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Орден Карађорђеве звезде за владику Лукијана
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

Разговори Додик-Сијарто

Мађарска помаже
предузетништво
у Републици Српској
Влада Мађарске покренула je програм за развој предузетништва на подручју Републике Српске. У септембру ће
бити расписан конкурс за доделу 35 милиона евра за 1400
малих и средњих предузећа на подручју овог ентитета
БиХ. Предузећа ће моћи да добију максималну појединачну подршку од 25.000 евра, речено је у Бањалуци.

М

инистар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто изјавио је у Бањалуци, крајем прошле недеље, да је „срамота
Брисела” што је успорен европски пут
земаља Западног Балкана. Он је рекао
да за Мађарску није у реду то што Савет Европе није за БиХ обезбедио кандидатски статус.
„Ми, Мађари, подржавамо стабилност БиХ и европску интеграцију ове
земље”, казао је Сијарто после састанка са српским чланом Председништва
БиХ Милорадом Додиком.
Према његовим речима, Мађарска
ту подршку показује „не само речима,
већ и делима”, наводећи да 134 мађарска војника служе у оквиру ЕУФОР-а.
Мађарски шеф дипломатије је оценио да је проширење ЕУ једна од најважнијих политика и да јачање Уније
није могуће без њеног проширења.
„Што нас више има, то смо јачи, а то
је најважније за регију Западног Бал-

кана. Мађарска је заинтересована за
стабилност и мир ове регије, чији смо
непосредни сусед”, казао је Сијарто.
Наводећи да ЕУ може да допринесе
решавању историјских несугласица,
мађарски званичник је нагласио да
Мађарска поржава дијалог, као и да је
против увођења санкција и претњи политичарима на подручју Западног Балкана.
„Подржали смо доделу статуса кандидата Украјини и Молдавији, али смо
сматрали да статус кандидата требају
да добију и Грузија и БиХ и срамота је
што се то није десило”, оценио је он.
Сијарто је навео да је Влада Мађарске покренула програм за развој предузетништва на подручју РС, наводећи
да ће у септембру бити расписан конкурс за доделу 35 милиона евра за 1400
малих и средњих предузећа на подручју овог ентитета БиХ. Предузећа
ће моћи да добију максималну појединачну подршку од 25.000 евра. Срп-

Туристичка привреда

Мађарски инвеститор гради
хотел у Карловцима
Председник Општине Сремски Kарловци Александар
Стојкечић и директорка мађарске компаније „Szeremsegi
ingatlanfejleszto” Жанет Олах, потписали су уговор о финансирању инфраструктуре за будући хотел.

ски члан Председништва БиХ Милорад Додик рекао је да је сарадња БиХ
и РС са Мађарском веома важна, додавши да је мађарском шефу дипломатије пренео да је разочаран због
недавне одлуке Европског савета да
БиХ не додели кандидатски статус.
Додик је оценио да је ЕУ била неправедна према БиХ, постављајући
нереалних 14 приоритета као услов за
добијање кандидатског статуса, при
чему инсистирају на испуњавању питања која одговарају једино политичарима из Сарајева. Према његовим речима, ЕУ је још раније требало да прими БиХ у своје чланство и да је
„моделира” у Унији.
„Ентузијазам за ЕУ код нас је спласнуо, али ми смо и даље опредељени
за европски пут”, казао је Додик.

Р

еч је о дуго најављиваном туристичко-угоститељском комплексу који ће се градити на
Черату. Kако је навео Стојкечић, финансирање недостајуће инфраструктуре подразумева градњу нове саобраћајнице од Дударе према хотелу
и њено потпуно комунално опремање – постављање електроинсталација, водоводне мреже, уличног осветљења.
У првој фази планира се изградња саобраћајнице са две траке, пешачком и бициклистичком
стазом. Kасније би ова улица требало да се продужи
до Милоша Црњанског, чиме би Дудара добила још
једну саобраћајницу. Руководилац општине најавио
је да је следећи корак израда пројектно-техничке документације, која би требало да буде завршена до
краја године, што би омогућило да радови почну следеће године. По Стојкечићевој процени, радови ће
трајати око две године, а
коштаће око 170 милиона
динара.
Иначе, почетак градње
овог хотелског комплекса
првобитно је најављиван за
јун 2021. године, а намера је
била да 2023. хотел буде
отворен за посетиоце. Реализацију инвестиције, између осталог, успорили су ко-

„ЕУ треба да нам да реално проводиве препоруке, јер централизације
БиХ кроз ЕУ неће проћи. Ако нас терате да бирамо чланство у ЕУ са централизацијом у БиХ или РС, ми бирамо
РС”, казао је Додик.
Додао је да је на састанку било речи и о стању у Украјини и да је Сијарту
пренео своју жељу да се тај сукоб што
пре оконча, наводећи да разуме став
Мађарске, која је у вези са украјинско-руским сукобом првенствено водила рачуна о својим националним
интересима. „И ми у РС морамо да се
одговорно односимо према очекивању нашег народа, морамо да пратимо
те интересе и не можемо да уведемо
санкције Русији, без обзира на очекивања из ЕУ и САД”, нагласио је Додик. 
рона и компликације са експропријацијом земљишта.
Kако би се омогућила изградња
комплекса са 90 соба, који ће заузимати 9000 квадрата Черата, мењан је
и план детаљне регулације. У претходном плану на истом месту је био планиран туристичко-угоститељски објекат који би спадао у категорију малих
хотела због ризика да би већи објекат
„грубо нарушио односе у окружењу
на благим обронцима ободног подручја Kарловаца”. 
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ПРИЗНАЊА

Видовданска свечаност у Београду

Владики Лукијану и Зорици Јурковић Ембер
уручена висока признања Србије
На свечаности која је поводом обележавања Видовдана одржана у Београду, председник Србије Александар Вучић уручио је епископу будимском Лукијану Орден Карађорђеве
звезде првог степена, а директорки Културног и медијског центра „Српски венац” из Будимпеште Зорици Јурковић Ембер, Златну медаљу за изузетне заслуге у јавним и културним делатностима.

У

Палати „Србија”, у Београду,
председник Србије, Александар Вучић, уручио је видовданска одликовања заслужним појединцима и институцијама, након чега је одржан свечани пријем поводом
великог државног празника и ступања на дужност председника Републике Србије у другом мандату.
„Вековима, 28. јуна понављамо исто питање: да ли славимо победу или
пораз, јунаштво или узалудну жртву,
издају или једини могући избор? Од
генерације до генерације, од политике до политике, одговори на ова питања се мењају, међусобно се потиру.
Због наше јединствене и једне историје, желим данас не да пружим одговоре, њих свакако нећемо наћи,
него да кажем колико овај датум значи за опстанак наше државе и за опстанак и будућност наше нације. Ви-

довдан је најважнији знак, симбол на
нашем националном небу, оном испод кога се окупљамо и тражимо разлог и начин да постојимо. Он је путоказ и звазда чији знак пратимо. У
Видовдану треба да тражимо нашу
будућност. На Видовдан код Срба се
обављају помени за све пострадале
Србе у свим ратовима. На Видовдан
Срби не певају, него се са скрушеним
пијететом и огромним поносом сећају. Зато смо данас ми, својим најистакнутијим грађанима и пријатељима Србије, доделили национална одликовања. Међу одликованима
имамо и премијера Царске владе
Јапана, вишеструке прваке света,
многе слободољубиве људе, којима
је Србија дужна. Овим путем им се
захваљујемо за изванредан допринос
у ширењу и промовисању највреднијих тековина наше културе и полити-

ВИДОВДАН ЈЕ ЗВЕЗДА ЧИЈИ СЈАЈ ПРАТИМО
На свечаности, на којој је уручио видовданска одликовања заслужнима,
председник Србије Александар Вучић је поручио да смо „захваљујући Видовдану нашли све што чини нацију постојаном, што јој омогућава трајање
– и култ у који верујемо и адреналин који нам омогућава да се супротставимо опасности и напор за изградњу свог дома и вечну инспирацију да
идемо даље".
„Увек је, баш на Видован кроз историју, српски народ имао прилику да
све види. За нас је Видовдан најпрецизнији начин мерења времена”, поручио је Вучић, додајући да га је владика Николај описао речима да је: „Видовдан наша народна голгота, а у исто време наше васкрсење, духовно и
морално. Оно је зауставило морално распадање српског народа, дало нам
галерију витеза вере, поштења и пожртвовања, које вреди више од галерије мермерних кипова направљених у мирно доба од народа који нису имали своје Косово”.
Вучић је поручио да су наши преци на Косову пољу бранили цивилизацију, културу, исконске вредности, које би неки данас назвали европске, али
свакако српске вредности, а не „за малено царство”.
„Видовдан је идеал и морална вертикала, на њега се позивају Доситеј,
Вук и Његош у жељи да обједине српство”, рекао је Вучић.

