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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Љубомир Алексов:

Зграде без нашег народа не
вреде ништа

„Осим улагања у обнову некретнина, мислим да је најважније сачувати наш народ, којег је, нажалост, све мање у
Мађарској. У наредном периоду свакако ћемо се посветити томе да окупимо наш народ и да подстакнемо људе да
долазе и на разне активности наше заједнице”, каже
представник српске заједнице у Мађарском парламенту,
Љубомир Алексов, на почетку свог трећег манадата.

Д

ве суседне и пријатељске земље,
Мађарска и Србија, почетком
априла су се нашле пред изборима, чији су резултати познати. На
изборима су, такође, и припадници
народности у Мађарској могли да се
определе за свог представника у
Парламенту. Као и већина осталих
мањина, изузев Немаца, и српска заједница је због своје малобројности
добила могућност да за Парламент
делегира свог портпарола. То место
припало је и овога пута Љубомиру
Алексову, који је био на челу листе

Самоуправе Срба у Мађарској. Он је
тако по трећи пут добио право да
представља Србе у законодавном телу земље. Свечану заклетву су представници народности положили у понедељак, када је и конституисан нови
сазив Парламента.
„У протекла два циклуса имали
смо веома добру сарадњу са владајућом коалицијом, а народносна питања имала су приоритет као никада
до сада. Приметан је огроман напредак у српској заједници, што приказују огромне инвестиције, које су при-

сутне у нашој заједници. Гледамо позитивно и на наредни циклус, иако
знамо да је ситуација у свету веома
лоша и много сложенија него што је
то био случај раније. Надамо се да ће
свет ускоро да се врати у нормалу, а
самим тим и живот народности у Мађарској, односно свих грађана”, рекао
је Алексов за наш лист.
Многи истичу да су односи Мађарске и Србије на историјски највишем
нивоу, а са тиме се слаже и наш саговорник.
„Сада је већ то пријатељство постало сасвим природно и неизненађујуће; све то наравно умногоме доприноси и побољшању положаја српске заједнице у Мађарској, али и
мађарске у Србији”, рекао је Алексов,
и додао:
„Наш задатак је да у наредном циклусу завршимо све започете инвестиције, првенствено оне које се односе на образовни систем Срба у Мађарској и свакако, све што се тиче
наше Епархије будимске. Ту првенствено мислим на обнову наших светиња и других некретнина, које су у
власништву Српске православне цркве. Све је то потребно завршити у
наредном периоду, а то су огромни
послови. Осим тог улагања у обнову,

„Присутни смо на пленарним седницама, а право учешћа на дискусијама имамо у оним тачкама дневног
реда које се тичу народности у Мађарској. Моја обавеза је да заступам
интересе Самоуправе Срба у Мађарској, као кровне организације

Свечана седница на Кошутовом тргу

Конституисан нови
сазив Парламента
У Будимпешти је у понедељак конституисан нови сазив
парламента у којем већину места имају Фидес премијера
Виктора Орбана и Демохришћанска странка. Мађарски
посланици положили су заклетву, а конститутивну седницу
парламента отворио је председник Мађарске Јанош Адер.

П

осланици опозиционе Демократске коалиције (ДK) и
партије Моментум напустили су седницу одмах након церемоније полагања заклетве. Мате Kочиш,
председник посланичке групе владајућег Фидеса, реагујући на поступак
посланика ДK и Моментума, навео је
на Фејсбуку да је рад регулисан мађарским Уставом и парламентарним
законом и да је посланик који не поштује закон и брине само о томе да
прими плату, недостојан свог посланичког места, преноси МТИ.
Партија Моментум се уочи седнице огласила на Фејсбуку поруком да
су њени посланици положили „алтер-

нативну заклетву“ и да ће служити
"читавом друштву, а не малој привилегованој елити“.
Владајућа коалиција коју чине Фидес и Демохришћанска странка има
135 од 199 места у парламенту, Демократска коалиција 15, док Јобик, Моментум и социјалисти имају по 10 места. Радикална странка Наша домовина, која је први пут прешла
парламентарни цензус 2022. године,
освојила је шест мандата, као и Парбесед.
Зелена странка ЛМП има пет места, док немачка мањина има једно
место, а очекује се да ће једно место
припасти и независном посланику. 

мислим да је најважније сачувати
наш народ, којег је, нажалост, све мање у Мађарској. У наредном периоду
свакако ћемо се посветити томе, да
окупимо наш народ и да подстакнемо људе да долазе и на разне активности наше заједнице. Само тако можемо да будемо јаки и да донесемо
резултате у сваком погледу. Зграде
без нашег народа не вреде ништа.”
Он каже да посао заступника у
Парламенту нема радно време и да
захтева непрекидно ангажовање.

српске заједнице. Наравно, ту је и
одржавање контаката са бирачима,
а има и периода када се можда више бавимо административним пословима. У прошлом циклусу био
сам потпредседник Народносног
одбора при Парламену Мађарске и
председник контролног одбора. И
за овај циклус су ме кандидовали, и
прихватио сам, али ћемо све видети
како ће бити убрзо после оснивачке
седнице”.
Разговавор водила: Диана Ђурић
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Оливера Толимир, нови лектор на Сегединском универзитету

Желим да допринесем унапређењу
факултетске наставе
Славистичка катедра Сегединског универзитета прошлог септембра добила је ново персонално појачање.
Уместо Миљане Иличић, лекторке која је четири године
предавала српски језик на Филозофском факултету, на
том месту је однедавно Оливера Толимир.
да нам да интервју, радо
се одазвала позиву и изнела своје утиске, након
више од пола године, колико је у Сегедину.
„Као лектор на Сегединском универзитету
почела сам да радим од
септембра прошле године. Ја сам, иначе, завршила студије српског језика
и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду. Када је претходна лекторка Миљана
одлучила да се пресели
и место се упразнило, моја професорка Биљана
Бабић ме је питала да ли
бих волела да радим у
Сегедину, на Универзитету. Ја сам, наравно, са одушевљењем прихватила
понуђени посао и дошла
у Сегедин, на препоруку
професорке Бабић.

М

лада Суботичанка се прилично брзо уклопила у нову
средину, а у разговору за
наш лист каже да јој се окружење допада и да је то за њу нови изазов. Будући да се приближава крај другог
семестра, Оливера Толимир је већ
стекла одређено искуство на универзитету, где су је колеге и студенти лепо примили.
Када смо је потражили са циљем

Значи ли то да је ово
Ваше прво радно место?
– Радила сам прошле године у Гимназији „Светозар Марковић” у Суботици, где сам предавала српски језик
и књижевност. Предавала сам и српски као нематерњи језик, ученицима
којима је мађарски матерњи. Тамо
сам стекла одређено искуство.
Међутим, рад са студентима се
разликује у односу на средњошколце. Колико су сегедински

Туризам у Печују и околини

Повећава се број гостију из
српских крајева

Овог пролећа видно је повећан број туриста који долазе у Печуј, са циљем да обиђу културно-историјске
споменике седишног града Жупаније Барања, а међу посетиоцима су и наши сународници из Србије и Републике Српске.

