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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОРУМИ

Редовна седница Скупштине ССМ-а

Изгласане одлуке од виталног
значаја за наше школство
Пета овогодишња редовна седница Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској одржана је 30. септембра, под
председавањем Вере Пејић Сутор, председнице ССМ-а, а
највише речи било је о грађевинским радовима у испостави будимпештанског СОЦ „Никола Тесла“ у Сегедину
и повећању максимално дозвољеног броја запослених.

О

сим чланова Скупштине, седници су присуствовали и Љубомир Алексов, портпарол Срба у Парламенту Мађарске, Јулијана
Которчевић, директорка СПМЦ-а,
Пера Ластић, директор Српског института, Мелинда Марија Кeрeми,
директорка батањске Српске школе,
Љубинка Георгијевић, директорка
сегединске испоставе Српске школе
„Никола Тесла“ из Будимпеште, правни саветник ССМ-а Денеш Немеш,
представници медија, као и гости др Атила Пустаи, адвокат за област
јавних набавки и Јожеф Фонад, менаџер пројекта обнове сегединске
школе.
Седници је присуствовало 13 чланова Скупштине, а на предлог др Јо-

ванке Ластић, директорке Српског
образовног центра „Никола Тесла“,
поред предложених 9 тачака дневног
реда, додата је још једна, која се односила на повећање максимално дозвољеног броја запослених и тој установи.
О двема тачкама дневног реда, расправљало се необично дуго. Једна од
њих била је везана за усвајање извештаја о измени уговора о извођењу
радова у српској образовној установи
у Сегедину. Др Атила Пустаи је изнео
специфичност тренутне ситуације,
због које није испоштована уговорена
динамика радова. Реч је о пандемији
вируса корона и рату у Украјини, поред проблема техничке природе, који
су у међувремену искрсли. Иначе, до

КАКО ЋЕ СЕ ГРЕЈАТИ ШКОЛЕ?
Након седнице, др Јованка Ластић се, у обраћању медијима, осврнула
на актуелну ситуацију у СОЦ „Никола Тесла“ и његовим подружницама,
посебно у области енергије, рекавши да је у Дески и Ловри повоља ситуација, јер су постављени соларни елементи:
„Покушаћемо максимално да користимо струју, тако да трошкови неће
бити повећани у толикој мери. Знамо да ће струја бити три пута скупља,
али гас поскупљује за седам пута. У Будимпешти и Сегедину је проблем
комплекснији. У Сегедину смо, уз огромне напоре, поставили клима уређаје који могу и да хладе и да греју до одређене температуре. Надам се
да ћемо моћи да загрејемо просторије у одговарајућој мери и тако деци
омогућити услове за рад. У Будимпешти је највећи проблем, јер су и Текелијанум и зграда на Тргу Ружа културно-историјски споменици и висина
таваница је велика, тако да ћемо имати много проблема да загрејемо
просторије. Имамо срећу да је у женском ђачком дому у Рожа улици завршена фасада и да су замењени прозори. Обезбедили смо лед осветљење, али морамо да уведемо још неке додатне рестрикције. Топле воде ће
бити само четири сата у току дана, треба децу да васпитамо да је рационално троше. Што се школе тиче, у току је замена прозора и обнова фасаде, а поштоваће се и правила које је прописала држава, на пример, температура од 18-20 степени. У забавишту постоје клима уређаји, који могу
и да греју, као и два електрична казана која обезбеђују топлу воду у згради у улици Ротенбилер односно у кухињи где се припремају оброци. За
школске аутобусе смо обезбедили паркинг у близини школе, тако да више
неће ићи два пута дневно на релацији Помаз-Будимпешта-Помаз“, рекла
је, поред осталог, др Јованка Ластић.

сада је уговор мењан већ пет пута и
сада га треба измени по шести пут, да
би се санирали постојећи проблеми.
Јожеф Фонад се обратио скупу, рекавши да је упознат са проблемима
и предложио доношење одлуке која
би омогћила завршетак потребних
радова, односно затварање објекта
пре доласка лошег времена и, наравно успешан завршетак целог пројекта,
и поред свих техничких, политичких
и друштвених проблема. Према његовим речима, неки од проблема се
јављају и због тога што „усвојени пројекат односно архитектонски/грађевински планови зграде нису прошли
правну и стручну контролу“.
Петар Крунић је поставио питање
зашто се ови проблеми тек сада износе на Скупштини и замолио да се
информације о таквим случајевима
добијају на време. Др Јованка Ластић
је поставила питање шта сад конкретно може да се учини да би се проблем решио. Љубомир Алексов се надовезао на дискусију и дао одговор,
објашњавајући да је Самоуправа Срба у Мађарској добила писмо од државног секретара одговорног за верске и народносне заједнице, где се
наводе детаљи пропуста за које се
сматра, да је искључиво одговорна
Скупштина и лично председница
ССМ, а да чланови Скупштине са тим
нису ни упознати.
„Када се, пре два месеца, испоставило да недостаје новац и да нам је
потребна помоћ, лично сам се обратио државном секретару, који је понудио помоћ од 200 милиона форинти, које би Самоуправа добила наредне године. Његов предлог је био да
Самоуправа хитно и ванредно обезбеди 100 милиона форинти, како би
се извели радови, што ће јој, наравно,

бити надокнађено. Због великих киша, већ постоји штета од 50 милиона
форинти. Данас ово мора да се изгласа, да би у понедељак почели радови
и како не би било још веће штете и
то не само у Сегедину, него и штете
за улагања у целој српској заједници.
При недавној посети Србији, председнику Вучићу сам предочио овај
проблем и он је обећао помоћ од
300.000 евра“, објаснио је Алексов.
Дискусија на ову тему трајала је
више од једног сата, да би, на крају,
одлука била једногласно прихваћена.
Наредним тачкама усвојен је извештај ССМ-а и њених институција о
реализацији буџета за период јануар-јун 2022. године, а затим и одлуке
у вези са изменом и допуном буџета
ССМ-а и њених институција за 2022.
годину и коначне верзије кадровских
услова и расподела задужења у
школској 2022/23. години.
О деветој тачки дневног реда дуго
се расправљало, дискусија је била
жучна, али је на крају Скупштина,
ипак, изгласала одлуку о повећању
максимално дозвољеног броја запослених у Српском образовном центру
„Никола Тесла“ у оквиру буџета, са
садашњих 210 на 231 особу. Под тачком разно, Пера Ластић је упознао
скуп са информацијама у вези пописа становништва, о чему смо већ писали у прошлом броју СНН-а, а посебан чланак о томе објављујемо и у
овом броју.
На крају седнице, Снежена Дошић,
бивша директорка сегединске подружнице Српског образовног центра
„Никола Тесла“, свима се захвалила
на досадашњој сарадњи, с обзиром
на то да она више не ради у тој установи.
Катарина Бачи Павловић
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Трилатерални самит у Будимпешти

Орбан, Вучић и Нехамер
о мигрантској кризи
Председник Републике Србије Александар Вучић учествовао је у Будимпешти на трилатералном Самиту Мађарске, Србије и Аустрије са председником Владе Мађарске Виктором Орбаном и савезним канцеларом Републике Аустрије Карлом Нехамером.

