде Срби-
је у Мађарској, као и представници 
српских самоуправа и институција. 
После церемонијалног и култруног 
програма, гости су послужени специ-

јалитетима из српског ресторана 
„Корнер“, власника Милета Маргари-
товића.

 „Мени је све ово фасцинантно. 
Прво, уопште идеја је за сваку похва-
лу, Српско позориште и 'Српски ве-

нац' су то фантастично извели. Сви 
су били мотивисани да овај дан буде 
леп и да прослава буде успешна. Би-
ло је напорно, обишли смо многа ме-
ста, где смо наступили. Али, овај пра-

зник је велики и заслужује посебан 
третман. Видовдан је за нас Србе по-
себан празник. Косовски мит је за 
нас један културолошки образац у 
коме живимо, осећај колективитета, 
осећај заједништва, осећај жртвова-
ња за своје ближње, потреба да се 
заштити неко невин, да се заштите 
истина и правда, да се заштити по-
родица. Све ово српски народ треба 
да негује у свом духу, значи осећај 
заједништва, солидарности, осећај 
припадности, блискост. Било ми је 
драго што сам учествовао у овој про-
слави, данашњи дан сам доживео 
као мисионарски, где смо одлазили 
код људи који су жељни речи, подр-
шке, да их неко посети и да их неко 

ободри и подсети да нису сами. Ми-
слим да смо све ово данас успели. 
Пресрећан сам и захвалан што сам 
био део ове светковине“, изјавио је 
за наш лист Александар Дунић, глу-

мац београдског Позоришта на Те-
разијама и учесник овог програма.   

Организатори овогодишњег обе-
лежавања Видовдана били су Срп-
ска самоуправа у Будимпешти, Са-
моуправа Срба у Мађарској, Српско 
позориште у Мађарској, Културни и 
медијски центар „Српски венац“, 
Српска самоуправа у Сентандреји, 
Удружење Српски форум, Српски са-
вез-савез Срба, Српски културни 
клуб у Будимпешти, Српски клуб у 
Сентандреји, Српски институт, Спр-
ске мањинске самоуправе I, IX, XIV и 
XIX кварта Будимпеште, Српска са-
моуправа Будаерш, у сарадњи са 
Епархијом Будимском.

Катарина Павловић Бачи
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ДРУШТВО Свечаност у Гардоњу

С вечаности у Гардоњу су, по-
ред награђених, присуство-
вали и представници народ-

носних институција, а отворио ју је и 
награде уричио државни министар 
за народности и верска питања Ми-
клош Шолтес.

- Драго ми је што смо се на преко 
тридесет степени, ипак, окупили у 
овом броју, у част добитника. Ми смо 

поносни на наше народности у Ма-
ђарској, и на појединце и на органи-
зације, који су се истакли у свом раду. 
Из свог осмогодишњег рада са народ-
ностима, искусио сам да смо малим 
корацима заједно много напредова-
ли и доносили добре и важне одлуке. 
Дужност нам је да све што смо ура-
дили, предамо младима; на нама је 

историјска одговорност”, рекао је 
Шолтес.

Он је додао да „овде заједно живи 
четрнаест народности, заједно са ма-
ђарском, у срећи, миру и добрим од-
носима”, као и да „сви заједно мора-
мо да се трудимо да се 
овакав заједнички сужи-
вот и настави”.  

Свечаности је прису-
ствовао и Рихард Тирчи, 
који је при Кабинету 
премијера Мађарске за-
дужен за односе са на-
родностима, Љубомир 
Алексов, представник 
Срба у Мађарском пар-
ламенту, Вера Пејић Су-
тор, председница Само-
управе Срба у Мађар-
ској, Игор Рус, 
потпредседник ССМ-а, 
као и други чланови по-
родице награђеног. 

После церемонијал-
ног уручења награда, за све званице 
је био организован свечани ручак.

У Гардоњу је такође одржан и двод-
невни сатанак „алумнија”, добитника 

ђачке стипендије за 2011-2021, коју до-
дељује Влада Мађарске. У богатом 
програму, дружењу и разговорима 
учествовали су и ђаци Српске школе 
„Никола Тесла”, као и Марк Ембер, 
познати мађарски млади глумац, ина-

че члан српске заједнице у Мађарској 
и бивши ђак Српске школе у мађар-
ској престоници.

К. П.

Уручене државне награде  
„За народности”

Влада Мађарске већ дужи низ година додељује награде 
„За народности” истакнутим члановима и организацијама 
националних заједница. Као што смо пре неколико месеци 
објавили, ову нараду је за 2020. годину добио и Борислав 
Рус, а због епидемиолошке ситуације и забране окупљања, 
додела признања уприличена је 19. јуна у Гардоњу, у Спорт-
ској школи на језеру Веленце. 