ке”, биле су речи којима се Александар Вучић обратио лауреатима.
Орденом Карађорђеве звезде првог степена, поред осталих, одликован је и епископ будимски Лукијан
Пантелић, док је један од добитника
Златне медаљу за изузетне заслуге у
јавним и културним делатностима и
Зорица Јурковић Ембер, директорка
Културног и медијског центра „Српски венац” из Будимпеште, драмски
педагог у Српском образовном центру „Никола Тесла” и дугогодишњи
члан Српског позоришта у Мађарској.
Непосредно по уручењу медаље,
она је за наш лист изјавила да је ово
високо одликовање за њу велика част
и да буди емоције среће, задовољства, одговорности, али да јој такође
даје и подстрек за даљи рад.
„За пар недеља ће бити тачно 20
година откако сам добила идеју да
оснујем Драмско-педагошку радио-

ницу за српску децу у Мађарској. Сетила сам се свих мојих ученика, наших дивних, зајеничких тренутака”,
ркла је Зорица Јурковић Ембер.
Такође је нагласила да ово није само њено лично, већ и одликовање целе српске заједнице у Мађарској. Захваљује свима на подршци, пре свега
Српском образовном центру „Никола Тесла” у Будимпешти и Српском
позоришту у Мађарској, што су увидели значај упознавања деце са
драмском уметношћу и што су створили услове за остварење њених пла-

нова и снова.
„Захвална сам свим мојим предивним 'Сунцокретима'”, поручила је на
крају Зорица Јурковић Ембер.
Орденом Карађорђеве звезде другог степена одликовани су и редитељ
и професор Егон Савин, филмски и
позоришни редитељ Љубиша Ристић
и глумац Милош Биковић. Орденом
Карађорђеве звезде трећег степена,
поред осталих, одликовани су Дечје
позориште у Суботици и енглески
глумац Рејф Фајнс.
Златну медаљу за изузетне заслуге
у јавним и културним делатностима,
добили су и италијански оперски певач Андреа Бочели и прослављена
португалска фадо певачица Мариза
дос Реис Нунез, а Златна медаља за
храброст „Милош Обилић” припала
је ватрогасцима који су од сигурне
смрти спасли дете у Зајечару.
К. П.
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ПРАЗНОВАЊЕ

Свечаности широм Мађарске

Видовдан обележен низом духовних
и световних програма
Срби у Мађарској су Видовдан почели да обележавају неколико дана пре самог празника, најпре рецитаторским маратоном који је путовао из места у место, да би манифестација била приведена крају свечаностима у Будимпешти и Сентандреји.

У

прошлом броју писали смо о
првом дану Видовданског рецитаторског маратона, традиционалној манифестацији, којом Срби у Мађарској прослављају овај велики српски празник. Од једнодневног,
преко дводневног догађаја, стигло се
до овогодишње тродневне манифестације, чији су организатори: Српско
позориште у Мађарској, Српски културни и медијски центар „Српски венац” и Српски институт из Будимпеште.
Да подсетимо читаоце да су првог
дана поклоници посетили Барању и
свој културни програм извели у Вилању, Шиклошу, Печују, Мохачу, Сечују и Баји.
Другог дана, 27. јуна, ходочаснички
пут је отпочео у српском Храму Преображења Господњег у Дески, где је
учеснике маратона, са мештанима,
дочекао месни парох Светомир Миличић. Следио је Сириг и Храм Рође-

ња Пресвете Богородице, уз вернике,
међу којима су били Зорка и Милан
Владисављев, члан Српске самоуправе, а затим суседно место, Нови Сентиван. У Цркви Успења Пресвете Богородице, ходочасници су нашли заклон од велике врућине и мештанима
приказали свој празнични програм.
Дора Крунић Дунаи, председница
Српске самоуправе, Милош Путник,
теолог, и Јелена Марковљев Веселинов, учитељица у пензији, угостили су
путнике у парохијском дому. У сегединском Храму Преноса моштију
Светог оца Николаја госте су сачекали Миленко Радић, председник Удружења „Сегединска српска месна заједница” и Сенад Емра, потпредседник Српске самоуправе у Сегедину.
После кратког одмора и окрепљења буреком и кафом, путовање је настављено до следеће одреднице, Вашархеља, где је после културног програма у српском Храму Рођења

МЕЂУ ГОСТИМА И ПРЕДСТАВНИЦИ МАТИЦЕ
На позив организатора обележавања Видовдана, Душко Ћутило, директор Фонда за избегла и расељена лица и за сарадњу Срба у региону, и Сања
Лакић, народна посланица у Скупштини Србије, посетили су Мађарску и
присуствовали обележавању Видовдана у Сентандреји, као и концерту Данице Црногорчевић.
Гости су такође посетили Амбасаду Републике Србије у Будимпешти и
разговарали са амбасадором Иваном Тодоровом. Приликом сусрета са
Љубомиром Алексовом, представником Срба у Парламенту Мађарске, било је речи о реализацији одређених пројеката, од значаја за очување националног, верског и културног идентитета српске заједнице. Један од пројеката је трећи по реду камп за децу из региона, у Новом Саду и Београду, а
ове године придружиће им се и малишани из Мађарске. О томе је, поред
осталог, било речи и у Ловри, када је гост из Новог Сада, у друштву Љубомира Алексова, посетио тамошњу Српску основну школу и дечји камп
„Очување старих заната".
Душко Ћутило се, током боравка у Сентандреји, захвалио Културном и
медијском центру „Српски венац” на учешћу на овогодишњем Сајму завичаја у Новом Саду. Према његовим речима, Срби из Мађарске су привукли
велику пажњу посетилаца и организатора те манифестације, па им је упутио позив за учешће на сајму наредне године. Честитао је организаторима
обележавања Видовдана на квалитетном програму, приметивши да је концерт Данице Црногорчевић оставио снажне утиске на све присутне.