П

овећано интересовање туриста за Печуј и Барању потврђује и недавна посета тридесетпеточлане групе из Градишке и
околине (Република Српска), која је
том приликом обишла и српску православну цркву, посвећену светом
Андронику и Јунији.
Госте, које је предводила Гордана
Хрваћанин Радетић из Градишке, до-

чекао је јереј Милан Ерић, парох печујски, који је туристе детаљно упознао са историјатом светиње и деловањем српске заједнице у Печују.
Он им је потом показао и регионалну црквено-уметничку збирку,
која се налази у суседству светиње,
где су изложене иконе и црквене
утвари које потичу из срушених, демолираних српских православних

студенти марљиви што се тиче
учења српског језика?
– Наравно, сасвим је другачији
приступ. Морам признати да ми је
чак и лакше радити са студентима,
иако је градиво захтевније. Наиме,
ради се о младим људима који су на
факултет дошли са циљем да студирају српски језик и књижевност – то
их занима, док је код гимназијалаца
приметно да су неки заинтересовани,
док други нису. Иначе, ми, овде, на
универзитету, у суштини радимо све.
Ја, примера ради, предајем од прве
до пете године. Прве три године као
основне студије, а две године мастера. Заправо, на првој години крећемо
од падежа, глаголских облика итд,
док на мастеру радимо захтевније теме.
Каквим језичким знањем располажу студенти српског језика и
књижевност на Славистичкој
катедри Сегединског универзитета?
– Њихово језичко знање варира,
поготово на првој години, зато што се
ту деле на две групе. Колегиница Лила Дукаи, која је асистент и докторант,
предаје нижем нивоу, пошто она говори мађарски и може да ради са
потпуним почетницима. Ја радим са
онима који су на вишем нивоу, пошто
још увек учим мађарски језик и за
сада не владам њиме. Наравно, и у
мојој групи постоје разлике међу студентима, али настојимо да се прилагођавамо. Сходно томе, користимо
литературу српског језика – литературу која се примењује као помагало
за предавање српског језика као
страног, а имам и неколико уџбеника
за учење српског језика као страног.
Наравно, добро су ми дошле и скрипте, приручници са Универзитета у Новом Саду. Такође, и претходна лекцркава на територији Жупаније Барања.
Гордана Хрваћанин Радетић нас је
информисала да она и њени сапутници често путују и пре свега, посећују дестинације у околним земљама.
Истини за вољу, у последње две године омела их је пандемија.
Следећа њихова маршрута биће

ДРУШТВО
торка Миљана помогла ми је пославши ми неке своје материјале и
планове. На тај начин пружа ми се
прилика да комбинујем. Видим шта
су они радили и сходно томе ја додајем своје.
Да ли сте разговарали са студентима о томе где ће се запослити после школовања?
– Чини ми се за сада да већи део
студената, поготово они који су на
професорском смеру, жели да предаје у школи. Још нисам разговарала
са њима по том питању, као ни о докторским студијама, али у сваком случају постоји нада да ће се део њих
определити за професију, за коју су
се првобитно одлучили.
Да ли сте већ успоставили контакте са српском заједницом у
Сегедину, имајући у виду да је
Ваша претходна колегиница одржавала сарадњу са овдашњим
Србима, а сами студенти су били укључени у поједине њихове
програме?
– Да, информисана сам о постојању активне српске заједнице у граду.
У јануару је била организована светосавска прослава, која је ове године
одржана у српској православној цркви. Учествовали смо на светој литургији, након које је уследио свечани
програм. Било је заиста лепо, а што
ме посебно радује, и студенти су били заинтересовани. Тамо ми се пружила прилика да ступим у контакт са
српском заједницом. Искрено се надам да ћу се убудуће више дружити
са Србима у Сегедину и моћи активније да се укључим у њихове манифестације.
Град ми се допада, као и факултет.
Колеге су ми дивне, заиста су ме лепо
прихватиле и у свему подржале. Надам се да ћу и ја својим трудом и
радом удовољити свим захтевима и
допринети унапређењу факултетске
наставе, усавршавању и развоју студената, који студирају српски језик и
књижевност.
Забележио: Предраг Мандић

Истра. Међутим, након посете Печују,
донета је одлука да следећи пут у Барањи проведу цео викенд, јер су и
сами констатовали да пола дана, па
чак ни цео дан, није довољан за упознавање историје и културно-историјских споменика у овом делу Мађарске.
П. М.
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ДОКУМЕНТАРИСТИКА

Изложба о владики Данилу у Сентандреји

Изложба о владики Данилу
у Сентандреји
У Српском црквеном музеју у Сентандреји, свечано
је отворена документарна изложба „Епископ Данило”,
поводом двадесете годишњице упокојења некадашњег челника Епархије будимске. Поставка ће за посетиоце бити отворена до 30. септембра ове године.

С

вечани скуп који је приређен
30. априла, поводом отварања
документарне изложбе о владики Данилу, почео је у дворишту
Српског црквеног музеја, у присуству
већег броја званица. Присутни су, поред осталих били и епископ будимски Лукијан са свештенством ове
епархије, епископ браничевски Игњатије, државни секретар Естер Витаљош, председник Матице српске Драган Станић, амбасадор БиХ Биљана

Епископ Игњатије

Гутић Бјелица, представници амбасаде Србије, представник Срба у Мађарском парламенту Љубомир Алексов, градоначелник Сентандреје
Жолт Филеп, представници српских
институција у Мађарској и медија.
„Каже се да је свака личност на
овом свету јединствена и непоновљива. Ипак, неке личности које су живеле и деловале међу нама, својом посебношћу и светошћу, оставиле су
посебан траг у временом животу и
тиме се уписале у вечност.
Једна таква личност јесте епископ будимски др Данило Крстић, од чијег упокојења се 20.
априла навршило 20 година”,
биле су речи којима се присутнима обратио модератор
програма, ђакон Стефан Милисавић.
Реч је затим добио јеромонах Варнава Кнежевић, секретар Будимске епархије и један
од аутора изложбе, поред Косте Вуковића, управника и
главног кустоса Музеја Епархије будимске:
„У светлости Христовог васкрсења, поучени речима светог апостола Павла, који у посланици Јеврејима каже ’сећајте се својих старешина
који вам проповедаше реч

Владика Лукијан:
БИО ЈЕ ЧОВЕК-ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
„Живео сам са владиком Данилом као викарни епископ од средине 1984.
до средине 1985. године. Имао сам прилику да служим са њим и да слободно попричамо. А он је био човек-енциклопедија, Википедија је ништа! У
разговору сам га једном питао да ли је заиста био члан Савеза комунистичке омладине Југославије. Насмејао се и рекао: ’Ко у младости није левичар,
тај је без срца. А ко у старости остане левичар, тај је без памети’”, рекао је,
поред осталог, епископ будимски Лукијан, присећајући се блаженопочившег владике Данила.