Н а заседању, одржаном у се-
гединском Српском клубу, 
челници месне Српске са-

моуправе, Сегединске месне српске 
заједнице и Српске православне цр-
квене општине у Сегедину, договори-
ли су се у вези са програмима, који 
се планирају за предстојећа три ме-
сеца. Након обављених разговора, 
нема сумње да ће Сегединци имати 
заиста садржајно лето.

Срби у Сегедину су се, у међувре-
мену, крајем јуна укључили у свеча-

но обележавање Видовдана, верског 
и националног празника, у организа-
цији Српског позоришта у Мађарској 
(детаљније у посебном тексту). Руко-
водиоци споменутих организација 
су у годишњи календар приредаба 
уврстили и једну дечју манифеста-
цију. Камп спорта и матерњег језика 
представља новину на палети табор-
ских понуда српске заједнице у Ма-
ђарској, а његово одржавање, пре 
свега за основце, предвиђено је у пе-
риоду од 9. до 14. августа, у Сегедину 

и Новом Сентивану. Програм овог 
табора је у изради, али се поуздано 
зна да ће га красити „Спортски дан”, 
језички квиз, посета разним клултур-
но-историјским, верским и етно-
графским знаменитостима Сегеди-
на и околине. 

На седници су одређени и одго-
ворни руководиоци тематских про-
грама, чији ће задатак бити да до 
почетка јула саставе дефинитиван и 
комплетан програм кампа.

На дневном реду нашао се и 
„Српски бал”, који је због епидемије 
више пута био одлаган. Одржавање 
бала најпре је било планирано за 
новембар прошле године, па су због 
епидемијских прилика, организато-
ри датум приређивања по-
мерили за време одржава-
ња храмовне славе – летњи 
Св. Никола. Међутим, прили-
ке у мају и епидемиолошке 
мере нису дозвољавале ре-
ализацију балске забаве, па 
је на заседању донета одлу-
ка да, уколико све буде у 
најбољем реду, „Српски 
бал” буде одржан 2. октобра 
текуће године. Планирано 
је учешће музичког састава 

из Србије, са којим је раније постиг-
нут договор о ангажовању. Пред сам 
крај седнице, разговарало се и о ор-
ганизованом одласку на цркве-
но-народни сабор у манастир Гра-
бовац. Јавни позив, везан за путова-
ње у ту светињу, биће објављен на 
друштвеним мрежама, а чланови 
Сегединске месне српске заједнице 
биће и директно обавештени о мо-
гућности путовања на петровдан-
ско празновање.

На самом крају седнице, руково-
диоци трију  српских организација 
у Сегедину договорили су се да се 
наредно заседање одржи 6. јула, уо-
чи Ивањдана.

П. М.

Након што је на снагу ступило ублажавање епидемиоло-
шких мера, а у ишчекивању могућности за приређивање лет-
њих и јесењих програма, руководиоци сегединских српских 
организација су одржали заједничку седницу, како би утвр-
дили програме за ово лето.

Договори Срба у Сегедину

У плану низ верских  
и дечјих програма
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ПОЗОРИШТЕГостовање „Окрет театра” у Будимпешти

К ако каже редитељ Јован Гру-
јић, ово је јединствена при-
лика да видимо Нушића из 

угла Нушића који, не штедећи себе 
самог, описује своје одрастање, школ-
ске дане, прва заљубљивања, али и 
прве контакте са ауторитетима, који 
су били болни и отрежњујући за њега.

- Наравно, Нушић је и овде ’онај 
Нушић’, нама најпознатији, који на 
шармантан и духовит начин указује 
на проблеме са којима се суочавао, 
раскринкавајући у исто време и себе, 
и друштво у коме живи, а које је по-
некад потпуно несвесно својих мана. 
У свему овоме, очаравајуће је и за-
брињавајуће колико је био у праву 
тада, али и сада. Све у свему, лакше 
је ипак смејати се него плакати - каже 
редитељ представе.

Сјајна екипа много пута је насме-
јала публику до суза, али и дала по-
вода за размишљање. Нушић је увек 
актуелан, многи се препознју, али су 
углавном несвесни да треба да се ме-
њају. Глумачка екипа – Никола Крне-

та, Марко Николић, Милан Вранеше-
вић, Марија Ћеранић и Данијела Та-
насковић, и овога пута је одушевила 
публику својим глумачким способно-
стима. За нешто више од сата, колико 
је трајала представа, глумци су ожи-
вели живописне ликове, којима је Ну-
шић описао стање у друштву, али и 
исмејао лоше карактерне особине 
људи, које су универзалне и присутне 
у сваком времену. Изврсну глуму је 
допуњавала креативно осмишљена 
сценографија, оригинална музика, 
интересантна режија, као и сценски 
ефекти. Глумци су сами урадили ко-
стиме и аранжирали музику. Ово је 
било пето извођење представе; пре-
мијера је била пре ванредних мера 
због короне, а у последњих месец да-
на изведена је четири пута. Крајем 
године спремају се да праве нову 
представу. 