Пресвете Богородице, протонамесник Светомир Миличић почастио
уметнике окрепљујућим сладоледом.
Последње одредиште другог дана
био је Чонград, родно место Милоша
Црњанског, где су на месту некадашње родне куће овог истакнутог српског писца, поклоници извели про-

грам и положили венац на спомен-плочу.
На сам дан Видовдана, обележавање Видовдана је почело у Ловри, у
порти Храма Преноса моштију Светог Николаја. Поред мештана присуствовали су и Љубомир Алексов,
представник Срба у Мађарском парламенту, Јелена Вукајловић, председница Српске самоуправе у Ловри, као
и ђаци, учесници овогодишњег Летњег кампа „Очување старих заната”,
са својим учитељицама.
После Ловре, станица је био манастир у Српском Ковину, где је извођаче дочекала мештанка Ката Вег и гостима показала унутрашњост новог
музеја.
У Чипу, у Храму Светог краља Стефана Дечанског, поклонике је дочекало много деце и верника. После
програма, поздравне речи је изговорио истакнути српски активиста Петар Остоић.
Караван је затим скелом прешао
Дунав и стигао у Бату, где је учеснике
манифестације, код Храма Рођења
Пресвете Богородице, сачекао и угостио месни парох, протојереј Павле
Каплан.
Као и сваке године, прослава је настављена на Будимској тврђави, ис-

пред некадашње куће кнеза Лазара.
После помена, које су служили игуман Јустин Стојановић из Епархије
темишварске и културног програма,
Пера Ластић, директор Српског института, одржао је говор, а чланови
Српског позоришта у Мађарској,
„Српског Венца”, Српске самоуправе
у Будимпешти, Српског института и
српских самоуправа 1. и 7. кварта, положили су венце поред спомен плоче.
„Неки дан су ме питали зашто и од
када Срби у Мађарској свечано обележавају Видовдан. У српским храмовима широм Мађарске су се оду-

век и непрекидно одржавале видовданске литургије и опела кнезу
Лазару и српским ратницима, као и
свима онима који су своје животе жртвовали зарад народне слободе. Међутим, Видовдан и успомена на Косовски бој су одувек присутни у српском народу. Од Батање, преко
Барање све до Помаза, у свакој имућној српској кући, наћи ће се урамљена репродукција са почетка ХХ века
о Косовки девојци, о Косовској вечери, о девет Југовића, о Косовском боју”, рекао је, поред осталог, Пера Ластић.
Претпослења станица био је Чобанац, где су госте дочекали јереј Љубисав Милисавић, председница Српске самоуправе у Чобанцу Жужа Башић и потпредседник Ђурица Липтак.
После програма и послужења, поклоници су стигли на последње одредиште, у Сентандреју, где је прослава
одржана на Лазаревом тргу, испред
споменика кнезу Лазару. Пред многобројним гостима који су присуствовали свечаности, помен је служио
протојереј-ставрофор Војислав Галић, уз појање ђакона Стефана Милисавића и Српског хора „Свети Серафим Саровски”.
К. П.
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МУЗИКА

Видовдански концерт у Сентандреји

Вишеструка мисија
Данице Црногорчевић
Обележавања Видовдана у Сентандреји, још свечанијим
је учинила позната интерпретаторка етно музике Даница
Црногорчевић, која је на Лазаревом тргу поред Дунава,
одржала концерт са својим оркестром. За наш лист каже
како верује да кроз песме које изводи може много да се
научи о српској историји.

П

осле помена и уметничког
програма „Видовдански рецитаторски маратон”, испред Крста кнезу Лазару у Сентардреји, обележавање великог празника настављено је концертом.
Многобројни гости окупили су се да
чују Даницу Црногорчевић, црногорску певачицу етно и духовне музике.
Даница је диплому стекла на студијама историје уметности, желећи
да изучава традицију нашег народа.
Међутим, музика је увек била део њеног живота. Као предшколац и члан
црквеног хора научила је да пева литургију. Каже да је то за њу основ певања. Духовном и етно музиком почела је озбиљније да се бави након
завршене Средње музичке школе у
Београду.
Даница се истиче и у режији, као
и у компоновању музике. Режирала
је награђени филм о екологији Црне
Горе, за који је компоновала музику.
„Певам и песме осталих народа,
свачију традицију и културу ценим и
поштујем, а своју волим. Мислим да
кроз песме много може да се научи
о нашој историји”, рекла нам је Даница.
Највећу инспирацију проналази у
духовности српског народа. Удата је
за ђакона Српске православне цркве,

Ивана Црногорчевића, са којим има
троје деце. Наступала је на бројним
фестивалима духовне и етно музике
широм света. Заједно са својим супругом оснивач је Фондације „Весели
се српски роде”.
Млада, весела, са вечитим осмехом на лицу и у очима, унела је специјалну атмосферу и одушевила госте у Сентандреји. У једноипочасовном програму са својим изванредним
оркестром, чији су чланови из Крагујевца и Београда, извела је двадесетак песама косовско-метохијског мелоса, нумере са њеног другог албума
„Весели се српски роде”, као и духовне и традиционалне, добро познате
песме, које је публика са одушевљењем прихватила и певала заједно са
њом, уз видни емотивни набој.
Песму „Весели се српски роде”
компоновао је њен супруг и ова песма је у народу названа неформалном химном српског народа. Поносна
је на заједничко стваралаштво, које
оставља својој деци у аманет и свим
нашим људима широм планете. Публици је Даница представила мелос
који је, по њеним речима, у свима нама уткан дубоко и који се бори да у
мору данашње модерне музике исплива на површину.
За наступе у дијаспори се посебно

ИСПУЊЕНА ОЧЕКИВАЊА
Мирко Митар Кркељић, референт за културу у КМЦ-у „Српски венац”,
за наш лист каже да му је драго што су успели да организују концерт о коме је, како рече, одавно сањао:
„Сваки посао и пројекат почињемо са неким очекивањима и наравно,
жељом да се допадне публици. Наша очекивања су се испунила. Надам се
да ће одржавање концерата за Видовдан у Сентандреји постати традиција,
да ће људи заволети и ишчекивати ову манифестацију и да ћемо доводити
познате и добре извођаче из Србије. Одзив публике је био одличан, мислим
да, као организатори, можемо да будемо поносни и задовољни. Данашња
гошћа је изузетно талентована, непосредна, уме да направи атмосферу,
својим нежним, али исто тако и снажним извођењем, погађа у душу и публику у Сентандреји подигла је на ноге. Посебан је доживљај слушати некога ко уме да пева из душе”, рекао нам је Кркељић.

припрема, много путује и свуда је лепо примљена, као и њене песме. На
концертима ретко само она пева, јер
је публика прати и песмом оплемењује своју душу.
Бити Српкиња за њу је једно дубоко
осећање, које се темељи на нашој духовности, још од времена Светог Саве.
Зато је и обрадила песму Војислава
Илића „Ко удара тако позно”. Својој
деци жели да покаже пут једини и
прави, а то је православна црква, вера
у Бога, једног Оца небеског нашег.
Даница каже да се осећање српства темељи на литургији, на молитви,
на православној вери, која нам је
остала од предака. О томе и говори
њена незванична српска химна, која
је објављена на Видовдан 2020. године и која је постала симбол историјских литија за одбрану православних
светиња у Црној Гори.
Чланови оркестра који прати Даницу Црногорчевић су: шеф и продуцент Александар Ђорђевић на гитари,
на бас гитари Звонко Туцаковић, флаута и фрула Јанко Лукић, Ирина Павловић свира на клавијатурама, пра-

тећи вокал је Катарина Богдановић,
перкусије Пеђа Михајловић, а на хармоници је Драган Лукић.
Митар Кркељић из КМЦ-а „Српски
венац” каже да избор извођача није
случајан, да су трагали за неким на
домаћој српској сцени ко може да
представи све оно што је од велике
важности за српску заједницу у Мађарској. По његовим речима, Даница
Црногорчевић је овим концертом и
целим својим стваралаштвом доказала да она, као уметник и као човек,
осећа у свом срцу оно што већина
Срба из Мађарске осећа.
Главни организатор овог јединственог музичког догађаја на северу Мађарске био је Културни и медијски
центар „Српски венац” из Будимпеште, уз суорганизаторе, српско Културно-уметничко друштво „Табан” и
Српску самоуправу у Будимпешти.
Поред главног покровитеља, Фондације „Бетлен Габор", манифестацију
су подржали СС у Будаершу и Српске
самоуправе 5, 14, 19. и 21. кварта главног града.