Н

а заједничкој конференцији
за медије, председник Вучић
је навео да је са премијером
Орбаном и канцеларом Нехамером
разговарано „о свим важним и тешким питањима са којима се суочавамо, како о енергетици, тако и финансијској ситуацији у све три земље,
као и колико ће тешко бити премостити јесен, зиму, али и пролеће“.
„Желим да изразим огромну захвалност нашем домаћину Виктору
Орбану на изузетном гостопримству
и томе што увек има довољно храбрости, снаге и воље да покрене важна
регионална питања. Захвалан сам
што заједнички предузимамо акцију
у једној важној области каква је
област миграторне политике, а у којој
је Србија специфични случај. Имамо
поново раст избеглица из Авганиста-

на, Сирије, Пакистана. Са друге стране
имамо и долазак људи из Русије у све
већем броју. На данашњи дан имамо
регистровано 17 хиљада оних са дозвољеним боравком у Србији из Руске
Федерације и Украјине заједно. То је
све немали терет за једну релативно
малу земљу каква је Србија", рекао је
председник Вучић, наводећи да су се
лидери договорили да се Србија до
краја године значајно усклади са визном политиком Европске уније, чиме
ће се онемогућити сви они који Србију користе као долазну земљу не због
стварних потреба, већ илегалне миграције ка западу.
Он је истакао да ће Србија бити
поуздан партнер мађарским и аустријским пријатељима, одговорна и
озбиљна земља.
„Важно је да смо, говорећи о свим

У СРБИЈУ ДНЕВНО УЂЕ 500 МИГРАНАТА
Организација за подршку избеглицама, тражиоцима азила и другим мигрантима саопштила је данас да у Србији тренутно борави 6.000 миграната
и истакла да у земљу дневно уђе 500 нових миграната. „У прихватним центрима се налази 159 породица и укупно 283 деце, од чега је 125 малолетника
без пратње. Око 100 деце је школског узраста, а 43 је уписано у школу у
Врању, Крњачи и Шиду”, рекли су из Инфо парка за Бету.
Повећан је, истичу, број дечака без пратње тако да је тренутно у прихватном центру у Прешеву 58 малолетника. Када је реч о украјинским избеглицама, у центру у Врању је 78 миграната.
„Двадесеторо деце је смештено у врањском кампу и још 21 украјинско
дете у приватном смештају”, казала је организација. Инфо парк је оценио
да држава „користи” мигранте, избеглице и тражиоце азила да би подигла
капацитет својих институција, а да притом корисници истих заправо не добијају помоћ. Предност се, како кажу из Инфо парка, даје особама које
долазе из Русије и Украјине у односу на оне који долазе са Блиског Истока
или из Африке.
Од почетка године мање од 7.000 миграната је затражило неки вид помоћи од Инфо парка.
„Све чешће је то потреба за психолошком подршком и помоћи након
претрпљеног насиља на границама или пак асистенција приликом смештаја у прихватне центре под покровитељством државе”, навели су из Инфо
парка.

Реаговање на изборе у БиХ

Орбан честитао
Додику изборну победу
Мађарски премијер Виктор Орбан честитао је Милораду Додику на победи на изборима за председника Републике Српске, одржаним у недељу. Како је саопштено
из Орбановог кабинета, он је уверио Додика да ће настојати да одлична политичка сарадња буде настављена.

П

рема подацима Централне изборне комисије на основу 90,04
одсто бирачких места, Додик
освојио је 48,36 одсто гласова на изборима за председника Републике
Српске, док је кандидаткиња ПДП Јелена Тривић освојила 43,27 одсто.
Лидер СНСД-а Милорад Додик захвалио је Виктору Орбану на честиткама поводом победе на изборима
за председника Републике Српске и
навео да је премијер Орбан у теле-

фонском разговору честитао и победу Жељке Цвијановић за српског члана Председништва БиХ, као и изборну победу СНСД-а.
„Састанак, чије одржавање смо договорили у блиској будућности, биће
одлична прилика за наставак разговора о могућностима и модалитетима даљег јачања и продубљивања сарадње Републике Српске и Мађарске", објављено је на „Твитер" налогу
лидера СНСД-а. 

другим темама, добро разумели једне
друге. Када причате о резервама гаса
свако чува своје, али када буде зафалило међусобно ћемо узимати једни
од других. Исти је случај и са храном,
са којом ће сигурно бити кризе. На
ивици глади ће бити 48 земаља што
ће се пребацити даље на миграторне
токове, а ми ћемо морати да обезбеђујемо подршку једни другима на сваки начин", нагласио је председник Вучић захваливши Орбану и Нехамеру
на подршци коју пружају Србији на
њеном европском путу.
Премијер Мађарске Виктор Орбан
изјавио је да су руско-украјински рат,
високе цене енергената и санкције,
скренули пажњу са проблема све већег броја миграната којима су највише угрожене управо ове три земље и
да је зато потребна нова димензија
сарадње.
„Ово је први у низу сусрета земаља
које најтеже погађа илегална миграција. Сви смо угрожени и треба много
улагати у решавање тих проблема. Ни-

смо задовољни садашњом ситуацијом на граници Србије и Мађарске",
рекао је Орбан истичући да Србија и
Мађарска чувајући своју чувају и аустријску границу и спречавају кријумчарење људи.
Аустријски канцелар Карл Нехамер констатовао је да су сви једнако
погођени проблемом миграција.
„Иако Аустрија није на спољашњој
граници ЕУ, тренутно имамо око 70
хиљада захтева за азил људи из Индије, Пакистана, Бангладеша и Авганистана. Мимо тога, Аустрија обезбеђује заштиту за 80 хиљада жена, мушкараца и деце из Украјине", казао је
Нехамер захваливши председнику
Србије и полицији на доброј сарадњи.
Председник Вучић се састао и са
председницом Мађарске Каталин
Новак, са којом је још једном разменио мишљења о питањима од највећег значаја за грађане обе земље, те
потврсио да је Србија искрено посвећена пријатељству према Мађарској. 
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Попис становништва у Мађарској 2022

Изјаснимо се као Срби!
У Мађарској је управо у току попис становништва. Пописују се држављани Мађарске, као и страни држављани
који најмање три месеца живе у Мађарској (на пример ученици, студенти, запослени и њихови чланови породице), а
учешће на попису је обавезно за све њих.