„Окрет театар” је позоришна трупа 
основана 2012. године, са жељом да 
својим представама деци и младим 
људима приближи свет лектире. Глав-

ни пројекат групе је „Театар лектире”, 
који започиње сценском поставком 
дела: „Кир Јања”, „Сумњиво лице” и 
„Аутобиографија”, а у плану је по-
ставка и других занимљивих дела из 
програма школске лектире. 

Трупу чине дипломирани глумци 
са искуством стеченим кроз бројне 
остварене улоге у позориштима: „Бо-
шо Буха”, Позоришту на Теразијама, 
Југословенском драмском позори-
шту, Народном позоришту, Мадлени-
ануму, као и у телевизијским играним 
серијама, дечјим телевизијским про-
грамима и играним филмовима. У 
Београду је веома популарно да се 
формирају позоришне трупе „без ку-
ће”, које праве представе без великих 
улагања, а у договору са неким од по-
зоришта могу да буду постављене и 
на њиховој сцени. Данас, када се за 
културу одваја веома мало средстава, 
многи прибегавају овом моделу са-
мосталних продукција. Оне се финан-
сирају из фондова града и Министар-
ства културе Србије, које има слуха 
за представе едукативно-забавног 
типа. 

Марко Николић је својом беспре-
корном глумом изврсно дочарао лик 
младог Нушића. По речима глумца 
највећи изазов у стварању представе 
је да она буде динамична, савршено 
прецизно одиграна, јер има доста 
филмских резова, где се сцене веома 
брзо одвијају.

 - Редитељ је мој суграђанин, Кови-

нац, који је до сада имао доста успе-
шних режија у Београду, Вршцу, Ла-
заревцу, Новом Пазару. После вели-
ког успеха његове представе „Живи 
су, није смешно”, на „Нушићевим да-
нима”, 2019. године, у којој је направио 

микс ликова из Нушићевих драма, са 
освртом на то шта им се дешава по-
сле завршетка њихових познатих суд-
бина, одлучили смо да нам се Јован 
Грујић прикључи и режира представу 
- рекао је за наш лист Николић. 

Нушић је у Србији актуелан, игра 
се, али по речима Марка Николића, 
не толико колико би требало. „Окрет 
театар”  ће наставити да игра Нушића 
и Стерију, српске класике. 

- Млади, такође, долазе на предста-
ву, играмо је и основцима и средњо-
школцима; деца је добро разумеју и 
добро реагују. Увек одиграмо све сце-
не, а понеке мало ублажимо и при-
лагодимо узрасту – каже овај глумац. 

Никола Крнета игра лик старог Ну-
шића. Каже да овај компликован 
текст није лако пренети на сцену: 

- За разлику од претходник пред-
става, ову смо радили са редитељем, 
коме смо препустили редитељска ре-
шења. У почетку нисмо могли објек-
тивно да сагледамо како ће то да из-
гледа. Захваљујући редитељу пред-
става је добила ову форму, иако смо 
имали слободу да уносимо сопстве-
не идеје. Лепо смо се разумели и ми-
слим да смо направили добру пред-
ставу – истичe Крнета. 

Ова симпатична позоришна трупа 
унела је освежење и измамила мно-
го смеха и бурне аплаузе у позори-
шној сали Српског позоришта у Ма-
ђарској.

К. П.

Ново дружење са Браниславом Нушићем,  
уз много смеха и поука 

Стари знанци српске публике у Мађарској и пријатељи 
Српског позоришта, чланови београдске позоришне тру-
пе „Окрет театар”, гостовали су у Будимпешти 19. јуна са 
Нушићевим комадом „Аутобиографија” , редитеља Јована 
Грујића. Представа је рађена по тексту који је пре четрде-
сетак година адаптирао Борислав Михајловић Михиз, срп-
ски књижевник, драматург и књижевни критичар. 
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У Батањи је 11. јуна уприличена 
опроштајна свечаност осмака 
месне Српске основне школе. 

Од „другог дома”, који је у протеклој 
школској години бројао 76 ученика, 
опростило се њих седморо. Они ће, 
првенствено, у Бекешчаби и Ђули на-
ставити своје школовање. „Ђаком го-
дине” проглашена је Жофија Беше-
њеи, која се определила за Гимназију 
„Ђула Андраши” у Бекешчаби, и то за 
смер енглеског и француског језика. 
Батањци су, све док су епидемиоло-
шке прилике дозвољавале, радили 
веома активно и марљиво. Пред со-
бом су имали и веома богат календар 
приредаба, чије остваривање је, ме-
ђутим, поново онемогућила епиде-
мија ковида-19. Упркос томе, руковод-
ство наше образовне установе, пред-
вођено директором Николом 
Ђенешом Екбауером, успешно је 
спровело наставу на даљину и приве-
ло крају школску годину.        