ПЕВА СВИМА КОЈИ ВОЛЕ СРПСКУ КУЛТУРУ
„Срећна сам што сам добила прилику да певам на Тргу Цара Лазара у
Сентандреји, уз духове наших предака, са емоцијама наше традиције. Први
пут сам посетила Будимпешту на матурској екскурзији, сећање на овај град
је скоро исчезло, али сам сада успела да се присетим лепота града и његове архитектуре. Припремам се за многобројне концерте током лета, у манастиру Црна Река, у Мионици, Мркоњић Граду, Градишки и другим местима по Србији и Републици Српској. Људи су жељни музике и концерти су
добро посећени. Певам нашим људима и онима који су прихватили и воле
српску културу”, рекла је за наш лист Даница Црногорчевић.

Чланови „Српског Венца” са својом гошћом
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СЕЋАЊА

Добрила Боројевић

Једна воштаница
за Предрага Степановића
У данима када стижу тужне вести о одласцима драгих и
значајних људи из српске заједнице у Мађарској, једна
моја посета Ержики и Предрагу Степановић, у њиховом
дому у Сентандреји 2019. године, остаје да живи у мом сећању и греје ми срце, баш као тај топли сунчани дан и
двоје дивних насмејаних домаћина.

У

један други врели летњи дан,
три године касније, упалих
свећу воштаницу за покој душе пријатеља, у нашој цркви у Топчидеру, крај Милошевог конака, о којој
сам му причала.
Остаје и велика захвалност мене,
као аутора, за преводилачки труд
брачног пара Степановић и изванредан превод текста моје књиге „Моја
Пешта” на мађарски, као и диван људски и професионални однос у току
процеса преводилачког рада.
Одлазак у Сентандреју увек је за
мене посебан доживљај, а тога дана
су нас дочекале дивље зелене баште
набујале од мајских киша, млади изданци разгранатих живица, један изненадни сунчани дан кишовитог пролећа и мирис јагода у Епер улици. На
капији свог дома поздравили су нас
љубазни домаћини, Ержебет и Предраг Степановић, али и лавеж њихове
љубимице Борке, која није била баш
одушевљена да читаво преподне де-

ли пажњу и љубав својих власника с
новинарима.
Уз обавезну кафу и прегршт књига
на столу почео је наш разговор, док
је Борка лајала и мотрила на сваки
покрет колеге Ивана Јакшића у његовом покушају да начини што боље
фотографије.
Предраг нам је причао о свом књижевном и преводилачком раду, о годинама на Универзитету ЕЛТЕ и у нашим новинама, о породици и пресељењу у Сентандреју, али је посебно
занимљиво било његово сећање о
томе како је изгледао прелазак на
компјутер, након многих приповедака и романа које су настајале на писаћој машини.
- Дуго сам одбијао да се суочим са
компјутером. Својевремено сам још
куцао на машини и објављивао своје
текстове у наставцима у „Српским народним новинама”, а онда је Мома
Димић, уредник у УКС-у, предложио
да се као целина објави овај роман

Славица Зељковић

Остварили смо искрен однос,
пун поштовања
Сада, када Предага Степановића више нема, сећам
се реченица јунакиње његовог романа „Преполовљени”, која каже: „...мирис увeлoг живoтa, рaскoш смрти
и слaдaк бoл прoлaзнoсти”. Рaдњa трaje jeдaн дaн и
нoћ, 26/27 jуна 1971. Степановић је преминуо 27. јуна
2022. У нашем Универзуму ништа није случајно, па ни
овај датум, као ни назив романа.

З

а време мог шестогодишњег
боравка у Будимпешти, упознала сам многе занимљиве
личности у српској заједници, међу
којима је био и Предраг Степановић,
универзитетски професор, лингвиста,
књижевник и уредник рубрике за културу „Народних новина”, недељника
Срба, Хрвата и Словенаца у Мађарској и уредник исте рубрике у „Српским народним новинама”. Упознала
сам га најпре преко његовог романа
„Преполовљени”, који сам доживела
као егзистeнциjaлну дрaму пoрaжeнe
гeнeрaциje и као роман о једној неоствареној љубави.
Као пажљив читалац, препознала
сам jeдaн oд првих пoстмoдeрних
рoмaнa српских писаца у Maђaрскoj.

Писала сам писцу о импресијама и о
томе да је роман вeoмa пoдoбан зa
дрaмску aдaптaциjу, јер је тема aктуeлнa и након 40 година oд објављивaњa, поготово данас када дух паланке незаустављиво напредује у технолошком и техничком смислу и када
је променио име у дух глобализације.
Први пут смо се видели 2015. године, у Сентандреји, у порти Саборне
цркве. Богослужење је било завршено, али се људи нису разилазили. Била
сам у тој средини нова па сам радознало ослушкивала помало архаичан
српски језик којим су говорили неки
људи око мене. Предраг је био у друштву Радивоја Кичина, црквеног појца. Сећам се да смо након првог сусрета и разговора, остварили један

Брачни пар Степановић, у друштву наше сараднице

који држимо у рукама, „Живети у Мохачу”. Волео сам да видим црна слова на белом папиру, па никако нисам
хтео да попустим, а онда је мој син
Милан донео неки шкартирани компјутер, који сам ја користио само као
писаћу машину, без интернета. Супруга ми је помагала, штампала написано, слала итд. Имамо стару „Континентал” машину, која је и сада горе,
у мојој радној соби. Сада не могу ни
да замислим живот без компјутера и
чудим се мом пријатељу Миловану
Данојлићу, који и даље користи машину, па се са њим и даље дописујем
поштом. Мађарски писац Естерхази
је причао да је прво у једну велику
свеску руком записивао, па тек онда
куцао. Касније смо набавили „Унисо-

ве” машине, и латиничну и ћириличну,
донела их је Ержика из Београда. Оне
су сада у шупи, али стари „Континентал” још увек ради – испричао нам је
Предраг тада, док је прикупљао своје
књиге, које ми је поклонио и потписао.
Заједно са осталима, Предрагове
књиге сада чине већ једну значајну
библиотеку дела српских аутора из
Мађарске на мојој полици, а речи посвета исписане руком пријатеља подсећају на драге људе и драгоцене тренутке које сам имала част да проведем са њима.
Почивај у миру драги Предраже,
за мене ће Сентадреја увек мирисати
на јагоде из Епер улице.
Добрила Боројевић

искрен однос, пун поштовања. ПодрТо нам је била последња препижавао ме је да пишем за „Српске не- ска. И заиста, скрханог здравља, нидељне новине”, да бележим репорта- је имао снаге да дође на недавно
же и приче о људима. Његове савете одржану промоцију књиге „Романи
и сугестије сам радо прихватала.
и приче Предрага Степановића” РаПисао ми је поводом смрти Петра де Станаревић, књижевне критичарМилошевића, његовог дугогодишњег ке која је испратила све што је наи драгог пријатеља. Био је болестан писао кроз приказе и анализе и саи тешко потресен због растанка са чинила изузетну књигу, управо
пријатељем. „Што се Пере тиче, ја сам онакву какву заслужује Предраг
изгубио део живота. Шта да кажем. Степановић. 
Ја у мом стању са сто бољки, понекада му завидим.”
Предраг Степановић је
за свог живота, доживео
једно лепо остварење на
личном и професионалном плану. Поред низа
књижевних дела, он се и
у приватном животу, такође остварио као човек:
пријатељ и супруг, отац и
деда. Поносно ми је писао о својима.
„Ја нисам могао отићи
на промоцију своје књиге
која је изашла на мађарском под насловом
'Mohácson élni'. У мохачкој
градској библиотеци је
била велика промоција,
градоначелник и сл, а потом вечера, али ја се нисам усудио на пут. Не верујем ни да ћу овде у Пешти моћи отићи, кад буде
Радина књига на програму. Не знам како то њој да
кажем. Па, толико. Поздрав! Предраг.”
Предраг Степановић
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ЕДУКАЦИЈА

Драмски камп за основце у Батањи

Значај правилне
комуникације и уверљивог
јавног наступа
Српска основна школа и забавиште из Батање су по други пут организовали летњи драмски камп за основце. На
самом почетку летњег распуста, од 19. до 25. јуна, камп је
реализован у сарадњи са Креативним студиом „Чаролија”
из Новог Сада.