П

риликом пописа, пружа се
могућност да се изјаснимо
о нашој националној припадности, матерњем језику, употреби
језика у породици и кругу пријатеља,
познаника, као и о припадности верској заједници. Остваривање мањинских права у знатној мери зависи –
посебно на локалном нивоу – и од
бројности заједнице исказане приликом пописа становништва. Између
осталог и због тога Вас позивамо да
се приликом пописа у што већем броју изјасните као припадници српске
националности, да Вам је матерњи
језик српски, да користите (и) српски
језик у породици и у кругу пријатеља,
односно да припадате српској православној вероисповести. Попис у Мађарској омогућава и особама (даљег)

српског порекла, члановима мешовитих породица или на други начин везаним за српску заједницу да се поред другог идентитета и матерњег
језика изјасне и о српској припадности. Вашим изјашњавањем допринећете очувању и даљој перспективи
српске културе, језика и традиције у
Мађарској, као и добрим српско-мађарским везама.
Између 1–16. октобра 2022. постоји
могућност да сами попуните електронски, преко интернета за себе и
чланове Ваше породице упитнике за
што је Ваше домаћинство добило у
писму шифру од Централног статистичког завода. Молимо Вас да искористите ову прилику или у супротном
треба да сачекате пописиваче у пе-

ЗАШТО ЈЕ ВАЖАН ПОПИС СТАНОВНИШТВА?
По нашем мишљењу, престиж, политичка тежина, као и самопоуздање и
вера у будућност неке националне мањине у многоме зависи од њене
бројности и кретања те бројности исказане приликом пописа становништва.
Од свега тога донекле зависи и њена преговарачка позиција када се треба
изборити за права и средства потребна за неговање културе, језика,
традиција или одржавање сопствених установа. Према последњем попису
становништва из 2011. године, укупни број оних који су се изјаснили да су
(и) српске националности, (и) српског матерњег језика или да користе (и)
српски језик у породици или кругу пријатеља износио је 10.038 особа. Стога,
на основу горенаведених аргумената, није нам свеједно да ли ће приликом
предстојећег пописа ова цифра бити умањена, да ли ће стагнирати, или се
чак и повећати.
Поред тога, у насељима се избори за мањинску самоуправу на локалном
нивоу расписују аутоматски само ако је број припадника мањине (Срба) у
насељу приликом последњег пописа био најмање 25. Овде се узимају у
обзир само они који су се по националности на првом или другом месту
изјаснили као Срби (питања 12.1. и 12.2. у упитнику о личним подацима).
Дакле, ако се неко изјасни да му је матерњи језик српски или да користи
српски језик у породици, а не изјасни се да је српске националности на
првом или другом месту, онда се он не урачунава у збир који треба да
достигне минимум 25 особа. Није мали број оних насеља у којима имамо
успешне месне српске мањинске самоуправе, а број наших припадника је
поприлично опао, па у тим насељима треба да се обрати посебна пажња
да не доведемо под знак питања опстанак ове важне наше установе, због
евентуалног даљег пада нашег живља приликом предстојећег пописа
становништва.

риоду између 17. октобра и 20. новембра 2022.
За техничку помоћ и даље информације слободно се обратите локалној српској мањинској самоуправи,
српском удружењу, Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској или некој њеној установи!
Контакти: Пера Ластић 06-308605870, имејл: pero.lasztity@gmail.com
; Игор Д. Рус 06-20-2114642, имејл:
igor@budaguide.hu ; Пера Богдан 06-309757361, имејл: peterbogdan722@gmail.
com ; Мирко Митар Кркељић 06-704267990, мејл: mitar.krkeljic@gmail.com
; др Јадранка Гергев 06-20-8022779,
имејл: gergev.adrienn@szerb.hu
*
На кога се односи попис (кога треба пописати)?
Пописују се мађарски држављани
који живе у Мађарској. Према ставу
Централног статистичког завода Мађарске, уколико неки мађарски држављанин учи или ради у иностранству,
али доста често (рецимо, годишње
више пута) се враћа у Мађарску, пожељно је да се попише приликом пописа (и) у Мађарској. Све је више српских породица у Мађарској чији неки
члан студира или ради у Европи. Важно је да се и они попишу и изјасне
о својој српској националној припадности.
У складу са међународним стандардима, такође се пописују и страни
држављани који најмање већ три месеца бораве у Мађарској (нпр. ученици, студенти, запослени у Мађарској
и њихови чланови породице који живе у Мађарској).
У Мађарској је релативно велик
број Срба са територије бивше Југославије који су примили мађарско
држављанство, или га пак немају, али
имају боравак, усељење и ту уче, студирају, раде, па је због тога веома важно да се и они одазову овој обавези,
попишу и изјасне о својој српској националности (народности).
У сваком домаћинству се пописују
сви који тамо живе, без обзира на
правну основу становања у стану, чак
и они који су негде другде пријављени, али ту станују (чланови породице,
подстанари, сустанари и они који без
неке правне основе, де факто, живе у
стану).
Учешће на попису је обавезно за
горе наведене категорије становништва.
Како се обавља попис?
1) У првој етапи попис се врши преко интернета. Свако домаћинство које подлеже попису требало је последње недеље септембра да добије у писму од Централног статистичког
завода Мађарске шифру којом се може „улоговати” преко интернета и самостално попунити упитник. Треба
припазити да се сачува писмо (шифра). Уколико се писмо (шифра) изгуби, постоји могућност да преко е-капије члан домаћинства или рођак, чак
и познаник, затражи да се изнова добије шифра. За сваки стан треба попунити један упитник, а за особе које
де факто живе у стану (кући) толико
упитника колико особа живи у стану.
При електронском попуњавању, информације и техничку помоћ могу