Божију, гледајући на свршетак њихова живота,
угледајте се на веру њихову’, ми као Црква и народ Божији у Мађарској,
сећамо се блаженопочившег епископа будимског Данила Крстића. С
благословом нашег владике Лукујана, Епархија
и Српски црквени музеј
приредили су изложбу
поводом 20. годишњице
од упокојења свога почившег архијереја”, рекао је он.
С обзиром на то да је
владика Данило рођен у
Новом Саду, који је ове
године Европска престоница културе, градска Епископ Лукијан
управа је такође подржала овај пројекат и наступила као кву на Ташмајдану, тамо је владика
финансијски покровитељ саме изло- служио и износио Часни крст, одножбе. Јеромонах Варнава је овом при- сно уздизање Часног крста од земље,
ликом изразио благодарност Милошу и опет до земље, на све четири стране
Вучевићу, градоначелнику Новог Са- света. И не осетиш време, и не осетиш
да и градској управи. Споменуо је и век у коме живиш. То је нешто надтешкоће приликом припреме грађе времено, изван времена и простора,
и поставке изложбе и
при том истакао како се
испоставило да, и поред
богатог и садржајног
живота владике Данила,
није постојало много
преостале грађе.
„Лична скромност и
аскеза покојног владике
Данила, свакако је утицала на то да ми данас
немамо много квалитетних фотографија и скупоцених предмета из
његове заоставштине.
Иза њега је остало неколико скромних мантија
и одежди, панагија, јер је
све улагао у књиге. Иза
себе је оставио богату и
значајну библиотеку, ко- Драган Станић
ја броји више хиљада наслова и смештена је у
Владичанском двору у Сентандреји”, а то може само руска школа, лепота
рекао је јеромонах Варнава и изнео и мистика њиховог богослужења, у
кратку биографију владике Данила. који је владика Данило био сав уткан.
„Драго нам је што се данас, у све- И жао ти је кад се служба у цркви
тлости Христовог васкрсења, сећамо заврши. Сутрадан, нас неколицина,
овог значајног оца Цркве, који је обе- ишли смо на литургију у исту ту цркву
лежио један период Будимске епар- на Ташмајдану. Знали смо да Руси
хије. Посебно нам је драго што је на- свакога дана служе литургију, не саша прва привремена изложба у овом мо у недељу и на празнике. Ушли смо,
музеју, управо посвећена епископу народ стоји у храму, ћутећи се моли
Данилу Крстићу”, завршио је своје излагање јеромонах Варнава.
Владика Лукијан се у
свом говору, осврнуо на
познанство, дружење и
заједничке доживљаје
са епископом Данилом,
како у Београду, тако и у
Будимпешти.
„Дођеш из провинције
у Београд и кренеш да
упознајеш главни град.
Ако идеш у цркву или
одеш да купиш књигу,
тамо ћеш сигурно срести владику Данила. Прво богослужење на почетку академске године
јесте Крстовдан. Отишао сам на бдење уочи
тог празника у Руску цр- Јеромонах Варнава
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Богу, Царске двери отворене, нико ништа не говори, сви ћуте. Тајац, и то
дугачак тајац. Потом велики ход и
владика Данило прима дарове предложења. После смо сазнали зашто
је био толики тајац усред литургије.
Хор би отпевао херудику, сео и ћутао.
Владика би пред велики ход много
имена и за живе и за мртве помињао.
Томе скоро да није било краја”, присетио се епископ Лукијан.
Такође је освежио сећање и на време када су, током Сајма књига у Београду, студенти само чекали да виде
владику Данила, да му се придруже и
помогну му да носи књиге „које ће купити за јефтине паре и малу, никакву
платицу”. Од њега би, успут, добили неку књигу, а и упутство коју књигу треба
да купе за њихов, такође танак студентски џепарац.
„Када је владика Данило служио литургију, био је прави калуђер, очитавао
би цело правило, а то је значило да се
устане иза поноћи, да се упали сијалица у његовој соби у Патријаршији, док
већина нас спава. Ниједно богослужење, посебно литургија, нису били без

поуке владике Данила. Као врхунски
теолог, али и психолог, умео је да небеску теологију спусти са неба и прилагоди сваком слушаоцу. У оно време
атеистичког једноумља, другови комунисти су помно чували народ од вере,
као опијума за народ. Нарочито су Србе чували. Једина прилика у којој су сви
могли да чују реч свештеника била су
опела, али и тамо се мерила свака изговорена реч. Многи оци наше Цркве,
на челу са патријархом Германом, су у
дворишту Патријаршије, над неким гаражама, направили једну салу са двеста столица. То је било једино место у
милионском Београду, где се народ могао окупити и слушати предавања на
тему вере и у вези са вером. Сваког
уторка, после молебана у Саборној цркви, тај народ би прешао у ту, назови
салу у Патријаршији. Њих две стотине
би село, а нас пет стотина би стајало у
дворани са стране, на степеништу. После одабраних предавања, веома често
и нетеолога, али побожних академика,
професора, научника, уследила би питања из народа, и одговори. Једном је
једна жена поставила питање, од кога
је цела сала праснула
у смех. Она се, сирота,
веома постидела. Тада
је реч узео владика Данило и као старац Зосима из 'Браће Карамазових', похвалио женину ревност у вери и у
одговору је индиректно прекорио све оне
који су јој се подсмејали”, присетио се епископ Лукијан.
Владика Данило је,
како је рекао, касније
отишао на нову дужност, за архијереја у
дуго упражњену Епархију будимску.

ПРЕОБРАЖАЈ ТОКОМ СТУДИЈА У ПАРИЗУ
Владика Данило (Крстић) рођен је у Новом Саду, где је завршио основну
школу и гимназију. Затим је уписао књижевност на париској Сорбони, где
је и дипломирао. У Паризу доживљава преображај, како он сам каже, повратак у православно достојанство. Тамо је уписао и дипломирао на Богословском факултету Светог Сергеја, а затим отишао на постдипломске
студије у Америку, где је под менторством свог професора и пријатеља,
оца Георгија Флоровског, чувеног патролога, завршио и докторске студије.
Умеђувремену се замонашио и био рукоположен у ђаконски свештеномонашки чин. Враћа се у отаџбину, где је најпре радио као службеник Светог
синода и главни уредник „Гласника”, листа Српске патријаршије. За викарног епископа марчанског изабран је 1969. године, за администратора Будимске епархије 1984, а за будимског епископа 1988. године. Из политичких
разлога није одмах могао да буде устоличен, све до 1990. године. Упокојио
се у Сентандреји 2002. године и сахрањен је у манастиру Ваведење у Београду.

„Наш растанак је био кратак, јер сам
и ја, после пар година, био изабран за
епископа Славоније. Из Славоније сам
долазио код владике Данила, са мојим
верним народом, на саборе у Грабовац,
где смо опет имали прилику да речима
владике Данила, као небеском храном,
заситимо наше увек гладне душе”, рекао је у својој беседи владика Лукујан.
Са благословом преосвећеног епископа будимског Лукијана, Епархија
будимска објавила је превод докторске
дисертације епископа Данила са енглеског на српски језик. Превод је урадила Ирина Стефановић, професор и судски тумач са енглеског, теолог и пријатељица покојног владике Данила.
Рецензију овог издања је написао епископ браничевски Игњатије, који је говорио о књизи и теолошкој мисли владике Данила.
„Централна тема наше теологије
хришћанске је личност, говоримо о човеку, наравно и о Богу. Бог је наш, личност непоновљива, али та личност је
личност само у заједници са другом
личношћу. Зато је наш Бог један, али
Света тројица, Отац, Син и Свети дух.
Личност је носилац постојања природе. Личност је однос заједнице љубави,
која може природу да учини бесмртном. Подсећање на владику Данила,
овај помен, је молба Господу да га не
заборави и да га васкрсне у последњи
дан. Владика Данило, необичан човек,
ниског раста и чудног нагласка био је
велики литург, ходајућа енциклопедија, непресушни речник, поета, богомир
тихи, ходајући лектор и рецензент,
апостол речи, смерни и скромни молитвеник. Осим што се бавио теологијом, владика Данило је био посвећен
науци уопште. Изучавао је језике, бавио се књижевношћу, писао је песме.
Још као јеромонах у Њујорку је објавио збирку песама под називом 'Крунско благо'. Осим тога, био је један од
наших првих преводилаца старих лир-

ских народних песама из Ирске и
Шкотске”, рекао је он.
Драган Станић се у име Матице српске и града Новог Сада скупу обратио
следећим речима:
„Епископ Данило је једна таква личност, која је била свесна великих задатака. Има нечег необичног у судбини
епископа Данила Крстића, а то људски
ум може лако да уочи. Други део судбине не можемо да сагледамо, јер је та
судбина у Божјим рукама, а ми то можемо само колико нам Господ допушта. Велика је многостраност и небесност оног што је својим животом обележио владика Данило. Основна
одлика његове овоземне егзистенције
била је очигледна, то је пре свега тишина, смиреност ума и милосрдност срца.
Све је то тако чинио да су многи пролазили поред њега, а да нису успевали
да сагледају упечатљивост и снагу његовог богосветског дела и његове мисије на овом свету”, рекао је Станић.
Споменуо је и књигу која показује
целину онога у шта је веровао преосвећени владика, како је о тим стварима мислио и писао владика Данило, а
приредио ју је и објавио 13 година после његове смрти Матеја Арсенијевић,
под називом „Владика Данило, светлосне и Божије лепоте”. После свог излагања, Драган Станић је отворио изложбену поставку.
Млади уметници, Алиона Пуха на
виолини и Ђерђ Пуха на кланирету, нумерама озбиљне музике улепшали су
ову свечану манифестацију.
Поставка у Српском црквеном музеју у Сентандреји, коју је непосредно
пре свечаног отварања, имала прилику да погледа и група од тридесетак
студената и професора Смера за српски језики књижевност Универзитета
ЕЛТЕ у Будимпешти, за посетиоце ће
бити отворена до 30. септембра ове
године.
Катарина Павловић Бачи
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Смотра фолклора у Краљеву