Пандемија је иначе делимично по-
реметила и уобичајени ток грађевин-
ских радова, који обухватају проши-
рење смештајних капацитета Српског 
забавишта. Наш вртић је пун малиша-
на и даље влада огромно интересо-
вање за ову предшколску установу из 
које деца прелазе у школу, па је обез-
беђен потенцијални ученички кадар. 
Захваљујући конкурсним средстви-
ма, дечји вртић, који је и ове године 
радио са максималним бројем мали-
шана, проширен је за 200 квадрата, 
изграђена је и фискултурна соба, а у 
плану је изградња трпезарије, две со-
бе и других важних просторија. 

Инвестиције у Батањи неће преста-

ти; наиме, уследиће нове, које обухва-
тају изградњу фискултурне сале „А” 
величине, коју ће заједнички користи-
ти ученици наше образовне установе 
и Румунске школе.      

Осим наставног рада, у батањској 
Српској основној школи одвија се и 
ваннаставна активност, у којој пред-
њачи фолклорни рад чланова Култур-
но-уметничког друштва „Суферини” 
и  драмске секције. Нажалост, панде-
мија је знатно отежала културну де-
латност „Суферина” и чланова драм-
ске секције. Сатисфакцију предста-
вља чињеница да ће и овог лета моћи 
да приреде традиционални Српски 
фолклорни табор. 

У Чанаду је стање све теже. У про-
теклој школској години поново је 
опао број деце која уче српски језик; 
било их је 16, што је и више него алар-
мантно. Негативан процес опадања 
ученика већ годинама траје, а настав-
нику Фрањи Колару била би преко 
потребна помоћ, како би се овај не-
повољан тренд зауставио. Ове године 
се један осмак, који је учио српски, 
опростио се од свог „другог дома”. 
Малу дозу задовољства може да 
представља број будућих првака, јер 
ако све иде по плану, од септембра 
би њих троје требало да почну са уче-
њем српског језика, у 1. разреду. На-
равно, сви они могу да рачунају на 
својеврсну стипендију Самоуправе 
Срба у Чанаду, која сваком ђаку-пр-
ваку, који се опредељује за похађање 
часова српског језика, обезбеђује ма-
теријалну подршку на самом старту 
школовања.   

У дечјем вртићу број малишана ко-

ји су учили српски био је двадесет. 
Сви они српски језик учили су од на-
ставника Фрање Колара, који и даље 
истиче важност и потребу ангажова-
ња једне забавиље, јер само тако има 
шансе да настава српског језика у 
овој предшколској установи опстане. 
Треба имати у виду да се овај педагог 
спрема у пензију и биће потребно ре-
шити персоналну празнину, која ће 
настати његовим одласком. Време 
брзо пролази и требаће хитно нешто 

учинити, како се не би угасила 
настава српског језика у овом 
поморишком насељу. Настава 
се одвија под окриљем Рефор-
матске цркве, која је све до сада 
подржавала наставу српског је-
зика, али ни она није успела да 
спречи опадање броја ђака ко-
ји уче српски.

У Сиригу, у Основној школи 
„Лајош Кошут”, где српски језик 
предаје наставница Дајана Ђу-
кин, у протеклој школској годи-
ни функционисале су четири 
групе, које су училе српски је-
зик. У нижим разредима се 24 
ученика определило за српски 
језик, док је у вишим разредима 
њих 18.

Школа нуди и кинески језик, 
који је све популарнији, чему 
доприноси одлична популари-
зација језика од стране Кинеза. 
Пошто су они направили заиста 
добру рекламу и успели да при-

добију бројне родитеље, нажалост, то 
је резултирало падом броја деце која 
уче српски. 

У протеклој школској години, на-
ставница Дајана Ђукин, која је пре-
давала и народопис, радила је са 42 
ученика. Није јој било лако, јер је на-
кон редовног почетка школске годи-
не, због пандемије, и она је морала 
да пређе на наставу на даљину. То је 
задало доста потешкоћа не само њој, 
већ и деци. Ипак, након тежег почет-
ка, успели су да премосте све про-
блеме. 

Нажалост, нису успели да остваре 
излет у Сентандреју, који је био пла-
ниран, а отказано је и путовање за 
Нови Сад. Како нас је информисала 

Дајана Ђукин, ако епидемиолошке 
прилике дозволе, свакако би желели 
да током јесени отпутују за војвођан-
ску престоницу, а постоји воља и за 
одлазак у Београд.

Остаје да се види хоће ли бити по-
дршке, а на челу ове образовне уста-
нове дошло је до промене. Питање је 
како ће се нова директорка образов-
не установе односити према „срп-
ским стварима”, али уколико све буде 
у најбољем реду, у септембру месецу 
би могао да проради један мешовити 
1. разред. Тада би један број деце 
учио кинески, а други српски језик, 
док би други, паралелни 1. разред, био 
општи, без страног језика. 