пружити месне српске самоуправе и
организације, односно можете да се
обратите и Канцеларији Самоуправе
Срба у Мађарској. По нашој оцени,
добро би било да се што више наших
домаћинстава попише у првој етапи,
путем интернета, уз помоћ људи из
наших установа и организација.
2) У другој етапи попис врше пописивачи које су ангажовале локалне
општинске власти. Они се најављују
и долазе на стан домаћинствима која
се у првој етапи нису самопописала.
Уз помоћ чланова домаћинства попуњавају упитнике на таблетима, електронски. Пописано домаћинство треба да овери унете податке. На таблету пописивач попуњава упитник на
мађарском језику (на таблету постоји
и енглеска верзија). Службени српски
превод упитника смо приложили као
помагало да би се разумела питања и
да би се пронашао адекватан одговор.
При оваквом начину пописа могу настати језички проблеми у случају породица које не знају мађарски или се
слабо користе мађарским језиком.
Такође, при ранијим пописима се дешавало (према притужбама наших
људи) да су пописивачи код питања о
народности аутоматски уписивали
мађарску, или и мађарску националност, поред стварне мањинске припадности упитаника. Месне мањинске самоуправе су имале могућност
да делегирају припаднике мањина
као пописиваче. Према нашем искуству, у нашем случају није у довољној
мери искоришћена ова могућност.
Због свега тога треба припазити да
се рубрике о националној припадности, матерњем језику, употребљаваном језику и вероисповести на одговарајући начин попуне.
3) Ако је неко изостао из прве и
друге етапе пописа, а требало би да
буде пописан, има могућност да се
обрати бележнику и да се онда попис
његовог домаћинства (стана и чланова) изврши у градоначелничком уреду. Претпостављамо да особе које се
често селе или су досељеници из иностранства могу лакше да изостану из
државне евиденције, па и из пописа.
Нама је интерес да се што више припадника српске народности попише
и зато треба обратити пажњу да се
попишу и они који су случајно изостали из прве две етапе пописа.
Која питања су у вези са националношћу и вероисповешћу? Како одговорити на та питања?
Овом темом бави се и више питања
у Упитнику.
Упитник о личним подацима: Питање бр. 12.1: Које сте националне припадности? Овде упитник нуди унапред „одштампаних” 14 одговора (13
законом признатих мањина по абецедном редоследу и мађарску националност истакнуту на првом месту).
Треба означити једну од њих (нпр.
„српска”). Ко не припада ни једној од
ових 14, може да упише своју, од ових
различиту националност. При овом
питању није реч о држављанству, него
о етничкој припадности, значи о томе
да, по осећању (идентитету), којој нацији, односно, националној мањини у
Мађарској припада упитаник. Природно је да особе пореклом из срп-
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ских породица, односно, које се пои- културу, односно оних који су потенстовећују са српском заједницом цијални потрошачи мањинске културозначе српску народност.
не продукције или школских услуга.
Упитник о личним подацима: Питање бр. 12.2: Да ли поред претходно
наведене националне припадности
припадате и некој другој народности? Овде је такође понуђено унапред 14 могућих националности, односно, постоји могућност да се упише
нека од ових различита народност.
Питање је унето у упитник с обзиром
на особе чији иденитет није једнозначан, те поред идентитета наведеног у
одговору на претходно питање (нпр.
доминантни мађарски идентитет),
осећају на неки начин и припадност
некој мањинској националној заједници. То могу бити деца из мешовитог
брака, чланови национално мешовите породице, брачни другови припадника мањина, људи (даљим) пореклом
припадници мањине, или на неки начин укључени у мањинску (српску) заједницу, нпр. преко школе, фолклорног друштва итд.

Упитник о личним подацима: Питање 14: Којој верској заједници, вероисповести припадате?

Овде нема унапред понуђених одговора, него упитаници сами треба
да упишу верску заједницу којој припадају. Када се почну уписивати слова, понудиће се аутоматски одговори
са тим почетним словима и треба
одабрати адекватан одговор. У програму се налази стотинак назива религија, верских заједница. Према нашем мишљењу, у случају српске православне вере није довољно навести
да је вероисповест православна
(ortodox, görög-keleti, pravoszláv), него
је важно да се увек напише конкретно „szerb ortodox”, па ће се на тај
начин избећи евентуалне недоумице
и грешке при сабирању и утврђивању
укупних података о вероисповести.
Питање је тако формулисано да се не
треба изјашњавати о томе у којој
Упитник о личним подацима: Пита- форми и колико је неко религиозан,
ње 13.1: Који је Ваш матерњи језик? Ов- него којој верској заједници припада
де је опет понуђен унапред 13+1 језик, по осећању или „чланству”.
с тим да је ромски у две варијанте.
Могу да се означе један или два поКако се поштује сензитивност
нуђена одговора. Ако се матерњи је(осетљивост) података о нацизик (један или два одговора) упитанионалној припадности или вероика не налази међу понуђенима, он се
сповести?
може уписати (они се могу уписати).
Могућност два одговора је отворена
Сва претходна питања (12.1, 12.2, 13.1,
због мешовитих бракова, односно ме- 13.2. и 14) спадају у категорију тзв. сеншовитих породица. Савремено тума- зитивних питања, исто као и питања
чење матерњег језика не ограничава о здравственом стању. На оваква писе само на језик мајке (матере), него тања није обавезно одговорити. Ако
може да значи и доминантан језик или се да одговор, онда пописивачи и они
језик за који се емотивно везује упи- који у Централном статистичком затаник. Сматрамо важним да се и у слу- воду обрађују упитнике треба да почају мешовитих породица где је мајка ступају са тим подацима по најстродруге (рецимо мађарске) национално- жим европским прописима о заштисти, код матерњег језика детета озна- ти личних података, што подразумева
чи и мањински (српски) језик.
потпуну њихову поверљивост. Након
годину дана одговори на питања ће
Упитник о личним подацима: Пита- се трајно одвојити од података помоње 13.2: Који језик обично користите ћу којих би се могла идентификовати
у породици и у кругу пријатеља? Ов- личност упитаника (име и презиме,
де је опет понуђен 13+1 језик, као и адреса).
могућност уписивања једног или два
Иако није обавезно одговорити на
сасвим друга језика, уколико се кори- ова питања, мишљења смо из горе нашћени језик (језици) не налази међу ведених разлога да је елементарни
унапред наведеним. Ту, као и код интерес наше заједнице, уопште припретходног питања, постоји могућ- падника српске националности, да се
ност означивања и два унапред наве- одговори на ова питања. И сам Цендена језика. Уколико неко ређе или трални статистички завод сматра вачешће користи у школи, удружењу, жним да се добију што уверљивији
фолклорном друштву, породици, са подаци о народностима и зато позипријатељима, познаницима у Мађар- ва становништво да одговори на ова
ској или из матичне земље мањински питања и да се што више њих изјасне
(српски) језик, онда предлажемо да о својој припадности.
се то обавезно наведе, да се означи и
мањински језик, без обзира на нациКако могу припадници мањине да
оналну припадност или матерњи јепостану званични пописивачи?
зик упитаника. Наиме, из ових одговора се може проценити колики је
У местима у којима су припадници
потенцијални број људи везаних на српске заједнице више сконцентринеки начин за мањинску заједницу, сани у неким деловима насеља (то су

КАДА СЕ ОДРЖАВА ПОПИС?
Попис становништва у Мађарској се одржава у три етапе:
1) 1–16. октобра 2022. године попис се врши преко интернета самопопи
сивањем домаћинстава.
2) 17. октобра – 20. новембра 2022. године пописивање врше пописивачи
које ангажују бележници, градоначелнички уреди, као локални органи
пописа. Пописују се домаћинства која се нису „самопописала” преко
интернета, у претходној етапи.
3) 21 – 28. новембра 2022. Они који по закону треба да се попишу, а из
било којих разлога су изостали током претходне две етапе, у овом пери
оду могу да се јаве код бележника и затраже да се попишу.