У

кампу је учествовало двадесет основаца из Батање, као
и деца из Србије. Они су провели заједно недељу дана у друштву
њихових наставника и предавача.
Наташа Вујовић Томичић и Александар Балош, предавачи из Србије, али
и глумци, певачи, сценаристи, продуценти, текстописци, више од двадесет година се баве драмско-музичким стваралаштвом за децу.
Циљ једнонедељног кампа био је
да ученици науче да се представе и
изразе, односно да развију моћ самопредстављања, а уједно и побољшају своју комуникацију на српском
језику дружећи се са вршњацима из
Србије. Камп је конципиран на едукативно-креативно-забавном програму у виду драмско-музичких радионица, путем којих су деца развијала уметничке таленте из области

драмске, вокалне, инструменталне и
плесне уметности, али и језичке и говорне способности, користећи се најјачим елементима дечје стварности,
а то су машта и игра.
Поред вишечасовних радионица,
у преподневним и поподнневним
часовима, где су јачали тимски и индивидуални сценски израз, градили
самопоуздање и вештине вербалне
и невербалне комуникације, срдачни домаћини су се потрудили да деци, ван радионичарског рада, уприличе незаборавно дружење и обогате њихова знања и искуства
организујући заједничке одласке на
базен и једнодневну екскурзију у
Мако, у авантуристички парк.
Ове радионице су од велике користи биле и педагозима, који су научили нове методе и технике рада
и већ наредне школске године биће

у могућности да их уврсте у свој
рад. Учесници су са великим ентузијазмом радили у кампу и како кажу, веома лепо су се провели, стекли
су многа познанства и много тога
научили.
Једнонедељно дружење завршено је музичко-сценским перформансом за родитеље, у коме су деца
приказала све научене технике
сценског израза и доказала да тимски рад нема граница.
Овај камп организован је уз подршку владе Републике Мађарске
и Фондације „Бетлен Габор”.
Александар Балош за наш лист
каже да је пун утисака и да му је
срце препуно, јер су сви заједно, и
учитељи и деца, направили један сјајан доживљај, не само најмлађима,
него и одраслима.
„Свако је научио нешто ново, радили смо много на комуникацији.
Видело се да су из дана у дан деца
бивала комуникативнија и спремнија да пробијају своје тренутне границе. Отворили смо им неке нове
светове, а наравно и они нама, што
је са децом увек случај. Мислим да
су сви после оваквог кампа мудрији
и доста свеснији многих ствари о
којима нисмо до сад размишљали.
Сматрам да је значај оваквог кампа
веома битан, поготово када се спајају деца из две државе, они се упознају са различитостима и виде како
неко други функционише. Мислим
да их то охрабрује и помаже им да
сами у животу буду бриткији, храбрији за многе ствари које треба да
ураде, а којих се често плашимо, па
их и не чинимо. Овакви кампови су
будућност, веома су важни, поготово у данашње време и за данашњу
децу, која су превише окренута мобилним телефонима, компјутерима
и критичком размишљању. Овакви

кампови њих стављају директно у
ситуације када морају бити актери
и они који решавају ствари. Дакле,
не гледамо у телефоне, не посматрамо, већ сами делујемо. Најлепша
ствар за нас је када видимо децу
која су се променила за ових неколико дана кампа. Свако на свој начин је из дана у дан показивао то.
Превазишли смо језичке баријере и
границе, чистом игром, љубављу и
несебичним дружењем. Волео бих
да оваквих кампова буде што више,
сматрам да подижу ниво свести код
деце, јачају њихову комуникацију и
социјализацију их, чинећи да буду
бољи и квалитетнији људи и да шире
позитивну енергију око себе”, каже
Балош.
Наташа Вујовић додаје да је срећна што се после две године паузе,
због епидемије ковида, поново одржава Драмски камп за децу Српске
основне школе у Батањи, у сарадњи
са члановима Креативног студија
„Чаролија”.
„Ове године камп је трајао дуже,
на опште задовољство, како наше,
као ментора, тако и пре свега деце.
Надамо се да ће то постати традиција у Батањи и да ће бројност бити
још већа. Организација је врхунска,
деца су имала обиље активности у
којима су учествовали заједно. Заиста је било посебно искуство и мислимо да је неопходно одржавати
овакве кампове, што због батањске
деце, која тиме јачају своје везе са
матицом, толико и због деце из Србије, која имају прилику да упознају
културу, навике и нове другаре. Ми
се надамо да ћемо наставити ову
врсту сарадње у фантастичној организацији Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта”, истиче наша саговорница.
К. Ђ.
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ЕДУКАЦИЈА

Народописни дечји камп

Предавања о значају Ускрса
као највећег празника
У Харкању je од 16. до 20. јуна одржан шести по реду
Народописни камп, који је организовала Српска самоуправа у Мађарбоји. Централна овогодишња тема био је
Ускрс, а учесници кампа имали су прилике да се упознају и са традиционалним ускршњим обичајима.

О

рганизатори табора предвођени наставницом Јасмином
Латас и Биљаном Сабо, сарадником секретаријата Земаљске
српске самоуправе, потпомогнути
Петром Богданом, потпредседником
Самоуправе Срба у Мађарској, поново су за локацију кампа одабрали
бањски градић у Жупанији Барања,
који је више пута угостио кампере
Народописног табора. Он се доказао
као одличан домаћин, па деца сваком
приликом задовољна одлазе својим
кућама.
Тако је било и прошле године када
су полазници кампа имали прилику
да пуно тога науче о Духовима, празнику који је дан „рођења Цркве”. Ове
године, након пажљиве израде концепције рада четвородневног табора,
одлука је пала да се пажња посвети
највећем и хришћанском празнику
Ускрсу и васкршњим обичајима. Централна тема кампа, наравно, добила
је и теоријску и практичну подлогу.
Одржана су разна предавања и занимања везана за хришћанску Пасху,
празник над празницима.

Полазницима табора је из црквеног, теоријског аспекта о Ускрсу детаљно говорио протонамесник Далибор Миленковић, парох сегедински.
Он је деци пажњу скренуо на значај
Ваксрса, кад се он слави, шта означава, зашто је то празник породице, као
и да га Црква слави као централни
догађај Христове победе над смрћу.
Архијерејски намесник Сегединског
намесништва је камперима говорио
и о предускршњим, као и оним празницима који следе након њега, међу
њима и о Духовима. Свакако, за децу
је посебно занимљиво било зашто се
плету венци, на који начин се они припремају и шта симболишу.
Отац Далибор Миленковић је на
веома интересантан начин беседио
о Ускрсу, а о ускршњим обичајима говорила је наставница Јасмина Латас,
стручни руководилац табора. Она је
настојала да на интерактиван начин
представи ускршње обичаје и у своје
предавање уврстила је и приказ обичаја који су карактеристични у Србији. Истакла је важности очувања и
неговања традиција, вере и национал-

ног идентитета. Деца су, након разматрања сваког појединог обичаја, имала прилику да изнесу своја искуства
и објасне који обичаји се чувају и негују у кругу њихове породице.
Рад табора нису обележила само
теоријска занимања, већ и практична.
И ове године полазнике кампа посетили су Ева и Кристифор Брцан, активисти дешчанског КУД-а „Банат”.
Ева Брцан, руководилац Радионице „Златне руке”, пре свега је девојчицама говорила, а потом и показала
разне технике шарања јаја, док је
председник „Баната” Кристифор Брцан момке увео у свет обраде дрвета.
Ова ручна радиност је код многих
дечака, након израде предмета, изазвала посебно задовољство.
Житељи табора су уживали у шарању јаја, резбарењу дрвета и разним
рукотворинама, да би се на крају
опробали и у туцању ускршњим јајима. Победили су Никола Богдан и
Радмила Вуковић, која се поред ове
титуле могла подичити још једним
признањем. Њено фарбано јаје је
проглашено најлепшим, у оквиру такмичења за најлепше ускршње јаје.
Полазници кампа су добили мноштво информација из историје, културе и вере Срба у Мађарској, које су
биле од користи у току разних
квиз-такмичења уприличeних у склопу табора. Деца су поред свакодневног стручног рада имала и веома занимљиве пропратне програме, било
је и купања, а организовани су и излети у Дравасаболч и Шиклош.
Деци ће у посебном памћењу остати излет у Дравасаболч до кога су