КУД „Банат” на Међународном
дечјем фестивалу

На позив КУД-а „Абрашевић” из Краљева, дечја група
КУД-а „Банат” из Деске, учествовала је на тродневном
међународном фестивалу дечјих фолклорних ансамбала.
На смотри, под називом „Абрашевић у сусрет Васкрсу”,
поред Дешчана из Мађарске, учествовали су и ансамбли
из Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Ф

естивал у Краљеву је на достојан начин представио богатство српског фолклора, а
многобројну публику посебно је одушевила чињеница да су пред собом
имали младе фолклораше, који већ
сада срцем и душом играју, негујући
српску традиционалну културу. Међу
учесницима су били и чланови подмлатка Културно-уметничког друштва
„Банат” из Деске. Током боравка у
Краљеву, Дешчани су се у два наврата
представили публици, и то „Играма из
околине Димитровграда”.
Перица Дунаи, уметнички руководилац дечјег ансамбла „Баната”, био
је више него задовољан наступима
својих пулена. Наиме, деца су након
почетне треме, након доласка у Краљево и затечени фестивалском атмосфером, успешно пребродила бојазан,
да би потом на бини показала свој

плекс, његов историјат, који је дуг више од осам векова, као и архитектура.
Такође, одушевио их је и град Краљево, са својим културно-историјским
споменицима.
Као посебну вредност фестивала,
Перица Дунаи је истакао дружења дешчанске деце са њиховим вршњацима, фолклорашима из Босне и Херцеиграчки и певачки дар, који је награ- говине, Црне Горе и Србије, а веома
ђен бурним аплаузом публике.
корисним је окарактерисао стручне
Чланови подмлатка из
Деске кажу да су имали заиста сјајне домаћине, који
су их свуда пратили и приредили им незаборавне екскурзије. Пружила им се
прилика да бораве у Врњачкој Бањи, посете „краљицу
бањског туризма”, која је позната по својим лековитим
изворима, а имали су и част
да обиђу манастир Жича,
задужбину краља Стефана
Првовенчаног и Светог Саве. Овај манастир био је прво седиште Српске православне цркве, а грађен је
између 1206. и 1219. године.
Младе Дешчане је фасцинирао манастирски ком-

Фолклорна манифестација на југу Мађарске

Народносни фестивал
шароликог Харкања
У Дому културе у Харкању, 24. априла, одржан је дуго
очекивани Фестивал народности. Због пандемије вируса
корона, ова приредба је неколико пута била одлагана, да
би се сада указала прилика за њену реализацију, у заједничкој организацији месних народносних самоуправа Немаца, Хрвата и Срба.

Н

а самом почетку „Народносног фестивала шароликог
Харкања”, водитељи програма
су на матерњем језику поздравили
многобројну публику, у чијим редовима су се налазили и Тамаш Бакшаи,
градоначелник, и његова заменица
Ева Маргит Давид Хосу.
„Три националности данашњи догађај планирају већ две године. Срећни смо што се коначно указала прилика да одржимо заједнички програм. Вечерас можемо упознати
музичку и културну традицију народа који живе у Харкању. Можемо научити плесове једни других, у могућности смо представити културне
вредности народа. Сарадња је врло
актуелна и важна, посебно у садашњој ситуацији, јер се међукултурне
традиције и језици међусобно учвршћују. Верујемо да међусобном подршком можемо обојити културни
живот Харкања. Искрено се надамо

да ћемо својим разноликим програмом моћи представити не само музичке и културне обичаје наших народа, већ и добру атмосферу створити”, рекла је Жужа
Грегеш, председница Самоуправе Хрвата у Харкању, поздрављајући
присутну публику у име
три представничка тела
народности.
Уследио је шаролик
фолклорни програм, за
који се побринуло Културно-уметничко друштво „Мохач” из истоименог града. Мохачани
су најпре извели „Швапско-шокачки сватовац”,
да би потом уследио музички блок у извођењу
Оркестра „Чефа”, који је
у свој репертоар уврстио
и српске нумере.

Након сјајних свирача, који су током целе вечери беспрекорно пратили фолклораше КУД-а „Мохач”, на
бину је крочио Стипан Филаковић,
уметнички руководилац фолклорне
групе, који је најпре Србима у Харкању честитао Ускрс, да би потом најавио другу кореографију Мохачана
- „Ин мемориам Вујичић”.
Кореограф је веома емотивно говорио о рано преминулом српском
композитору и етномузикологу Тихомиру Вујичићу, кога је лично познавао и посветио му кореографију. Стипан Филаковић је признао да је његово друштво до сада само једном
извело ову игру, и то пре неколико
година. Сматрао је важним да обновљена група поново представи кореографију посвећену истакнутом српском композитору у Мађарској.
Публика је са одушевљењем поздравила плесно извођење Мохачана
и на крају их наградила бурним апла-

разговоре који су вођени у кругу фолклорних стручњака, уметничких руководилаца ансамбала и других културних радника.
Пуни доживљаја, Дешчани су се помало тешка срца вратили назад у Мађарску. Потпуно их је опчинила фестивалска атмосфера у Краљеву и
смотра фолклора.
Нема сумње да ће се дружење Краљевчана и Дешчана наставити, а колико су се деца из Деске одлично осећала у граду у самом центру Србије, потврђује и чињеница да су многи из
редова подмлатка „Баната”, након повратка из Србије, одлучили или изразили жељу да науче српски језик.
П. М.

узима. Фестивал народности у Харкању окончан је заједничком „плесачницом”, током које су доминирале
немачке, хрватске и српске игре.
Задовољан током фестивалске манифестације био је и Бане Деспотовић, председник Харкањске српске
самоуправе, који је на крају приредбе рекао да му је драго што су најзад
успели да остваре ову заједничку манифестацију.
„Нажалост, пандемија нас је спречила да се она раније оствари. Међутим, најзад нам се пружила прилика
да реализујемо програм и мислим
да ће ова, данас започета иницијатива, имати свој наставак. Убеђен сам
да ће се ова приредба убудуће редовно одржавати, на задовољство не
само припадника немачке, хрватске
и српске народности, него и осталих
житеља Харкања, па и шире”, рекао
је Деспотовић.
Предраг Мандић
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КЊИЖЕВНОСТ

Књижевно-меморијални скуп у Матици српској

Присећање на северне светионике
српске књижевности (2)
У овом броју СНН-а, објављујемо наставак извештаја
са скупа Матице српске у Новом Саду, посвећеног Петру Милошевићу, књижевнику и професору Универзитета ЕЛТЕ из Будимпеште, који је преминуо у новембру прошле године.

У

наставку излагања, чији смо
један део претходно објавили, председник Матице српске Драган Станић, истакао је да се
сада, када Петар Милошевић није
више међу физички живима, јасно
намеће мисао како својим укупним
опусом овај писац улази у онај особени круг српских стваралаца, који
су описивали и обликовали панонски, српскоугарски и мултикултурни
свет, као најсевернији простор који
су Срби својим сеобама, животом и
прикљученијима освојили.
- Сада, када знамо да нових приноса овом особеном обделовању
судбине северног светионика српске
књижевности нових прилога више
неће бити, преостаје нам да се тихо

поклонимо оном што је тај светионик све до сада чинио. И остаје нам
да са посебним разумевањем и херменеутичком страшћу и даље приступамо у овај простор светлости,
тумачећи особени шарм, сложеност
знакова и тајновитост ових светлосних порука. Присетимо ли се оне
сјајне младалачке песме „Врач”, која
говори о једанаестом прсту који сада, у вечности, свира и после физичког одласка великог уметника, могли
бисмо рећи да је за собом Петар Милошевић посејао мноштво таквих прстију, који сведоче да његово место
остаје јасно обележено у овој култури, а његов књижевни глас ће се све
даље чути и слушати – рекао је Станић.