пре свега мисли на провинцијска насеља традиционално настањена Србима) корисно је ако међу пописивачима у овим окрузима буду и припадници српске народности који говоре
српски и који познају наше породице.
Према важећим правним прописима, локални органи задужени за организовање пописа дужни су били да
сарађују са месним мањинским самоуправама и да укључе међу пописиваче и припаднике мањина. Према
нашем искуству, у многим местима
овоме није ни са једне стране посвећена дужна пажња, али можда још
увек није касно да се у неким за нас
важним насељима то надокнади и да
месна српска самоуправа покуша делегирати некога међу пописиваче. Такође, ако већ има припадника мањине међу пописивачима али без питања мањинске самоуправе, онда
мањинска самоуправа би требало да
са том особом успостави контакт и
сарадњу. Молимо заинтересоване месне српске самоуправе да нам се јаве
како бисмо им могли послати формулар за пријаву за пописивача и

остале информације. (Будући пописивач треба да заврши краћи курс, а
иначе његов рад се и скромно плаћа.)
У чему и како могу и треба мањинске самоуправе, организације
и установе да помогну при попису становништва?
Мањинске самоуправе и организације треба да помно прате ток пописа и да пруже помоћ нашим породицама да би се у што већем броју и
што лакше могле изјаснити о својој
припадности, матерњем језику, вероисповести итд. Оне могу да буду у
контакту са нашим породицама и да
организују техничку и информативну
помоћ њима, пре свега при самопопуњавању упитника преко интернета
у првој етапи пописа, односно при
ангажовању пописивача припадника
српске народности. Уколико примете
неку неправилност, штетну појаву по
изјашњавање о припадности нашој
народности, то треба одмах да нам
јаве, односно документују.
Самоуправа Срба у Мађарској
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ДРУШТВО

Успех пројекта КУД-а „Банат” у Дески

Задовољни резултатом,
коначна одлука у Бриселу

кат, како би се такмичио на европском нивоу, раме уз раме са осталим
пројектима. Надлежна власт, Сечењијева канцеларија, нас је мотивисала
да учествујемо. Имали смо у виду
значај учешћа, али нисмо ништа поInterreg пројекат „Ручна радиност – будућност из себно очекивали. Међутим, када смо
доспели међу првих шест, о којима је
прошлости”, нашао се најпре међу првих шест најуспе- урађен и један кратак филм од страшнијих, да би потом, на такмичењу обављеном на Фејс- не организатора надметања (такозвани Interreg слем), уследило је такмибуку, захваљујући пристиглим гласовима освојио прво чење на интернету. Недељу дана је
трајало надметање и на крају смо
место.
изашли као победници. То је велики
успех. Овим путем желим да се захвалим свима, који су својим гласом
подржали наш пројекат!”, рекао нам
је председник „Баната” и додао да
Дешчани имају још једну велику шансу, и то у Бриселу, где ће се 27. октобра
одржати нова рунда такмичења.
У седишту Европске уније поново
ће се приказати победнички пројекти, а бираће се и апсолутни победник.
Tом приликом доминираће нова правила и такмичари ће укупно шест минута имати на располагању да представе свој пројекат. О начину представљања одлучују такмичари.
Дешчани су одлучили да се ослоне
на Српско позориште у Мађарској,
предвођено директором театра Миланом Русом.
Руководство КУД-а „Банат” није
елика је била радост у кругу нат”, је признао да су конкурисали у хтело да изнесе детаље, везане за
Дешчана 20. септембра, када последњем моменту.
презентацију, али како нас је инфорсе завршило такмичење. Кри„Веома смо срећни; у последња мисао Кристифор Брцан, пред одластифор Брцан, председник КУД-а „Ба- два-три дана смо предали овај проје- зак у Брисел, представиће свој про-

В

Екскурзија дешчанских фолклораша

Инспиративна посета
Јегри и Сентандреји
Петнаесточлана група Дешчана, састављена пре свега
од сениора КУД-а „Банат”, од 23. до 25. септембра, боравила је на тродневној екскурзији, у склопу које је посетила Јегру и Сентандреју.

И

злет Дешчана, приређен у
организацији Самоуправе
Срба у Дески, отпочео је посетом српској православној цркви,
коју многи сматрају једном од најлепших светиња у Мађарској. Чланови
групе били су заиста одушевљени месним српским православним храмом,

који је грађен од 1785. до 1792. године.
Репрезентативни иконостас цркве, која је посвећена Преносу моштију Светог оца Николаја у Бари, између 1789.
и 1791. године, дуборезбарио је Никола Јанковић са својим помоћницима.
Део иконостаса осликао је бечки
мајстор Антон Кухмајстер, док је други део урадио Теодосије Јаненко из
Украјине. У јегарском храму се могу
видети и иконе руских мајстора Тимотеја Симонова, Михаила Јаковлева
и Прокопија Горбунова.
Сусрет са јегарском светињом за
Дешчане је представљао посебан духовни угођај.
Наравно, том приликом, они су погледали и надгробне споменике, који
се налазе у порти светог храма.
Посетили су и кућу Михаила Витковића, двојезичног писца-поете, који
је рођен 1778. године у Јегри.
Спомен-соба, посвећена „човеку са
два национална осећања, песнику са
два срца, књижевнику са два лица”,
који се поносио тиме што је „будући
Србин, могао бити и Мађаром”, пружила је мноштво информација о књи-

жевнику Михаилу Витковићу, Србину
из Јегре, који је касније остао запамћен као врсни посредник између мађарске и српске књижевности.
Дешчанима се указала прилика да
стекну увид и у књижевно стваралаштво данас већ нажалост покојног
Стојана Вујичића, српског писца и
историчара књижевности у Мађарској, чија је породица била са бочне
гране у сродству са породицом Витковић. Знатан део поставке представљају југословенско-мађарска књижевна и културно-историјска истраживања, укључујући откривање и
објављивање животног дела Михаила
Витковића.
Дешчани су обишли и остале културно-историјске знаменитости града, чувену Тврђаву, где се 1552. године
одиграла чувена битка против Тура-

грам у Будимпешти, у Српском позоришту у Мађарској.
А онда, 27. октобра, у главном граду
Белгије, у седишту Европске уније,
уследиће такмичење, на којем ће суд
донети 100 политичара и 100 привредника, који су финансирали или суфинансирају пројекте по целој Европи.
Независно од резултата у Бриселу,
Дешчани су већ сада победници. Пласман који су постигли ће сигурно
имати утицаја приликом следећег
аплицирања, које се предвиђа крајем
текуће, или почетком следеће године.
Руководство „Баната” има бројне
планове и нове садржаје, па са нестрпљењем очекује расписивање нових
конкурса.
П. М.

ка, који упркос надмоћи, нису успели
да заузму Јегру.
Путници из Деске, тешка срца су
напустили главни град Жупаније Хевеш.
Пут их је водио у Сентандреју,
древну варошицу на Дунаву, коју краси богата српска прошлост и бројне
верске и културно-историјске знаменитости. Екскурзија је укључила и посету Мађарском музеју на отвореном
– Шканзену.
Три дана су брзо прохујала и Дешчани су се пуни лепих доживљаја и
утисака вратили својим кућама. Многи су изразили жељу за чешћим путовањима.
Тродневну екскурзију суфинансирали су: Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
П.М.
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ИНТЕРВЈУ

Срђан Благојевић, тренер фудбалера Дебрецина

Желимо да се боримо
за врх табеле

„Дебрецин има богату традицију, пре десетак година је
био учесник групне фазе Лиге шампиона. Све то ми је помогло да се одлучим и прихватим понуду. Свесни смо предности, али и недостатака. Тренутно се налазимо у не баш
сјајној ситуацији, али, то за мене, стручни штаб и играче
представља додатни изазов и мотив”, каже Благојевић.