У Сегедину, осим месне Српске 
основне школе, настава на српском 
језику одвија се и у Основној школи 
у Беке улици, као и у Гимназији 
„Етвеш Јожеф”. У обема образовним 
установама наш језик предаје  на-
ставница српског језика Беатрикс Тот. 
У протеклој школској години у Основ-
ној школи, у Беке улици, тринаесторо 
ђака је учило српски. Са друге стране, 
идеални услови за рад у средњој шко-
ли „Етвеш Јожеф” подстакли су мно-
ге да полажу матуру и језички испит 
из српског. Осамнаесторо  ученика је 
учило српски, од којих је, на крају, че-
творо полагало и стекло матуру из 
српског.

П. М.

Ђаци Српске школе у Батањи

Осврт на резултате у неким поморишким школама

Успешно окончана школска година, упркос 
ванредним околностима

Протекла 2020/2021. школска година знатно се разлико-
вала од претходних, због пандемије вируса корона и мера 
заштите које су је пратиле. Ипак, успешно је приведена 
крају резултиравши бројним успесима, премда је било и 
проблема. Упркос ванредној ситуацији, ефикасно је спро-
веден упис у српске основне школе и дечје вртиће, а у 
многим нашим образовним установама забележен је ви-
сок број пријављених.

ШКОЛСТВО

Дајана Ђукин

Фрањо Колар
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Е кскурзија је један од основних 
облика васпитно-образовног 
процеса. Доприноси развија-

њу позитивног односа према нацио-
налним, културним, етничким и естет-
ским вредностима, позитивним соци-
јалним односима, подстиче испо- 
љавање позитивних емоционалних 
доживљаја. 

Ученици првог и другог разреда 
Српске школе у Батањи обрели су се 
у Сарвашу, граду на истоку Панонске 
низије. Малишани су прво посетили 
парк „Мини-Мађарска”. Овај парк са 
традиционалним моделима (макета-
ма) уједно представља традицију, 
историју и архитектонске знаменито-
сти Мађарске, пружајући незаборав-
но искуство за све узрасте. 

Деца су имала прилику да шетају 
међу десетинама мађарских историј-
ских локалитета и макета зграда, мо-
гли су да обиђу целу земљу за пола 
сата, од Трга хероја у Будимпешти до 
катедрале у Сегедину и тврђаве у Еге-
ру. Неке макете су једним притиском 
дугмета постајале „интерактивне”. 

Читав парк проткан је шинама ма-
кете железнице, путнички и теретни 
возови брзо се возе маштовито дизај-

нираном пругом, заустављају се на 
железничким станицама, где се чује 
добро познати сигнал МАВ-а и карак-
теристичан информативни мушки 
глас. 

Малишани су након овог обиласка 
уживали на дечјем игралишту које се 
налази у склопу парка. Своје путеше-
ствије су наставили вожњом бродом 
упознајући водени и биљни свет мр-
твог Кереша и знаменитости града. 

Након ручка посетили су један део 
националног парка Кереша који се 
налази у комплексу врта бившег зам-
ка Цаки. Овај посетитељски центар је 
омиљено место деце. Зоолошки врт 
који се налази тамо пробудио је ве-
лико интересовање код њих. Интер-
активне стазе којима су деца прола-
зила док су обилазила животиње ну-
диле су прилику и за учење кроз игру. 
Малишане је било тешко одвојити од 
оваквог места, те су учитељице одлу-
чиле да за сат времена одложе по-
вратак кући.

Мало старији, ученици петог разре-
да су такође остали у жупанији Бе-
кеш. Они су се упутили ка граду Ер-
кела Ференца, ка Ђули. Посетили су 
средњовековну равничарску  тврђаву 

од цигала, која је увек, без борбе, ме-
њала господаре. Музејска поставка у 
тврђави, с обиљем експоната, најилу-
стративније осликава време у ком су 
се сударила царства, културе, вере и 
епохе. 

Петаци су обишли двадесет четири 
одаје овог живописног здања. Разгле-
дали су разне аутентичне предмете, 
ратну опрему оклопника и пешадије, 
оружја и оруђа, краљев кабинет, кра-
љичину собу, салу за саборе украше-
не грбовима владарских породица... 

Након тврђаве посетили су дворац 
Алмаши, данас музеј, који приказује 
живот некадашњих грофова и њихо-
вих слуга. Ту су видели како су живе-
ле слуге и поданици, а акценат је на 
обичном човеку тог доба. Хологра-
мима је приказано вођење домаћин-
ства, а нису изостале и 3Д анимације. 
Деца су се најдуже забављала и игра-
ла у позоришту сенки, правећи своју 
причу.

Ученици седмог разреда су посе-
тили Марош-Кереш нацио-
нални парк, они су се одлу-
чили за природњачку шет-
њу. Ову незаборавну туру 
предводио је водич нацио-
налног парка, те је децу на 
одличан начин упознао са 
биљним и животињским 
светом овог поднебља.