ишли бициклима. Успут су се дивили
природи, а исти доживљај имали су
и приликом крстарења бродићем на
реци Драви. Вожња бициклом и бродарење били су велики хит овог табора. У Шиклошу, кампери су посетили
месну српску православну цркву и
џамију.
У склопу табора, популарне су биле
вечерње забаве уз музику и песму.
Деца су се надметала у певању и
игрању, и сви су били опуштени и раздрагани.
Позитивне оцене деце указују на
то да су организатори постигли свој
циљ организовањем и приређивањем
6. Народописног кампа у Харкању.
Много тога су научила о Ускрсу, васкршњим обичајима, историјату и
култури српског народа. И овај пут
понуђена им је могућност да стекну
увид у део прошлости, па и садашњости, српског етноса. Како је нагласила
Јасмина Латас, стручни руководилац
кампа: „Све је било у знаку схватања
важности чувања и неговања традиција, културе и вере српског народа,
а првенствено, српског језика и ћириличног писма!”
Главни носиоци табора, предвођени Петром Богданом, потпредседником Самоуправе Срба у Мађарској,
уколико буде услова и догодине ће
приредити Народописни камп, чија
је тема већ одређена, али нека за сада остане тајна.
Организацију и реализацију 6. Народописног табора у Харкању суфинансирали су: Уред премијера и Фонд
„Бетлен Габор”.
П. М.
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ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849. године (36)

Необичан разговор уз
француски коњак
Анахарсис Клотс вам је, amice, био самозвани „оратор људскога рода”, један од гласноговорника и пропагатора Култа разума.

К

ако је време пролазило Сава
Вилински све чешће је посећивао вољену изабраницу.
После рукољуба, предаје цвећа и
бомбона уследило би ћаскање уз кафу. Аулелија је лепо певала и свирала
на клавиру. Господин Барди и његова
супруга тада би се дискретно повукли у други салон. Били су то ретки
тренуци када су Аулелија и Сава
остајали насамо. Она је ширила опојан мирис којем млади студент није
могао да одоли. Подилазише га трнци
низ кичму, избијале би топле бујице
нежности, љубавног заноса, узбуђења
и телесне пожуде. Ти украдени тренуци завршили би увек страсним пољупцем.
Сава је клицао од среће. Никада
раније није упознао тако милу девојку. Аулелија је према њему била веома пажљива и стрпљива. Те очи боје
боровнице очарале су младог Сегединца. Непрестано му је била у мислима. Маштао је како је држи у свом
чврстом загрљају и како је заносно

љуби. Престао је да посећује Нору.
Није се више батргао у тмини своје
несигурности. Био је прихваћен и вољен!
Недељом, после обилног ручка и
кратког предаха, кренули би у шетњу
у пратњи Аулелијиних родитеља или
времешне француске васпитачице.
Најчешће су ишли Дунавским корсоом у сенци старе католичке цркве Велике Госпе, Градске куће, грчког храма са два звоника и велелепне Редуте. О већим благданима сели би у
кочије и остављајући иза себе градску вреву, превезли се у будимски Табан. Ту би предахнули у једној од
бројних кафанских башти и уживали
у музици циганског цимбалисте.
Једног кишовитог недељног поподнева Аулелијин отац је Сави усхићено
говорио о својим политичким назорима. Стајали су испред богато изрезбареног мермерног камина, наздрављајући француским коњаком боје
старог злата.
- Замислите, amice, како би то било

лепо када би сви прихватили величанствену Клотсову идеју о васпостављању Светске републике! – одушевљавао се Балаж Барди.
- Клотс? – збуњено промумља Сава.
- Зар нисте чули за филозофа, Анахарсиса Клотса, пруског барона, тог
почасног грађанина револуционарне
Француске и члана Конвента? – чудио
се Барди. - Он вам је, amice, био самозвани „оратор људскога рода”,
један од гласноговорника и
пропагатора Култа разума.
Мора се признати, донекле је
претерао са тим својим новотаријама. Залагао се за потпуну дехристијанизацију друштва, са својим истомишљеницима избацио је Христово
распеће из париске катедрале
Нотр Дам, а овде је својевремено приредио помпезну прославу Култа разума. Новембра
месеца 1793. године, подигао
је олтар у част Слободе, и то
управо на месту бивше часне
трпезе! Искрено речено, нисам присталица таквог испољавања екстремизма, но без
обзира на све то, веома ми се
допада његова идеја о „Светском савезу република!” Замислите! Да је тај несрећни
Клотс ипак успео да оствари
ту своју племениту замисао,
сада не би уопште било важно
порекло, национална припадност, вероисповест или поли-

8. јула 2004. – Скупштина Kосова је, 9. јула 2000. – У Тополи је умро принц
нике. Од 1884. до смрти 1943. жибез присуства српских предТомислав Kарађорђевић, син кравео је у САД-у. Патентирао је око
ставника, усвојила амандмане
ља Александра I и брат краља Пе700 проналазака, од којих неколикојима је назив Уставни оквир за
тра II. Његова сахрана 16. јула у поко десетина има широку примену.
привремену самоуправу на Kосородичној гробници на Опленцу
Међу њима је и серија изума (1896ву промењен у „привремени Устав
окупила је скоро целу породицу
1914) који чине темељ савремене
Kосова”, а „привремене институKарађорђевић, која је живела у
радио-технике.
ције” у „демократске институцииностранству од Другог светског
је”.
рата, када су нове комунистичке 11. јула 1844. – Рођен је Петар I Kавласти забраниле краљу и чланорађорђевић, краљ Србије (19039. јула 1984. – Умро је српски писац и
вима његове породице повратак у
1918) и краљ Kраљевине Срба, Хрдипломата Марко Ристић, истакнуземљу.
вата и Словенаца (1918-21). За крати теоретичар београдске надреаља Србије изабран је након
листичке групе и један од пред- 10. јула 1856. - У српском селу Смимајског преврата 1903. у којем су
ставника модерне и авангарде у
љан, код Госпића у тадашњем Ауубијени краљ Александар Обресрпској и југословенској књижевстријском царству (данас Репуновић и краљица Драга Машин.
ности између два светска рата. Од
блика Хрварска), рођен је Никола
Током владавине, поштовао је
1945. до 1951. био је југословенски
Тесла, научник и проналазач на
Устав и парламентарну демокраамбасадор у Паризу.
пољу електротехнике и радио-техтију, а у спољној политици ослањао се на Русију, као и на Француску и Енглеску.

Никола Тесла рођен је 10. јула 1856. године

тичко убеђење људи. Биле би важне
само врлине појединца! Ништа друго,
само врлине!
- Одиста занимљиво – рече Сава.
- Пријатељу, када бисмо сви били
присталице те Светске републике, верујте ми на реч, данас се не би водиле жестоке борбе у Ломбардији и на
југу Угарске. (...)
Драгомир Дујмов

ВРЕМЕПЛОВ
гледања на Србију. На конгресу је
Британија показала у којим оквирима је Србија прихватљива, колико треба да се простире и колики треба према мишљењу острвске империјe да има утицај на
Балкану. Конгрес је и данас актуелан, а његов значај је у томе што
можемо да видимо како се од
1878. године мало тога променило
и што и данашња догађања, данашњи однос Британије и Америке
према Србији, можемо да посматрамо у кључу Берлинског конгреса. Велике силе, супротстављене у
својим ставовима кроз векове, сада су нашле заједнички језик када
је у питању Србија. Ипак, за разлику од британског, овај руски став
је био нетипичан, те је Берлински
конгрес изузетак у руском деловању према Србији.