С

рпски фудбалски стручњак
Срђан Благојевић (49), доскорашњи главнокомандујући
казахстанске Астане, а однедавно мађарског Дебрецина, стрпљиво је, корак по корак, градио свој тренерски
пут. Са 28 година, после теже повреде
колена и операције, проценио је да,
како сам каже, до тада није направио
велику каријеру и да је време да се
окрене стручном усавршавању.
Занат је прво пекао неколико година са млађим селекцијама новобеоградског Радничког, а онда одлучио да се посвети сениорима. Био је
помоћник у стручном штабу БСK-а
(Борча), а самостално је у Србији водио клубове од четвртог, зонског ранга, до Суперлиге – Посавац Тишму,
Сремчицу, Kовачевац, Срем (Јаково),
ОФK Жарково, ИМТ, Бежанију, Јавор
и у два наврата Инђију. Kазахстанску
причу је започео у Kаспију, па наставио у чувеној Астани, у новембру
прошле године. После успешних десет месеци дошло је, међутим, до изненадног прекида сарадње.
– Све се догодило „преко ноћи” –
прича Благојевић. – Дошло је до не-

ких политичких промена, потом до
смене руководства клуба, а нова
управа је решила да промени и тренера. Прихватио сам то као део посла, иако ми је изразито жао што нисам одрадио посао до последњег меча. Шест кола пре краја били смо
други на табели, са два бода заостатка за лидером и ушли у полуфинале
купа, где су испали сви јачи конкуренти. Били смо једини тим у најужој конкуренцији за оба трофеја – прича
Срђан Благојевић.
Мађари су га позвали још пре него
што се вратио из Kазахстана.
– Били су врло конкретни, појаснили су ми ситуацију у којој се клуб налази. Зазвучало ми је примамљиво, с
обзиром на то да су информације које сам до тада имао о Мађарској као
земљи, о Дебрецину као клубу, као и
о њиховом првенству, биле више него
позитивне. Дебрецин има богату традицију, пре десетак година је био учесник групне фазе Лиге шампиона.
Све то ми је помогло да се одлучим
и прихватим понуду.
Благојевић је преузео екипу Дебрецина током дуже првенствене па-

ПОХВАЛЕ ЗА МАЂАРСКУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Мађарски репрезентативни фудбал напредује крупним корацима.
Остварени су сјајни резултати у Лиги нација – два пута је савладана
Енглеска, као домаћин пала Немачка. У конкуренцији велесила, само је
Италија завршила испред Мађара. Kао последица тога, ето Мађарске у
првом шеширу пред жреб за квалификације за Европско првенство 2024, 9.
октобра у Франкфурту.
– Осетио сам да су били у еуфорији, поготово пред утакмицу са Италијом
– прича Благојевић. – Нажалост, нису постигли резултат који су желели.
Генерално, представљају пример како се кроз улагање у инфраструктуру,
омладинску школу и квалитет такмичења, долази до резултата.

узе. Затекао ју је, после осам кола, на
деветом месту од 12 клубова.
– Добро је што сам дошао у том
тренутку, али, свакако, времена није
било много. Не жалим се, таква је
природа посла. Морамо да будемо
спремни и за овакве ситуације.
У Дебрецину желе да се боре за
врх табеле.
– Свесни смо предности, али и недостатака. Тренутно се налазимо у не
баш сјајној ситуацији, али, то за мене,
стручни штаб и играче представља
додатни изазов и мотив. Радимо,
практично, 24 сата дневно, не бисмо
ли добили што више информација
које би нам користиле у будућем периоду. Већ имамо одређену слику,
остаје нам да се потрудимо да вучемо правилне потезе.
Срђан каже да је рано говорити о
евентуалном ангажовању неких наших играча, или фудбалера које је
већ тренирао.
– Први задатак је да се што боље,
али и што брже, упознам са постојећим кадром. Жеља је да будемо задовољни учињеним до краја јесење
сезоне, а о осталим стварима ћемо
разговарати у децембру.
Ипак, каже да није срећан што не
ради у Србији.
- То је моја земља и увек је жеља
да се у њој докажеш највећа. Веома
сам задовољан свиме што сам постигао у Kазахстану. Огромно, корисно
искуство. Сада сам отворио нову
страницу, у сасвим другачијој држави.
Искрено се надам да ће мој боравак
у Мађарској бити бар приближно
пријатан као у Kазахстану.
Срђан вели да је и његовој породици пријао сваки одлазак тамо.
– Мали проблем је представљала
временска разлика од четири сата,
па је било потешкоћа у прилагођавању и комуникацији. Сада смо у истој временској зони, па удаљеност од
500 километара не представља препреку за чешћи долазак кући у слободно време.
Из српских клубова га, каже, одавно нико није контактирао.

– Тренерска каријера је непредвидива, никад се не зна шта будућност доноси. Трудим се да се фокусирам на оно што се догађа у овом
тренутку и да то са стручним штабом одрадим најбоље што могу. Рачунам да ће, у том случају, нешто
још боље доћи само по себи, без оптерећења и маштања.
Упитан да ли би, кад се осврне
уназад, нешто мењао, за крај одговара:
– Искрено, нисам размишљао о
томе. Задовољан сам путем којим
пролазим. Увек ми је била жеља да
напредујем, да сваки мој нови корак
буде корак напред. Тако и доживљавам своју каријеру – као линију која, са малим колебањима, ипак иде
узлазно – закључује Благојевић.
Он у свом раду има једну несвакидашњу праксу.
– Волим да, после утакмице, видим како је противнички тренер видео моју екипу док се припремао за
меч. Шта је апострофирао као наше
квалитете, а шта као слабости. Увек
колеги понудим и нашу анализу његове екипе. Наравно, све то уколико
осетим да је комуникација тог типа
пожељна и могућа. Мишљења сам
да ми такве ствари помажу у тренерском развоју.
Блгојевић наводи да нема узоре
у класичном смислу те речи.
– Има тренера чији рад изузетно
поштујем, анализирам и пратим Kада гледам неку екипу, одређене
ствари ме заинтригирају и почињем
да је детаљније анализирам. После
тога, неке ствари покушавам и да
инплементирам у свој рад.
Каже да никада није размишљао о томе да одустане од тренерске каријере, чак ни у тешким моментима, када није било резултата.
- И када сам седео код куће, јер
нисам имао посао, трудио сам се
да размишљам позитивно и да се
спремим за било какву шансу која
ми се укаже – закључује наш саговорник.
Д. А.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ

Малогоспојинске храмовне славе

Духовне свечаности
у Сантову, Сиригу
и Вашархељу
Мала Госпојина или Рођење Пресвете Богородице, црквени je и народни празник којим се слави рођење Богородице Марије. Богородица је рођена у Назарету, од остарелих и праведних родитеља Јоакима и Ане. По оцу и његовим прецима била је од царског рода Давидовог, а по
мајци и њеним прецима, од рода првосвештеничког. Ана
је као старица родила кћер Марију, по благослову Божјем.
Овај дан се празнује као Мала Госпојина или Мала Богородица.