НЕКОЛИКО НАЈПЛОДНИЈИХ ГОДИНА
Последњих пет, шест година за Петра Милошевића, биле су најплодније,
подсетио је Ђезе Бордаш, књижевник и преводилац.
- Из литерарног аспекта, вероватно најзначајнији роман писца је „Тиња-Калаз”, за који сам писац каже да је кроз причу везану за „Коштану”
Боре Станковића хтео да споји најјужнији српски град са најсевернијим,
својим родним градићем надомак Пеште и Сентандреје, Калазом. Прича
је културолошка и етнографска и мултинационална, а истовремено и породична, а писац даје и панораму свог родног села. У сваком случају, то је
вероватно један од најзначајнијих романа српске дијаспоре. И то је мозаик
роман, а кохезију дају управо стварна и фиктивна дешавања која су се у
селу збила или се могла збити. На крају писац објављује библиографију
књига које је користио за роман, а на више од осам страница даје и речник
оних архаичних речи или других језика преузетих које читалац можда не
би одмах или добро разумео. Новелиста Петар Милошевић преокупиран
je догађајима који су се дешавали негде од 1960. па до 90-те године. Тада се
мења много штошта, долази време бит и рок музике, свет се мења, а те промене прати писац кроз ликове Ленона, Мика Џегера, Тамаша Чеха, а ту је
Бекет, Селинџер и други. А као песник, враћа се завичају, Чарнојевићу, Старој води, Дунаву – рекао је Бордош.

Ђезе Бордаш, књижевник и преводилац, дао је широку и аналитичну
слику кроз успомене на сарадњу са
Петром Милошевићем.
- Познавао сам Петра Милошевића, прво као публицисту и фељтонисту у будимпештанским „Народним
новинама” које смо ми овде у Новом Саду у редакцији „Мађар соа” редовно
добијали, па после као писца, историчара књижевности и универзитетског
професора. Наше лично
познанство потиче из 1994.
године, када је он објавио
прву збирку новела „Наћи
ћу другог” и та књига је била приказана на штанду националних мањина на фестивалу књига у Будимпешти. Ја сам тада већ био
неколико година главни
уредник у „Форуму” и у то
време сам водио преговоре о новом издању Српско-мађарског и Мађарско-српског речника са
славистима Ласлом Хадровичем и Иштваном Потом.
Те године сам са нешто више пажње пратио књижевни рад Петра Милошевића,
нарочито када је Стојан Вујичић рекао да је он најпознатији и најчитанији српски писац
у Мађарској. О његовом књижевном
раду похвално су говорили и тадашњи уредници у овој издавачкој кући, Александар Тишма и Мирослав
Ранков. Поставши асистент, а потом
професор на Одсеку за славистику
Филолошког факултета у Будимпешти,
Милошевић
1998. објављује књигу
на мађарском језику
„A szerb irodalom
története” (Историју
српске књижевности), коју је издао
БИГЗ 1987. године. Са
Предрагом Степановићем издаје уџбенике српског језика и
књижевности као и
хрестоматије за 9. и
10. разред Српске
гимназије у Будимпешти. Почетком деведесетих година, био
је новинар и главни
уредник недељника
Српских недељних
новина и уредник новог „Невена”. Био је
главни фељтониста
„Народних новина”,
тако да су и први романи настали из
фељтонис тичких
прича претаканих у
реалистичке, документарне и надреалистичке, могло би се
рећи у свежањ новела да би на крају до-

биле облик романа. Врлине таквог
новелистички грађеног романа, брзо
су препознали и уредници Матице
српске па је роман „Лондон, Помаз”,
објављен у овој кући 1994. године. У
том роману се прожима много штошта што је значајно за цео опус писца. Двојност, односно дуализам
европског Запада и Истока, где је у
средини дуго Берлински зид, унутар
тога однос између Мађарске за време распада комунизма и Југославије
у време њених растргнућа, а и трећој
најмањој елипси однос између мађарских и мањинских заједница, па
и српског, такође у апсолутном растројству.
Говорник је подсетио да такозвани
породични рикверц-роман „Ми же
Сентандрејци” Матица српска објављује 1997. године, а „Агора” понавља
2015. У Будимпешти та књига на мађарском језику излази тек 2018. У њој
је реч о постепеном нестанку једне
нације која живи у дијаспори. У низу
књига аутора на ту тему, налази се и
роман „Битка за Сулејмановац” (издавач Матица српска 2001) у којој
саркастично читамо како су долазећи са Чарнојевићем 1690. године у
околини Сентандреје и Помаза, да
не би пало у руке туђих, Срби покопали велике количине златника и
сребрењака, драгог камења, иконе и
још неке важне ствари, па би прота
Гаврил Венцловић 1736. године затражио пристанак патријарха, да крену
у ископавања и проналазак тог блага.
И проналазе, али не благо, него запуштен подрум са киселим вином и неку течност која је личила на нафту.
- Године 2002. „Народна књига” објављује „Websajt-stori”, интернет роман. Такође, писан надахнуто, саркастично, иронично и хумористично,
где интернет зна шта је било у прошлости, шта је у садашњости, али већ
и то, шта ће бити у будућности, па
шта више, један лаптоп се заљубљује
у други – рекао је Бордош.
(Наставак у следећем броју)
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СЕЋАЊЕ

Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

Два века од рођења Јакова
Игњатовића (14)

родности опасности изложен, – има
право сва средства, макар и најстрашнија, за своје обдржавање употребити... ако пристрасна политика до
тога доведе један народ, да други
угњетава, – онда слободно је једном
народу макар са пропаУказујући на неопходност да сви словенски народи у угњетеном
шћу другог народа собственост одрМонархији што пре постигну међусобну сагласност и до- жавати.”
Јасно уочавајући колику огромну
говор о узајамној помоћи и сарадњи, ради стварања но- штету
српском покрету наноси снавог државног устројства које ће омогућити сваком сло- жна и добро организована мађарска
приказујући Србе у највенском „стаблу” несметан развој, уз пуну гаранцију њи- пропаганда,
горем светлу као назадњаке и прохове националне индивидуалности, Игњатовић је позивао тивнике слободе, а у намери да јој се
Игњатовић је указивао
и на рушење дотадашњих односа у држави који су „узро- супротстави,
да се не сме запоставити ни то поље
ковали” неравноправност народа.
рада, већ да се мора изнети пред јавност права и објективна
слика о тежњама и циљевима српског народа, а тиме
и о узроцима његовог сукоба са Мађарима. Српски покрет тежи ка слободи, истицао је Игњатовић, и „ради
успеха наше ствари” борба
српског народа мора бити
„пред светом у добром
мњенију” представљена.
Међутим, рат се више није водио за народе, у то време он је био део једне заједничке борбе, али не за
народне тежње и пра¬ва,
већ против Мађара, а за
очување Хабсбуршке монархије. Игњатовић је стога
од друге половине новембра 1848. упоредо са агитацијом против Мађара повео борбу и против бечке
реакционарне политике, јер
је увидео да су царска обећања о решењу националног питања у Монархији
„лажна и варљива”.
Студенти српског језика и књижевности Универзитета ЕЛТЕ на едукативном излету, пред
родном кућом и бистом Јакова Игњатовића у Сентандреји
Упозоравао је да такву
„систему” која „узрокује”
акву „систему која (је) све то воде рат за „Швабе... но поред цара неравноправност народа и која тежи
узроковала” требало је уки- ал’ за себе”.
да поново успо¬стави превласт „гернути и на начелима пуне равУ исто време је, размишљајући о манск(ог) и мађарск(ог) елемента”
ноправности за све народе „нову српском народу и његовим национал- треба „срушити” и „по духу слободе
установити”. Да би се то могло и ним правима, писао да Срби морају – нову установити”. Пред тим сазнаостварити, било је неопходно да се, „одсад свагда народну самосталност њем да је српски покрет био искорипосле револуције, Хабсбуршка мо- пред очима имати и само у интересу шћен за одбрану бечке и аустријске
нархија тако преуреди и утемељи да њеном радити”, због тога што још ни- реакције Игњатовић је почео да узможе задовољити све народе који у су стекли довољно гаранција за свој миче, па је писао да је несрећа за српњој живе. У својим размишљањима о будући развој. Њихова борба коју во- ски народ управо била у томе што се
будућем преуређењу Монархије, оду- де против Мађара даје им за право у својој борби везао за Беч, а није
стајући од раније истакнутог феде- да верују да ће у том успети, јер „што створио савез „с оним с којима би
ративног начела, Игњатовић је засту- ми тражимо оно бити мора, ...без тога требало”, што наводи на зак¬ључак
пао становиште да се она мора орга- живети не можемо”.
низовати на конфедеративном
Из готово сваког Игњатовићевог
принципу, због тога што „конфедера- чланка произилазила је чврста решеција боље соотвествује данашњем ност и одлучност да се до краја бори
духу слободе”, и што би у тако преу- за остварење пуне националне
ређеној држави словенски народи равно¬правности, о чему сведочи и
стекли „на територијалности основа- његова порука у којој каже:
ну гарантију народности”, јер они не
„Сваки народ, који је у својој на-