Остали разреди су се 
одлучили за Сегедин. Трећа-
ци и шестаци су посетили 
најмлађи, мађарски ЗОО 
врт који поседује уникатну 
и јединствену животињску 
збирку. Деца су се ту срела 
са око 140 различитих живо-
тињских врста и са преко 
600 животиња, међу којима 
неке представљају прави ку-
риозитет, као што су гуло-гу-
ло, церкоф мајмун, фоса, 
бамбусни мајмун, северно 
кинески леопард, аноа, мо-
чварска срна, свилени мај-
мун, гибон, мравојед, грива-
сти вук... 

Обишли су животиње ко-
је се налазе у модерним и 

пространим испустима. Поред задо-
вољства које пружа осматрање жи-
вотињског света, посебан угођај до-
приноси и дечје игралиште које се 
налази у заштићеном природном 
окружењу, у храстовој шуми, где су 

деца на крају дана уживала.
Четвртаци и осмаци су се после 

обиласка Сегедина  упутили ка трам-
булина парку Луди скок. Медицински 
је доказано да скакање на трамбули-
ни доноси многоструке здравствене 
користи, од боље концентрације, ра-
сположења до бољег сна. За ученике 
ово је био јединствени доживљај. Ска-
кање на трамбулини изазвало је од-
лично расположење, осмех на њихо-
вим лицима, осетили су слободу и 
срећу. 

Батањска српска основна школа и 
забавиште се труди да своју децу у 
току школске године одведе на нове 
и различите дестинације, јер сваки 
човек па и дете има потребу да от-
крива свет и себе у њему. Свако пу-
товање има своју драж, за младе је 
то део едукације, али у исто време и 
забава. Овогодишње екскурзије ће 
сигурно остати урезане у њиховом 
памћењу.

С. Ђ.

Оно по чему се школски дани највише памте, јесу ек-
скурзије. Прошла школска година је протекла без бројних 
програма и екскурзија, па се колектив Српске основне 
школе у Батањи потрудио да ове године ученицима омо-
гући да са собом понесу позитивне утиске и лепе успоме-
не са заједничких путовања. 

Упознавање са знаменитостима и 
атракцијама југа Мађарске

Екскурзије батањских ђака
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ЛИНГВИСТИКА Поруке са регионалног скупа о српском језику и књижевности

П овећати бригу о српском је-
зику и књижевности кроз ви-
ше часова и натпредметни 

статус у школама, очувати целину 
српске књижевности у свим епохама 
и на целокупном простору на коме је 
стварана, канон српске књижевности, 
када буде установљен, мора да буде 
основа за наставу књижевности у 
школама... Ово је део захтева и циље-
ва које садржи Декларација о срп-
ском књижевном канону која је до-
нета на Другој интеркатедарској ср-
бистичкој конференцији одржаној у 
Тршићу протеклог викенда.

Потписници Декларације указали 
су на трајне одређујуће чиниоце ка-
нона српске књижевности. То су: књи-
жевноуметничка дела у којима језици 
српске културе - српски народни, срп-
скословенски, рускословенски, славе-
носрпски и вуковски - достижу свој 
симболички и изражајни врхунац, за-
тим ту је и целокупни корпус српске 

књижевности - народна, стара, укљу-
чујући и дубровачку књижевност, но-
ву књижевност и стваралаштво на 
целокупном српском културном про-
стору од Хиландара до Сент Андреје 
и од Темишвара до Трста, захваљују-
ћи коме су наста(ја)ла књижевна дела 
која су одразила контактну природу 
српске културе и њено прожимање 
са европском традицијом.

Један од учесника конференције, 
проф. др Александар Јовановић каже 
да чињеница да је одржана већ дру-
га Интеркатедарска србистичка кон-
ференција у Тршићу има изузетан 
значај, јер повезује најзначајније ср-
бисте са свих одговарајућих катедри 
филолошких, филозофских, учитељ-
ских и педагошких факултета у Ср-
бији, Републици Српској и Црној Гори.

- Они су говорили о свим тешкоћа-
ма у настави српског језика и књи-
жевности, на свим нивоима образо-
вања. Прошле године су донете две 

декларације о неоп-
ходности повећања 
броја часова, које су, 
добрим делом, прећу-
тане од наших про-
светних власти, али 
оне су ту и не могу се 
заобићи. Од њиховог 
усвајања зависи и суд-
бина овогодишње де-
кларације - упозорава 
проф. Јовановић.

Он појашњава да је 
Декларација о канону 
српске књижевности, 
која је увек и деклара-
ција о српском књи-

жевно-образовном ка-
нону, именовала њего-
ве битне моменте као 
динамичке визије це-
лине наше књижевно-
сти у њеном историј-
ском трајању и савре-
мености: његову нерас- 
кидиву везу књижевно-
сти са српским језиком, 
укључивање целокуп-
ног корпуса наше књи-
жевности (народне, ста-
ре и нове) наста(ја)ле 
на целокупном срп-
ском културном про-
стору, његов идентитет-
ски и општехумани-
стички значај.