11. јула 1982. – У Београду је умро
југословенски писац Мехмед-Меша Селимовић, члан Српске академије наука и уметности. После
Другог светског рата био је дирек- 13. јула 1943. – Четници су у Другом
тор драме Народног позоришта у
светском рату током битке на СуСарајеву, уметнички директор
тјесци, у обрачуну с партизанима
„Босна-филма” и главни уредник
код села Врбнице у фочанском
„Свјетлости” („Дервиш и смрт”,
крају, заробили и убили писца
„Тврђава”, „Сјећања”).
Ивана Горана Ковачића и професора Медицинског факултета у
13. јула 1878. – Завршен је Берлински
Београду др Симу Милошевића.
конгрес, на којем је ревидиран
Ковачић је аутор потресне поеме
Санстефански мировни уговор.
„Јама” о злочинима хрватских
Одлукама Берлинског конгреса
усташа над Србима, а Милошевић
Србији су прикључене ослобођевише радова из области паразине територије на југу, од којих су
тологије, микрологије и бактериобразовани Нишки, Пиротски, Тоологије.
плички и Врањски округ, такође
призната јој је потпуна сувере- 14. јула 1902. – У Сарајеву је основаност. Берлински конгрес предстано српско културно-просветно
вља типичан модел британског
друштво „Просвјета”.
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Српска гимназија „Никола Тесла”

Велики матурски састанак
измамио сећања и емоције
Више од 150 бивших ученика и просветара окупило
се на „Великом матурском састанку”, у будимпештанској Српској гимназији „Никола Тесла”, где се и данас
развија српски идентитет, негује српска реч и остварују
зацртани циљеви Срба, не само у Мађарској, већ и у
ширем окружењу.

У

организацији Српског образовног центра „Никола Тесла”
у Будимпешти, „Српског венца” и Српског савеза, а под покровитељством Канцеларије мађарског
премијера и Фондације „Бетлен Габор”, 25. јуна, успешно је одржан „Велики матурски састанак” у Српском
образовном центру „Никола Тесла” у
Будимпешти.
Српски образовни центар „Никола
Тесла” је 2009. и 2021. године, такође,
са великим успехом приредио манифестације под истим називом, али
тада је позив важио за професоре и
ученике некадашње Српскохрватске

сова окупљенима се обратила Бојана
Чобан Симић, прва директорка самосталне Српске школе на Тргу ружа.
Она је изразила задовољство што је
присутна и што је у прилици да поздрави некадашње професоре и ђаке. У свом говору, подсетила је присутне на основне циљеве оснивања
српског училишта којe ће следеће
године обележити 30. годишњицу свога постојања. Она је подвукла важност очувања националног идентитета и културе српске деце у Мађарској и региону. То је био и остао један
од најважнијих задатака васпитно-образовне установе, на чијем челу

Присутнима се обратио и Драгомир Дујмов, професор српског језика
и књижевности, један од ретких просветара који представља континуитет
рада ове школе. Он је, такође, говорио
о важности постојања Српског обра-

гимназије, која је постојала од 1948.
до 1993. године. Овога пута „Велики
матурски састанак” је приређен за
бивше ученике самосталне Српске
гимназије на Тргу ружа.
Тог сунчаног и веома топлог суботњег дана, у дворишту наше школе,
окупило се око сто педесет бивших
ученика и просветара. Тачно у 14 ча-

се директорка Бојана налазила у најтежем периоду њеног историјата. Бојана Чобан Симић је том приликом
навела и своје најуже сараднике: Радојку Маргаритовић, Стевана Петровића и Едиту Андричек, који су као
заменици директора поставили темеље српске школе у центру мађарске
престонице.

зовног центра „Никола Тесла” и поздравио бивше ученике, који су део
приче школе у којој се и данас гаји и
унапређује српски идентитет, негује
српска реч и остварују зацртани циљеви Срба, не само у Мађарској, већ
и у ширем окружењу.
Затим је своју беседу одржала др
Јованка Ластић, директорка Српског

забавишта, основне школе, гимназије,
колегијума и библиотеке „Никола Тесла”. Она није крила своје велико задовољство што је манифестација „Велики матурски састанак” успешно
остварена.
Директорка је са одушевљењем
приметила и признала да се није надала тако великом одзиву. Констатовала је да је много већи број бивших
ученика, него што је она у прву руку
очекивала. Истовремено, она је говорила и о специфичности школе, која
је пружила много тога некадашњим
ђацима. Они су у овој школи поред
матуре стекли и велико животно искуство, овде су сазревали и стасали
у одрасле људе. Она је подсетила и
на искрена пријатељства, која се и данас чувају, гаје и унапређују међу бившим ђацима Српске гимназије у Будимпешти. То је она специфичност
која не постоји ни у једној другој гимназији у Мађарској, или Србији. Она
постоји искључиво у „Тесли”.
„Велики матурски састанак” је настављен на школском дворишту, уз
пригодну музику и послужење. Низале су се популарне српске песме, а
заиграло се и наше коло.
Присутни су са одушевљењем најавили да ће и следећом приликом
поново присуствовати „Великом матурском састанку”.
Драгомир Дујмов
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Подвиг Милана Јанчикина у Хамбургу

Успешно до циља у ајронмен триатлону
Дешчанин Милан Јанчикин био је
учесник овогодишњег ајронмен триатлона у Хамбургу, где је успешно
савладао све препреке и својом снагом и издржљивошћу стигао је до
циља, потврдивши тако своју физичку и менталну снагу.

бало да такмичари савладају 3.800 метара пливањем, 180 километара вожњом бицикла и 42.195 метара трчањем, одржана је 5. јуна, у Хамбургу, у
Немачкој. На такмичење, које је окупило две хиљаде учесника, пријавио се и тридесеттрогодишњи
Милан Јанчикин из Деске, по професији стоматолог, који већ десет година ужива у свом хобију –
триатлону.
Претходно се активно бавио бициклизмом, но,
на крају је одлучио да се више посвети триатлону,
конкретно „Ајронмен триатлону”. Тиме се, дакле,
није удаљио од своје првобитне спортске љубави,
већ је додао још две дисциплине, пливање и трчање.
У склопу такмичења „челични човек” из Деске
је успешно савладао све препреке и својом снагом
и издржљивошћу стигао је до жељеног циља. Тиме
је потврдио своју физичку и менталну снагу.
Успех у Хамбургу додатно га стимулише да настави са тренинзима и крене ка следећем изазову
- ајронмен триатлону у Београду, који ће се одржати у августу. Имаће пола дужине оригиналних
ајронмен дистанци: 1.900 метара пливања, 90 километара вожње бициклом и 21.098 метара трчања.
Честитамо младом Дешчанину на успешној трци и желимо му даљу издржљивост, снагу и успех
у овој спортској дисциплини.
П. М.

ИЗЛОЖБА ПРАВОСЛАВНИХ ИКОНА
У ВАШАРХЕЉУ
У недељу, 10. јула 2022. године
Програм:
- У 10.00 часова - Св. Литургија
- У 11.00 часова - Предавање на тему ,,Икона, прозор ка
вечности" и отварање изложбе православних икона аутора
Шандора Јосаја из Вашархеља и чланова иконописачке
радионице „Свети Лука”
- у 12.00 часова - Послужење за све присутне у порти светог
храма
Срдачно Вас очекујемо!
Организатор: Српска православна црквена општина
Вашархељ
Покровитељи: Уред премијера и Фондација „Габор Бетлен”

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ 2022.
02. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
03. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.
06. 07. среда – Вечерње
16.00 ч.
07. 07. среда – Рођење Светог Јована
Претече – Ивањдан Света Литургија 10.00 ч.
09. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
10. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.
11. 07. понедељак – Вечерње
16.00 ч.
12. 07. уторак – Свети апостоли
Петар и Павле – Петровдан
Света Литургија
10.00 ч.
17. 07. недеља – Сабор у манастиру Грабовац
23. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
24. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.
30. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
31. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.