Сантово

С

рби у Сантову су 24. септембра прославили заштитника своје светиње – Малу Госпојину. Иако су месни српски православни верници, предвођени
својим духовним пастиром, протонамесником Јованом Бибићем,
стрепели због могуће кише, суботњи, дан празновања патрона сантовачке светиње, био је сунчан. Српски православни храм био је препун верника. Осим мештана, светој
литургији, којом је началствовао
протонамесник Зоран Живић, парох калашки, архијерејски намесник мохачки, присуствовали су и
Срби из околних насеља, српски
православни верници из Будимпеште и Калаза, Срби из мађарског и
хрватског дела Барање, а било је и
гостију из Србије.
Наравно, дошли су и бројни иноверни, а међу њима био је и велеСириг

часни Имре Пољак, месни римокатолички жупник
Празнично славско богослужење
својим предивним појањем увеличао
је квартет Београдског мушког хора,
предвођен ђаконом Владимиром Руменићем.
У склопу свете литургије свечану
славску беседу одржао је протонамесник Зоран Живић. Уследила је литија, а пред сам крај свете литургије,
протонамесник Јован Бибић, парох
сантовачки, најпре се захвалио квартету Београдског мушког хора на
предивном појању, а речи захвалности упутио је и куму овогодишње славе Сави Десечару, који је светињи даривао ново небо.
По окончању преподневног славског малогоспојинског богослужења,
домаћини Сантовчани и њихови гости, заједно су отишли на славски ручак - агапе.

Сантово

И поподне, приликом вечерња, црква је била препуна народа. Славско
вечерње богослужење, такође је протекло молитвено, торжествено, а пре
него што су сви пошли у порту светог
храма, квартет Београдског мушког
хора, предвођен ђаконом Владимиром Руменићем, одржао је кратак
концерт састављен од духовних и световних композиција.
Након пригодног програма гостију
из Београда, у порти светиње је уследио свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовао
је Сава Десчар са породицом, који је
за наш лист рекао:
„Част је бити кум. То кумство сам
још са сином планирао, међутим, нажалост, он је почетком године изненада преминуо. Ипак, сматрао сам да
обећање треба испоштовати, па сам
са својом другарицом Златицом и синовљевом породицом, успео да испоштујем обавезе кумства. Драго ми је
што се славски обичаји чувају и
искрено се надам да ће се и убудуће
чувати наше старе традиције.“
За следећу годину кумства се прихватила породица Филаковић.
Малогоспојинско славље Сантовчана и њихових гостију затим је настављено дружењем, послужењем и
пригодним културним програмом, у
којем је наступио КУД „Весели Сантовчани“. Након наступа фолклораша, уз музичку пратњу дуета Браће
Барић, уследило је славско весеље уз
заједничко коло. Зоран и Дејан Барић
направили су прави штимунг, а били
су задужени и за славски бал, који је
потрајао до касних вечерњих сати.
Овогодишње празновање заштитника српског православног храма у
бачванском насељу на мађарско-српској граници суфинансирали су: Уред
премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
Сириг

Иако је прослава малогоспојинске
храмовне славе у Сиригу била заказана за 25. септембар, празновање Рождества Пресвете Богородице, отпочело је дан раније, у суботу. У склопу
„Дана српске културе у Сегедину“, 24.
септембра, у сиришком српском православном храму, најпре је служено
празнично вечерње, којим је началствовао протојереј Далибор Миленковић, парох сегедински, а затим је
концерт одржао Црквени хор „Св. Роман Слаткопојац” из Петроварадина.
Гости из Србије, предвођени протођаконом др Петром Којићем, одушевили су вернике репертоаром, који је садржао духовне и световне песме, а у срцима парохијана и парохијанки посебно место заузеле су:
„Химна Светом Сави” и песма „Ој Србијо мила мати”.
Храмовна слава, прослава заштитника сиришке српске православне
цркве – Рођење Пресвете Богородице, уприличена је сутрадан, 25. септембра. У древној светињи, у присуству седамдесетак верника, међу којима су поред домаћина били и
Сентиванци, Сегединци, Дешчани,
свету литургију служили су: јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор сиришке парохије и протођакон Андраш Штријк.
У склопу празничне славске литургије свечану беседу одржао је јереј
Милан Ерић, који је вернике подсетио
на празник Рођења Пресвете Богородице, а потом је говорио о двема највећим Божјим заповестима: „Воли
ближњега свога” и „Воли Господа,
свога Бога, свим својим срцем, свом
својом душом, свим својим умом”.
Уприличена је и литија, као и свечани чин резања славског колача (који је овом приликом припремио Сенад Емра, потпредседник Самоупра-
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Будимпешта, 6. октобар 2022.

Вашархељ

Вашархељ

ве Срба у Сегедину и члан цивилне
организације) и благосиљања кољива.
Кумовали су чланови Сегединске месне српске заједнице, на челу са председником Миленком Радићем, а за
наредну годину часних обавеза кумства примили су се ученици Основне
школе „Лајош Кошут” у Сиригу, који
уче српски језик, предвођени наставницом Дајаном Ђукин.
Чињеница да ће деца кумовати
следеће године навела је хористе из
Петроварадина да обећају да ће и
догодине доћи у Сириг, како би својим појањем подржали ученике и увеличали празновање храмовне славе.
На крају славског богослужења јереј Милан Ерић се захвалио свима
који су допринели незаборавном свечаном обележавању празника патрона древне богомоље, а посебно сиришким српским православним верницима, који су још једном потврдили
да им је светиња веома важна.
Уследила је трпеза љубави и пригодни програм. За добро расположе-

ње присутних побринуо се дешчански Оркестар „Банат”, а певала је солисткиња Естер Фрањо-Вујчин.
Достојно празновање малогоспојинске храмовне славе у Сиригу суфинансирали су: Уред премијера,
Фонд „Бетлен Габор” и Самоуправа
Срба у Мађарској.
У Вашархељу је 25. септембра уприличена прослава храмовне славе –
Рођење Пресвете Богородице. Малобројни Срби, Руси, Румуни и Грци, који редовно долазе у вашархељску
светињу, били су изузетно почашћени.
Празновање патрона светог храма у
граду недалеко од Сегедина својим
присуством увеличао је епископ будимски и администратор темишварски Лукијан, који је, уз саслужење свештенства, служио свету архијерејску
литургију.
У склопу свете архијерејске литургије, коју је својим појањем улепшао
Хор „Св. Серафим Саровски” из Зрењанина, са благословом преосвећеног владике, свечану славску беседу

одржао је о. Јустин Стојановић, егзарх
манастира Епархије темишварске.
Уследила је литија, а потом и свечани чин резања славског колача и
благосиљања кољива. Кума овогодишње славе била је Зита Викториа
Отлакан, а за следећу годину кумства
се примила Ана Појнар из Вашархеља.
Празновање храмовне славе Рождества Пресвете Богородице у Вашархељу приведено је крају агапеом,
у једном од угоститељских објеката
града. За добро расположење присутних побринуо се Оркестар „Старе лоле” из Суботице.
Овогодишње празновање храмовне славе у Вашархељу било је торжествено. У навечерје празника Рождества Пресвете Богородице, 20. септембра, после вечерњег богослужења,
извршено је освећење обновљене да-

„Нови духовни мост”

У песничкој антологији промовисаној у будимпештанској Библиотеци за стране језике, заспупљена су укупно 44
песника – 22 из Новог Сада и исто толико из Будимпеште
и њене околине.