- У Декларацији се, 
истовремено, указује 
на неопходност дуго-
трајног и системат-
ског рада свих србиста на очувању 
целине и вредности српске књижев-
ности, посебно у образовању – каже 
проф. Јовановић. - То је изузетно ва-
жно у времену када је српска кул-
тура нападнута из више праваца, и 
споља и изнутра, од свођења српске 
књижевности на србијанску, до на-
сиља политичке и родне коректно-
сти над књижевним делима, којима 
се на тај начин одузима не само 
уметничка лепота, него и моћ да се 
суоче са злом у свету и да га пре-
владају. Неопходно је да начела Де-
кларације о српском књижевном 
канону доследно буду у основи де-
ловања свих наших србиста. Јер, Де-
кларација нема никога осим нас и 
нашег научног, наставног и етичког 
ауторитета. Није то мало, напротив, 

само ако будемо доследни и истрај-
ни!

Учесници конференције навели су 
и да се супротстављају оспоравањи-
ма канона која „вођена жељом да га 
уподобе у идеолошко-политички по-
жељној слици данашњице”, поништа-
вају историју српске књижевности и 
занемарују дуго трајање мишљења 
о њој.

- Залажемо се за сталну отворе-
ност расправа о увек новом сагледа-
вању канона - што бољем, поуздани-
јем, потпунијем када је реч о чиње-
ницама, уз научно преиспитивање 
претходника, а са становишта које 
уважава разнородне димензије са-
времене српске културе, у њиховом 
што сагласју, а што полемичком од-
носу - наводи се у документу. 

Очувати целину српске књижевности у свим епохама
и на целокупном простору настанка

На Другој интеркатедарској србистичкој конференцији 
у Тршићу донета је Декларација о заштити националне 
литературе, језика и културе. У документу се, поред оста-
лог, указује на неопходност дуготрајног и систематског 
рада свих србиста на очувању целине и вредности српске 
књижевности, посебно у образовању. То је изузетно ва-
жно у времену када је српска култура нападнута из више 
праваца, од свођења српске књижевности на србијанску, 
до насиља „политичке и родне коректности” над књижев-
ним делима.

БЕЗ ИЗБАЦИВАЊА 
КЛАСИКА ИЗ НАСТАВЕ

Учесници скупа, угледни професо-
ри и научници из Србије, Републике 
Српске и Црне Горе, у овом докумен-
ту су навели и да канон српске књи-
жевности чине дела без којих је срп-
ска књижевност какву познајемо не-
замислива и о којима сваки нараштај 
нужно размишља и говори. У раду 
конференције посебно је истакнут 
значај израде и примене принципа 
за обликовање српског књижевног 
канона на целокупном српском је-
зичком, књижевном и културном 
простору, што укључује ауторе као 
што су Владан Десница, Бранко Ћо-
пић, Петар Кочић и други. Још једном 
је наглашена важност проучавања 
дубровачке књижевности у оквиру 
канона. Акцентована је и улога на-
родне књижевности која је, како је 
говорио Васко Попа, „наша класика, 
једина и права”. Посебно је истакну-
та суштинска и функционална пове-
заност српског језика и књижевности 
у настави.

Проф. др Александар Јовановић
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Представницима националних 
заједница уручена признања

Велики матурски састанак у 
Будимпешти

Храмовна слава 
у Медини

Храмовна слава
 у Мохачу

Додела златних медаља 
српским кошаркашицама

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО
Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти 

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ  2021.

03. 07. субота – Вечерње                                       18 ч. 
04. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА 10 ч.
06. 07.  уторак – Вечерње  18 ч.
07. 07. среда – Рођење Св. Јована Претече – 
Ивањдан СВ. ЛИТУРГИЈА 10 ч.
10. 07. субота – Вечерње  18 ч.
11. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.
10. 07. недеља – Вечерње  18 ч.
12. 07. понедељак – Св. апостоли Петар и 
Павле – Петровдан СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.
24. 07. субота – Вечерње  18 ч.
25. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова
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Храмовне славе у Мохачу и Медини ДУХОВНОСТ

П риликом свечаног обележава-
ња Силаска Св. Духа на апосто-
ле, у месној српској православ-

ној цркви, у Мохачу окупио се изне-
нађујуће велики број верника, како 
би заједно са домаћинима прослави-
ли храмовну славу. У једном моменту 
било их је осамдесетак, а том лепом 
броју верника допринели су и пола-
зници Народописног кампа у Харка-
њу, предвођени својим руководиоци-
ма Софијом Каплан и Биљаном Сабо.

У присуству верника из Мохача и 
околине, као и Сантова, из Бачке, као 
и хрватског дела Барање, свету литур-
гију служили су протонамесник Јован 
Бибић, парох сантовачки, админи-
стратор мохачке парохије, јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, и протођа-
кон Андраш Штријк. 