Т

риатлон је мултиспортска дисциплина, којa у себи садржи три различите дисциплине: пливање, бициклизам и трчање. Такмичар мора током трке прећи унапред задане деонице пливајући, возећи бицикл и трчећи према
унапред заданом распореду. Иако постоји више
варијација спорта, најчешћи облик обухвата пливање, вожњу бицикла и трчање на различитим удаљеностима. Триатлонци се такмиче за најбржи
укупни завршетак курса, укључујући временски
прелаз између три трке.
Међутим, постоји и ајронмен ултра-триатлон, тј.
такмичење које се састоји од 3.800 метара пливања,
180 километара вожње бицикла и 42.195 метара
трчања. Снага, издржљивост, челичност – све је
потребно како би се савладале удаљености у различитим категоријама. Једна од трка где је тре-

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова.
Вечерње се служи суботом и уочи празника у 16:00 часова.

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Велики матурски
састанак 1993-2022

Приредба поводом краја
школске године у Дески

ВИДЕО: Опраштање
забавиштараца у Будимпешти

Епископ Лукијан одликован
Орденом Карађорђеве звезде

Прознање за Зорицу Јурковић
Ембер поводом Видовдана

Аутор рубрике: Владимир Марковић
*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

www.snnovine.com
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ПУТОПИС

Ходочашће по српској Светој гори

Јединствени драгуљи
Овчарско-кабларске клисуре (2)

ке сеобе Срба, манастир је опустео и
остао без монаха. Међутим, cтилске
карактеристике оригиналних делова
храма говоре да је овај манастир настао у 16. веку. Иконостас манастира
Ваведење чине, између осталих, ико-

Група Срба из Мађарске је, приликом боравка у Чачку,
имала прилике да обиђе и Римске терме, археолошко
налазиште у центру града. Терме су откривене приликом реконструкције градског центра, а научна истраживања указују на то да су изграђене крајем III и почетком
IV века. Поклоници су затим обишли и некoлико манастира у Овчарско-кабларској клисури.

П

оклонике из Мађарске, потом
je дочекало невиђено природно чудо. Наиме, у холу Дома
културе града Чачка имали су прилику да угледају и диве се највећем фикусу на Балкану. Ова биљка је посађена 1971. године и не престаје да
расте. Биљка годишње расте по један
метар, тако да је према процени
стручњака њена тренутна висина око
51 метар. Просто је невероватно да је
фикус доживео оволико година, јер
у затвореном простору он највише
може да живи око десет година. Због
својих димензија, чачански фикус

проглашен је заштићеним природним
добром трећег реда, а многи тврде да
ће се ускоро наћи у књизи Гинисових
рекорда.
Група је потом погледала Римске
терме, налазиште у центру града Чачка, које се налази у непосредној близи Хотела „Београд”, где су поклоници из Мађарске имали смештај. Терме су откривене приликом
реконструкције градског центра, а
научна истраживања тврде да су оне
изграђене крајем III и почетком IV века. Претпоставља се да су срушене
378. године, а извори говоре да се ради о архитектонским остацима купатила.
Веома садржајан први
дан поклоничког путовања
приведен је крају на брду
Љубић, где се налази меморијални комплекс, посвећен свим погинулим устаницима, ратницима и борцима, као и догађајима из
ослободилачких ратова Србије у 19. и 20. веку. Место
је утврђено као непокретно
културно добро од изузетног значаја 1983. године. Овде је подигнут споменик
чувеном српском јунаку Танаску Рајићу, који је јуначки погинуо 25. априла 1815.
борећи се са осталим устаницима против надмоћних
Турака.
Такође, у склопу комплекса налази се и српска
православна црква, посвећена Светом цару Лазару.
Чачани су одлучили да на
месту где је некада барјактарио несебични и неустрашиви Танаско Рајић, Карађорђев барјактар и главни

СРПСКЕ

командант устаничких снага у Другом српском устанку, подигну свети
храм. „Ко храм гради, њега храм изграђује и уграђује у непролазну Божију грађевину, у коју су се уградили
и Свети кнез Лазар и свети мученици
и новомученици српски!”
Црква је грађена од 2003. до 2008.
године, а 2013. освештао ју је блаженопочивши патријарх српски Иринеј.
Православним верницима из Мађарске, српским, мађарским, руским
и украјинским, пружила се прилика
да се у склопу вечерњег богослужења
помоле Господу Исусу Христу и поклоне спомену Светог кнеза Лазара,
светим мученицима и новомученицима српским.
Група поклоника из Печуја и околине, у чијим редовима су се налазили и српски православни верници из
Калаза, Деске и Сантова, пуна прелепих утисака и доживљаја, стигла је до
свог смештаја, у Хотелу „Београд”.
Сви су са нестрпљењем очекивали
други, ударни дан поклоничког путовања, када су били предвиђени сусрети са појединим древним светињама
на Српској Светој Гори – манастирима овчарско-кабларске клисуре. Било
је најављено и учешће на светој литургији у манастиру Ваведење.
Циљ сваког поклоничког путовања,
поред поклоњења светињама, јесте и
присуство светој литургији. Српски и
остали православни верници, који су
чинили готово педесеточлану групу
поклоника, путника из Мађарске, након веома садржајног првог дана поклоничког путовања, са нестрпљењем
су очекивали 5. јун, недељу, када су
имали заказане организоване посете
манастирима на Српској Светој Гори.
Предвођени водичем Драганом
Ђоловићем, они су најпре обишли манастир Ваведење, са циљем да учествују на светој литургији, која је била
заказана за 8 сати.
У манастиру Ваведење, верницима
из Мађарске добородошлицу је пожелела мати Ангелина, игуманија манастира. По предању, на које се позивају Вук Караџић и Јоаким Вујић, али
без историјске потврде, манастир су
подигли Свети Сава и његов отац Стефан Немања. У турским записима помиње се 1528. годинa. За време Вели-
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не Николе Апостоловића Богородица
са Христом и Исус Христос. Сачуване
су и позлаћене царске двери, на којима је представа Благовести. Скромну
уметничку целину, коју чини иконостас овог манастира, допуњују иконе
које су остале сачуване. У манастиру
се налазе делови моштију неколико
светаца.
Верници из Мађарске били су ганути сазнањем да се овде чувају и
честице моштију свештеномученика
Харалампија, архиђакона Стефана,
Стефана (Штиљановића), светог кнеза
Лазара, Светог великомученика Пателејмона, Св. Теодосија великог, Св.
Јована Румуна и Св. Теодора Тирона.
Сазнавши за те драгоцене податке,
поклоници су били још више узбуђени због учешћа на светој литургији,
коју је у препуној манастирској цркви
служио јереј Радоња Марковић, парох из Чачка. Он је одржао и пригодну проповед, у којој је беседио о светој литургији, која је позив на причешће.
На крају универзалне молитве и
највећег богослужења хришћана, службе Богу, без које се не може говорити о Цркви, нити о хришћанству, верници су од свештеника узели нафору,
а потом у тишини напустили цркву.
У порти светиње уследио је пријем
за све вернике и за поклонике из Мађарске. Сви они били су понуђени ракијом, кафом, водом и ратлуком.
Пошто се у манастиру примењују
строги прописи, игуманија Ангелина
је направила изузетак и благословила
да направимо две-три фотографије
за успомену и за наш недељник. Пошто су многи први пут окусили ратлук уз кафу, сви поклоници, учесници поклоничког путовања из Мађарске, на поклон су добили по једну
кутију ратлука.
(Наставак у следећем броју)
Предраг Мандић
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