Т

ПРЕЛАЗАК У БЕОГРАД И САУРЕДНИШТВО
У „СРБСКИМ НОВИНАМА”
Одлучан у намери да се одазове позиву да буде у уредништву „Србских
новина”, Игњатовић је настојао да изнађе најбољи начин да то и оствари. У
томе му је несебично помагао и сам уредник Милош Поповић, који се тим
поводом обратио молбом патријарху Јосифу Рајачићу:
„Будући г. Јаков Игњатовић жели у Београд прећи да би већи круг деловања на ползу народу имао, а и ја га сам имати желим за сауредника моји
новина: то се усуђујем Вашу Светост покорно молити, да бисте милост имали уступити ми га и надлежни пасош благонаклоно издати му, да слободно
овде у Београду пребивати може.”

да је мислио на Мађаре. Како се царски трон све више учвршћивао, он је,
као и многи други учесници покрета,
све јасније увиђао да од испуњења
народних захтева неће бити ништа,
па је у последњим данима уређивања
„Вестника” готово сасвим престао да
говори и пише против Мађара, супротстављајући се само политици коју је царска влада преко генерала
Мајерхофера и патријарха Рајачића
водила у Војводини.
Све је то условило да се Игњатовићев положај, као уредника Вестника,
суштински изменио у оном тренутку
када су царске трупе почеле да потискују и побеђују мађарску војску, и
када је патријарх Рајачић „у потпуном споразуму са Бечом радио, и по
томе чинило му се заказано све отклонити што би могло против бечко
– Рајачићеве политике реагирати”.
Мада је Игњатовић од самог почетка уређивања листа Вестник имао
„одрешене руке”, тако да је у писању
био слободан и цео уређивачки посао обављао „без сваке контроле”, од
новембра 1848. његово писање у Вестнику било је подвргнуто цензури, да
би убрзо потом патријарх Рајачић и
формално наименовао једног званичног цензора. О узроцима те промене
Игњатовић је у мемоарима писао:
„Понекад сам забо у ту бечку политику, како се Срби онако олако узимају, и осим обећања није им много
стало до потражбине српске.”
После свега постало је јасно да се
више неће трпети дотадашњи правац
писања у листу. Тај нови положај у
коме се нашао, за Игњатовића је био
неприхватљив, јер „бити ограничен
тако па мисли путем јавног органа не
моћи сопштити, отешчавало ми је стање” у толикој мери да је по сваку цену желео да се ослободи уредничке
дужности.
Био је то још један доказ више да
у Монархији из дана у дан јачају реакционарне снаге, па је Игњатовић
почео да тражи могућност да оде из
средине у којој је до тада живео. После позива Милоша Поповића, уредника београдских „Србских новина”
да се прихвати дужности „сауредника” листа, Игњатовић је донео коначну одлуку. Његова решеност да пређе
у Београд била је мотивисана и вером да ће моћи „онде боље против
бечке реакције радити”.
Д. А.

9

Будимпешта, 5. мај 2022.

Српске судбине током револуције 1848–1849 године (31)

Детињство ђакона
Теодора Вилинског

Најмлађи син Димитрија Вилинског служио је као ђакон у Сиригу, у том питомом банатском селу надомак
Сегедина. Био је право оличење значења свога имена
– Божји дар. Отац Димитрије је дубоко веровао да га
је његовим рођењем Бог два пута благословио.

О

д раног је детињства био
очаран велелепним иконостасом сегединског храма,
израђеним у рококо стилу. Он му се
учини као да лебди у ваздуху. Још као
дете дуго је посматрао фину резбарију иконостаса, која је највише подсећала на богату чипку или на крхке
и раскошне лустере од муранског
кристала. У данима када сунце својим
зракама обасјава наос цркве, иконостас блиста као да је сав саздан од
танане, замршене, готово прозрачне
арабеске.
Мирис тамјана, увек свечано и достојанствено, помало отегнуто појање
проте Павла Стаматовића, све те лепе
и утешитељске иконе светитеља, сва
красота службе Божје, заувек се уселише у нежну душу малог Теодора.
Одувек је био преосетљив, повучен,
смеран, вазда опрезан и тих. Повучен
у себе, бојажљив, никоме није радо
откривао своје мисли. Можда и стога

што мајку није ни упамтио. Она се
преставила тек што је навршио прву
годину живота. Утеху је у дому Вилинских проналазио у причама служавке
и своје дојиље Стане, која му је пре
спавања увек причала о Исусу Христу или о светитељима.
Од најранијих дана маштао је о томе да буде свештеник. Кад год би на
улици или у свом пространом дворишту проналазио угинулу птицу или
животињу, Теодор би у исти час приредио ритуалну сахрану. Кутијица од
картона служила би као мртвачки
ковчег, а стара марамица као покров.
Крст би направио од трске или танког
грања, а колица, модел запрежних кола, добиле су улогу погребне кочије.
Будући да је укоп морао да буде свечан и помпезан, мали Тоша би одмах
позивао у помоћ старог слугу Јоцу и
његову крезаву супругу Мару. Седамдесетогодишњи Јоца неуморно је звонио звонцетом које се ждребету при-