У склопу славског богослужења, 
свечану славску проповед одржао је 
јереј Милан Ерић, парох печујски, ко-
ји је присутне најпре подсетио на не-
давну прославу празника Воскресе-
нија Христовог, па Вазнесења Христо-
вог, а потом говорио о суштини и 

значају празника Духови. На крају 
проповеди, он је Мохачанима и њи-
ховим гостима пожелео срећан пра-
зник, храмовну славу, истакавши још 
једанпут задовољство и радост због 
масовности верника на прослави па-
трона светиње.

Уследио је потом опход светиње, 
уприличена је литија, а затим су у цр-
кви, окићеној травом, одјекнуле ду-
ховске молитве током којих су се пле-
ли венци.

Тим свечаним чином је приведена 
крају преподневна света литургија, а 
уследио је агапе. Домаћини и гости 
су под постављеном шатром у порти 
светиње имали прилику да уживају у 
трпези љубави, која је протекла у дру-
жењу и ћаскању. 

Црквена звона су, међутим, ускоро 
означила почетак вечерња, које је 
служио протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки, администратор 
мохачке парохије. Сходно старој тра-
дицији и славским обичајима, резао 
се славски колач и прелило кољиво. 
Кумовала је госпођа Наталија Баја-

кић из Даља, у Хрват-
ској, која нам је одала 
да јој је бака, чије је 
име добила, била ро-
дом из Мохача, док 
деда из Боњхада, али 
су историјска дешава-
ња тако хтела да оп-
тирају и настане се у 
Краљевини Срба, Хр-
вата и Словенаца. 
„Била ми је жарка же-
ља да се одужим сво-
јим прецима. Бака ми 

је била овде крштена, а деда у мана-
стиру Грабовац. То ми је била жеља и 
духовно сам испуњена. Драго ми је 
због свега.” 

Кума овогодишње славе цркви је 
даривала ново Свето Јеванђеље.

На крају прославе храмовне славе 
пригодним речима присутнима се 
обратио прото-
намесник Јован 
Бибић, админи-
стратор мохач-
ке парохије, који 
се посебно за-
хвалио куми 
славе на вели-
чанственом да-
ру.

Након што је 
у древној свети-
њи подељен ко-
лач и кољиво, у 
порти цркве је 
отпочео културни програм, у којем су 
учествовали: Оркестар „Гласови”, 
„Млади тамбураши” и Оркестар 
„Иштвана Петија Ковача”, као и ме-
сни КУД „Зора”, који је извео три срп-
ске кореографије.

Након свечаног културног програ-
ма уследила је забава. Певало се и 
веселило, и славски штимунг је потра-
јао до касних сати.

Овогодишњу прославу духовске 
храмовне славе у Мохачу суфинан-
сирали су: Уред 
п р е м и ј е р а , 
Фонд „Бетлен 
Габор” и Самоу-
права Срба у 
Мађарској. 

У Медини je 
прослава Сила-
ска Св. Духа на 
апостоле, као 
патрона свети-
ње, уприличена 
20. јуна, на први 
дан Духова. У 
овом толнан-
ском насељу, 
где данас живи 
тридесетак Ср-
ба, верници предвођени Алексом Со-
кићем, старатељем светог храма, по-
трудили су се да црква буде заиста 
лепо окићена поводом празновања 
храмовне славе. Домаћим верницима 
су се и ове године придружили и Ру-
си, али и Срби из Калаза, Ловре, Пан-
телије, Бате и 
Будимпеште , 
као и радници 
који раде у ну-
клеарној елек-
трани у Пакшу. 
Свету литургију 
служили су про-
тојереј Зоран 
Остоић, парох 
будимпештан-
ски, који је ад-
министратор 
мединске паро-
хије и јеромо-
нах Митрофан 
из манастира 
Грабовац.

Током славског богослужења ду-
ховни пастир Мединчана о. Остоић 
одржао је пригодну славску беседу, 
а уприличена је и литија, као и плете-

ње венаца. Мештани су своје госте 
угостили славским ручком, да би по-
том, након дружења и ћаскања, зајед-
нички кренули на вечерње.

У склопу вечерња, које је протекло 
са још већим бројем домаћих верни-
ка и гостију, резање славског колача 
и благосиљање кољива обављено је 

у порти светог храма. Кумовала је 
Марија Рафајловић са својим супру-
гом Иштваном Карасијем, а за следе-
ћу годину кумства се примила Горда-
на Козић са својим супругом.   

Након вечерња, у дворишту нека-
дашње вероисповедне школе уследи-
ло је дружење и ћаскање. Евоцирале 
су се успомене и причало се како су 
некада изгледале мединске бучуре и 
каква су била славља. 

Увече је сервирана вечера која ни-

је могла да прође без музике. Свирао 
је Оркестар „Забавна индустрија”. Пе-
вало се, веселило и повело се коло. 
Славска атмосфера била је заиста 
одлична и потрајала је до касних са-
ти.

Предраг Мандић

Свечано прослављени 
Духови 