ФЕЉТОН

везује око врата, док је такође време- часу свог тешког очаја и безнађа, по
шна Мара дрхтавим гласом појала први пут, утеху пронашао у Светом
„Вјечнаја памјат”. Теодор је над ра- писму: „Приликом обављања свих тих
ком вешто имитирао свештеника. На послова узех Библију, и почех да је
његовим раменима беше пребачено читам. Због лошег дејства дувана тоћебе, које је у том часу служило као лико ми се завртело у глави да сам
фелон. Тоша се молио помало теа- тек прву реченицу успео да прочитам.
трално, дуго, али сасвим искрено. Де- Она је гласила овако: »Призови ме у
чачки искрено.
невољи својој, избавићу те, и ти ме
Нежан и преосетљив, често се по- прослави«”. (...)
влачио у себе и читаве дане провоДрагомир Дујмов
дио у тиховању и самоћи. Мудре
речи бездинског архимандрита,
дугогодишњег пријатеља Теодоровог оца, деловале су посебно
делотворно и утешно на њега.
Отац Самуило му је често цитирао стих Књиге Немијине: „Зато
не будите жалосни, јер је радост
Господња ваша сила!” По властитом казивању, прочитао га је бар
шест пута. Четврто мађарско издање романа које је 1831. објавило Франклиново друштво, беше
неизоставни део његовог детињства.
Омиљени роман беше му „Робинзон Крусо”. Књига се увек налазила на наткасни од ораховог
дрвета, тик до његовог кревета,
близу узглавља. Теодор је често
спомињао омиљени му одељак,
занимљиву белешку у Робинзоновом дневнику датирану 28. јуна 1660. Тај део завршавао се стихом 50. псалма. После дугих
шест месеци проведених на
тропском острву, Робинзон је у Павле Стаматовић

ВРЕМЕПЛОВ

6. маја 1237. – У манастиру Милешева
НАТО-а на СР Југославију погођена 10. маја 1923. – Између Краљевине
сахрањене су мошти Саве Немаје Амбасада Кине у Београду. ПоСрба, Хрвата и Словенаца и Грчке
њића (Светог Саве), првог српског
гинуло је четворо кинеских држасклопљена је Конвенција о осниархиепископа, који је умро 27. јанувљана, а најмање 10 рањено.
вању Слободне зоне у Солуну, копа је успешно здруживао елеменара 1235. у Великом Трнову (Бугарјом је на 50 година Краљевини прите народног фолклора појединих
ска). Турци су 1594. извадили мошти 10. маја 1844. – Начелник Министарпала царинска управа. Нови аранбалканских народа са музичком
и спалили их на Врачару у Београства просвете у српској влади, Јожман између Југославије и Грчке
техником, већ познатом у Европи.
ду.
ван Стерија Поповић, упутио је
потписан је 1975. у Атини, с важноНајважнија дела која се вежу за
свим окружним начелствима допис
шћу од 10 година.
његов рад јесу „Балканофонија за
6. маја 1868. – Рођен је српски матеда се старине шаљу у Народни муоркестар”, „Симфонија оријента за
матичар Михајло Петровић, познат
зеј. Овај датум сматра се даном 11. маја 1896. – Рођен је композитор
хор и оркестар”, „Песме моје мајке
као Мика Алас, оснивач београдоснивања Народног музеја у БеоЈосип Славенски, професор Музичза глас и гудачки оркестар”, а писке математичке школе, професор
граду, мада је акт о оснивању донет
ке академије у Београду. Студирао
сао је и сонате за виолину и клаУниверзитета у Београду, члан Српу септембру. Организован у првим
је музику у Будимпешти и Прагу.
вир.
ске краљевске академије.
деценијама свог рада и као устаноНакон краћег боравка у Загребу,
ва заштите и као научна, истражиод 1924. године ради у Београду, 12. маја 1992. – Скупштина српског
7. маја 1711. – У Дубровнику је рођен
вачка установа, која је конституинајпре као средњошколски наставнарода у Босни и Херцеговини на
Руђер Бошковић, математичар,
сала национални идентитет и била
ник, а после Другог светског рата
заседању у Бањалуци донела је
астроном, физичар, филозоф и дипресудан актер у развоју заштите
као професор композиције на Муодлуку о формирању Војске Репупломата.
баштине, Народни музеј је убрзо
зичкој академији у Београду. Теблике Српске и оснивању Новинпрерастао у званичног репрезента
жио је ка националним изразима,
ске агенције СРНА.
7. маја 1892. – Рођен је српски писац
државе и друштва, сведочећи и о
Милутин Бојић, аутор поеме „Пламогућој снази културе и музеја у
ва гробница”, посвећене српским
Србији. Интензивној делатности
војницима погинулим у Првом
прикупљања и развоја збирки, присветском рату после повлачења
дружен је убрзо и разноврстан испреко Албаније.
траживачки рад, који је преобразио Музеј од складишта прошлости
7. маја 1999. – У ваздушним ударима
у приказивачки, демонстрациони
НАТО на СР Југославију погођен је
изложбени простор. Међуратне гоцентар Ниша где је погинуло 16, а
дине двадесетог века довеле су до
рањено око 70 људи.
велике трансформације, у којој су
изложбе, посебно међународне ко8. маја 1815. – На брду Љубић, код Чачје су се динамично смењивале, уз
ка, Срби су у Другом српском
разноврсну истраживачку и изузетустанку потукли троструко јачу
ну издавачку делатност, поставиле
турску војску.
Музеј као центар информација о
изузетном, о лепом, о посебним
8. маја 1900. – Српски физичар Михавредностима националне, али и
ило Пупин патентирао је у Њујорку
европске културне баштине. Поапарат за телефонске и телеграфследњих деценија, присутне су боске преносе на велике удаљености.
гата изложбена и издавачка делатност, као и разноврсни програми за
Михајло Петровић – Алас
8. маја 1999. – У ваздушним ударима
публику.
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Сусрети и договори са ђачким родитељима

Отворени дан и родитељски састанак у будимпештанској
Српској школи „Никола Тесла”
Приликом састанка са ђачким родитељима, директорка
Српске школе „Никола Тесла" у Будимпешти, др Јованка
Ластић, посебно је указала на потребу мањег изостајања
са часова и појачане дисциплине ученика. У том циљу је
најавила да ће следеће године бити постављене камере у
школским ходницима. Истовремено је најавила и да ће
бити обављена замена дотрајалих прозора на школској
згради. За време радова биће постављене скеле, што ће
значити додатни проблем у одржавању ђачке дисциплине.

У

Српском забавишту, основној школи, колегијуму, гимназији и библиотеци „Никола
Тесла”, у Будимпешти, 9. априла одржан је „Отворени дан”, са почетком
у 12 часова, а такође и родитељски
састанак. Упркос лошем времену, те
радне суботе окупио се прилично
велики број родитеља, којима је
пружена прилика да посећују часове.
Пленарни родитељски састанак
одржан је у свечаној сали, где се
присутнима обратила директорка
др Јованка Ластић. На почетку свог
излагања директорка је изразила
задовољство што су се родитељи у
великом броју одазвали позиву на
отворени дан. Она је нагласила да
су у Мађарској, срећом, сва ограничења у вези са пандемијом укинута,

контролу ђака да ли се налазе у школској згради или не, а такође и да ли
имају уплаћену исхрану у школској
кухињи или немају. Од следеће школске године, нагласила је директорка,
много ће се строжије санкционисати
губљење картице.
Потом је скренула пажњу родитељима на велики број изостанака ученика. Она је том приликом упутила
молбу родитељима да не буду партнери својој деци у великом броју изостанака. Директорка је указала на
дугачке годишње распусте, када свако дете има довољно времена и прилику да обави своје неопходне ствари, па да се на тај начин избегну непотребни изостанци са школске
наставе.
Што се тиче цене исхране, од 1. септембра 2022. године, планира се повећање цене исхране. Наиме, већ је присутно и очекује се даље поскупљење
основних намирница, и због тога је
институција приморана да повиси цену исхране.
Директорка је затим говорила и о
трајним уџбеницима, који се доштампавају сваке четири године. Трајни
уџбеници, који су, иначе, бесплатни за
ђаке, веома су скупи због свог малог
тиража, па би сходно томе добро било да ученици те уџбенике боље чутако да се редовна настава одвија без вају, како би и следеће генерације
икаквих потешкоћа.
могле да их користе. Ти уџбеници се,
Директорка је у својој беседи посебно нагласила и замолила родитеље да не шаљу болесну децу у школу.
У случају ако је дете болесно, или ако
се на њему примећују симптоми прехладе, родитељи никако не смеју да
шаљу дете у школу. Она је предложила и то да се деца лече код куће, код
родитеља.
Др Јованка Ластић је затим прешла
на тему школских картица, која служе
за улажење и излажење из школе, за
претплату исхране, за позајмљивање
уџбеника и књига из школске библиотеке. Ова картица већ и сада служи
као нека врста школске личне карте.
Међутим, деца често не брину довољно о тој картици, не чувају је. Картица
се често губи, што уједно отежава

иначе, на крају школске године враћају у школску библиотеку.
Што се тиче дисциплине и одговорног односа према школској имовини,
код појединих ученика, она, нажалост, мањка. Директорка је на слајдовима приказала како изгледају учионице после наставе и каквом вандализму су изложени мокри чворови.
Ученици често остављају за собом
неред и смеће, како на ходнику, тако
и по учионицама. Посебно је катастрофално стање у мушким нужницима.
Директорка је најавила да ће се
следеће године поставити камере у
школском ходнику. Она је истовремено најавила и то да ће се обавити измена садашњих дотрајалих прозора
школског здања. За време радова биће постављене скеле, што ће значити
додатни проблем у одржавању дисциплине наших ђака.
На самом завршетку пленарног родитељског састанка родитељима је
пружена могућност да поставе своја
питања, на које је директорка одмах
дала одговоре.
После заједничког састанка одржани су родитељски састанци по одељењима. Потом је, са почетком у 14:30,
заседао Школски округли сто, у 15:00
Школски сенат, а у 15:30 Родитељска
организација.
Драгомир Дујмов
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ИНФО

СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ КАМП
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Балатонфењвеш, од 17. до 24. јуна 2022.
Српски педагошки и методолошки центар
по двадесет трећи пут организује Српски
језички камп „Вук Стефановић Караџић”,
од 17. до 24. јуна 2022. у Балатонфењвешу.
Очекују се пријаве ученика који су

завршили трећи разред основне школе до
оних који су завршили трећи разред
гимназије.
Пријаве за камп могу се добити у школама,
у српским месним самоуправама и од
Српског педагошког и методолошког центра (путем имејла: szerbpedkp@
gmail.com).
Рок за пријављивање је 15. мај 2022. године.
Износ уплате: 35.000 форинти. Информације
можете добити од Јулијане Мијатовић
Которчевић, путем телефона +36 70 339 2995.
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Уаскршња литургија
у Будмпешти

ФОТО-галерија: изложба
„Епископ Данило (1927-2002)”

Такмичење у рецитовању на
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Свечаност на Чепелу

Чипљани добили нови
српски крст

После чина освећења, Српска самоуправа је уприличила послужење
у бившој Вероисповедној школи, које
је протекло у пригодном разговору.
Петар Остоић, дугогодишњи српски активиста у Чипу, говорио је о
историјату Срба и њиховом доласку
у Чип за време Велике сеобе.
„Срби су се населили поред Дунава, али су због честих поплава морали да напусте то место и преселили
су се на обалу Малог Дунава – Дунавца. Не постоји писмени материјал који би посведочио колико времена су
се Срби задржали на обали Великог
Дунава, међутим постоје остаци посуђа, винове лозе и воћки који су још
много година остали на том месту и
сведоче да су Чарнојевићеви досељеници тамо провели извесно време”,
рекао је Остоић.
Он је такође говорио и о цркви-брвнари, поред које је подигнут и крст,
на новом месту које је било на већој
надморској висини од Дунава. Црква-брвнара је касније изгорела, па
су Срби поново
морали да пронађу ново место. То је део Чипа где данас живе Срби и које
су означили крстом.
Нова, данашња црква, саграђена је 1768.
године, а у исто
време је постављен и крст. На
месту некада-

шње цркве подигнут је бетонски крст,
који је постојао још педесетих година
прошлог века. Међутим, због урбанизације, тај крст је нестао.
У време доласка Срба, у селу је већ
постојала католичка црква око које
су се окупљали Мађари и Немци
(Швабе), а српски крст је био граница
између та два места. Крст је стајао
као светиња и сваке године о Ускрсу,
парохијани су га посећивали и литијом ишли од цркве до крста.
Интересантно је да се до средине
прошлог века, задржао обичај извођења и освештења рогате марве светом посољеном водом, на дан Светог
Вартоломеја, 24. јуна, да би се заштитила од заразних болести.
Према мишљењу Петра Остоића и
Љубомира Алексова, и овим чином
се показало да у Чипу постоји жива
и активна српска заједница. Средства
за нови крст обезбедила је месна
Српска самоуправа, од Фондације
„Бетлен Габор”.

почетком у 9 часова, по пети пут бити
одржана целодневна и сада већ традиционална манифестација Дан културе, Народносни фудбалски турнир
и Дан гастрономије, у спортском центру „Кочиш Шандор” (Ихаз улица 24),
у организацији свих народности Х
кварта. Манифестацију ће отворити
начелник тог кварта Габор Радвањи,
ће, такође, уручити награде поСрпска самоуправа десетог кварта Будимпеште и то- који
бедницима.
Наредни програм, „Балканско веком ове године наставља своје активности на окупљању
че”, планиран је за 28. мај, код Дубоког
припадника и пријатеља српске заједнице, кроз атрак- језера, заједно са грчком и бугарском
народносном самоуправом. Очекује
тивно осмишљене програме.
се богат програм са почетком у 18
јануару је одржан традиционал- словенске игранке: 4. марта је одржа- часова. Наступиће два српска културни фестивал „Глас Балкана”, а на јужнословенско-српско-бугарска
као и прошлих година, и овога игранка уз музику оркестра „Зора”
пута су приређене две српско-јужно- из Мохача и грчког оркестра „Мидрос”, а 8. априла, српско-бугарска игранка са
српским оркестром „Село” из Ловре и бугарском
„Мартеницом”.
За 13. мај, Српска самоуправа Х кварта, у Дому
културе „Kőrösi”, планира
игранку са учешћем Оркестра „Коло“ из Тукуље,
а пре тога биће одржана
плесна школа за оне који
још не познају кораке српских, хрватских и јужнословенских народних игара. Очекује се и понуда
српских гастрономских
специјалитета.
Сутрадан, 14. маја, са

но-уметничка друштва - КУД „Табан”
из Будимпеште и КУД „Опанке” из Помаза, као и Трубачки оркестар „Гуча
партизанс бенд” из Будимпеште. Гости ће, док игранка буде трајала, моћи да пробају традиционалне српске
специјалитете.
У току лета се, како сазнајемо, планира и књижевно вече код Дубоког
језера. Екипа Српске самоуправе Кебања, у саставу: Богдан Сабо, председник, Сања Докић, заменица председника и члан Биљана Сабо, најављују да ће и убудуће радити на
организацији сличних манифестација.

У Чипу је прошле суботе освештан нови српски крст
на главном путу, у средишњем делу овог села на Чепелској ади, које већ вековима настањују и Срби. Крст од
црног гранита, који је постављен уместо старог крсног
знамења, висок је 3,20 метарa и широк 1,20 метара. Стари, дрвени крст је пренет на српско гробље и постављен
на бетонско постоље.

У

ван Савић освештао
гробове. Поводом
овог чина окупио се
велики број верника
и чланова породица
преминулих Срба.
Пре освештавања
крста, присутне је поздравила васпитачица Анђелија Верлинг,
која је говор Петра
Остоића преводила
на мађарски језик.
Освештењу су, поред
чланова српске заједнице, присуствовали
Јудит Тотне Крист, начелница села, Љубомир Алексов, представник Срба у Мађарском парламенту,
рано недељно јутро, одржано је као и руководиоци и чланови сеоских
изобразитељно богослужење, институција и представници Немачке
после кога је протојереј Радо- народносне самоуправе.

Активности Срба у Кебањи

Школе плеса, концерти
и гастрономија

У

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ
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