П

П. М.

КУЛТУРА

Књижевна промоција

рисутне је најпре поздравила др Ана Марија Пап, директорка библиотеке, која је
изразила велико задовољство тиме,
што је институција на чијем је она
челу, после дужег времена домаћин
овакве промоције, где се осим мађарског, чује и српски језик. Уредници
промовисаног издања су Маријета
Вујичић и Ђезе Бордаш.

рохранилнице, па је протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански, администратор вашархељске парохије, заиста имаo разлога за задовољство.
Захваљујући новчаним средствима, прилозима вашархељских верника, извршена је рестаурација дарохранилнице, која потиче из 1844. године, а била је у веома трошном
стању. Ковчежић у облику црквице
добио је нови сјај и то захваљујући
труду и професионалном раду брачног пара Александре и Владана Банковића из Београда.
Главни покровитељи и суфинансијери овогодишње свечане прославе
црквене славе у Вашархељу били су:
Уред премијера и Фонд „Габор Бетлен”, као и Самоуправа Срба у Мађарској.

„Пред сам крај пандемије стигао
ми је позив из Новог Сада, од колеге
Бордаша, са понудом да заједно радимо на овом издању. То ме је веома
обрадовало, али смо морали да чекамо резултате конкурса, како бисмо
знали да ли је уопште могуће тако
нешто реализовати. Осим тога што
смо изабрали сјајне песнике, била су
нам потребна и финансијска сред-

ства, како би књига угледала светло
дана. Као што видите конкурс је позитивно оцењен и ми данас имамо
пред собом ову феноменалну антологију песника из Новог Сада и Будимпеште са околином”, рекла је, поред осталог, Маријета Вујичић.
Издавач књиге је Друштво новосадских књижевника, а на предлог
његовог руководиоца Ненада Шапоње, који је уско сарађивао са будимпештанском Радионицом „Венцловић“ и књижевником Петром Милошевићем, вече у Библиотеци за
стране језике било је посвећено
управо овом писцу, док је промоција
започела минутом ћутања њему у
част.
Није било лако направити селекцију песника који ће бити заступљени у антологији, а уредници су се суочавали са разним изазовима, које
су успели пребродити:
„Ако прелистамо ову књигу, видећемо да је ту заступљено шест језика
и седам писама. Према томе, то није
било једноставо саставити, али смо
се држали принципа да се свака песма објави на оригиналном језику.
Што значи да су у антологији заступљени и словачки, хрватски, русински и други песници, чије су песме
осим изворног језика на којем су написане, преведене на мађарски и
српски језик. Мислим да смо у нашој
намери и успели”, рекао је уредник
издања проф Ђезе Бордаш.
Узајамне књижевне везе Срба и
Мађара имају вишевековну традицију, а антологија песама „Нови духов-

ни мост“ само је још један запис на
овој великој књижевној мапи.
На ту мапу Маријета Вујичић је,
као уредник издања, изабрала да у
антологију уврсти и поезију српских
песника из Мађарске: Петра Милошевића, Војислава Галића и Милана
Ђурића. Тим поводом, Ђурић је изјавио:
„За мене је огромна част наћи се
у овој антологији и стајати раме уз
раме са таквим великанима поезије,
попут Мирослава Алексића, Селимира Радуловића, Ивана Негришорца, Петра Милошевића и многих
других, чије песме осликавају
истински моменат у савременој српској и мађарској поезији. Ја себе никада нисам сматрао песником – више је то био део мог ликовног стваралаштва, који се полако одвојио од
слика и постао самосталан, у виду
песме, мада, мислим да је то сада
већ свеједно. Питање је само како
човек жели да се изрази? Иако су
ми раније објављиване песме у разним антологијама и збиркама, ово
је за мене нешто посебно. Наиме,
своје песме, на самом почетку, нисам радо показивао, јер сам сматрао да је то део мог унутрашњег ја,
да су неразумне и можда безвредне
другима. Ипак, био је ту неко, ко ме
је разумео и дао ми највећи подстрек да пишем, а то је Пера Милошевић, који је изнова и изнова тражио од мене нове песме, које је потом све до своје смрти објављивао
у „Невену”, који је уређивао”.
Диана Ђурић и Предраг Мандић
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Српске судбине током револуције 1848/1849. године (44)

Граничари одбијају да пођу
у Млетке и Ломбардију
„Одбранићемо нашу Војну границу и наше најмилије од
проклетих ребеланата!” – ускликну Јовановић.

О

но о чему Боснић, наравно,
сасвим смишљено није говорио, била је посредна порука бана Јелачића да се Други батаљон што пре врати у Срем, јер постоји оправдана сумња да ће Храбовски
учинити све да се обрачуна са цару
верним граничарима. Један високи
официр, банов повереник у цивилном
оделу, потражио је Боснића и упознао га са ставом хрватског челника.
Уз то му је уручена и кеса златника.
После Боснићеве беседе многи
граничари без дозволе напустише батаљон и пешака кренуше према Срему. Број војника се одједном преполовио. Вилински, међутим, нипошто
није хтео да окрене леђа свом батаљону. Командант Данијел Растић тога
дана је боравио у резиденцији хрватског бана Јосипа Јелачића. Сви су са
нестрпљењем ишчекивали исход тог
сусрета.
- Стрпите се, побогу, господо официри! Сачекајмо господина пуковника, па ћемо ондак видети шта ћемо и
како ћемо! Не треба јурити пред руду!
А и онај Боснић ће ионако једном морати да одговара пред војним судом.

ВРЕМЕПЛОВ

Не заваравајте се, господо, и то је ребелија! – смиривао је усијане главе
вазда присебни капетан Ђорђе Вучковић.
- Еј, гром га спржио, та нећу ва'да
скрштени' руку чамити о'де! Ако узмогнем, и ја ћу се већ сутра вратити
у Митровицу – рече одлучно Василије Вилински.
- Да не буде доцкан! – добаци натпоручник Јеремић.
- Не брини ништа, брате мој, и ја ћу
поћ' са тобом! – потапша Вилинског
по раменима поручник Јовановић.
*
Предвече се појави и пуковник Данијел Растић. Тешким кораком ступи
на палубу пароброда па сазва своје
официре.
- Господо официри! Имао сам част
попричати са Његовом екселенцијом
баном Јелачићем који ме је веома љубазно примио. Он ме је упознао са
тренутном ситуацијом на талијанском бојишту и са приликама у Угарској, те о расположењу у Троједници.
- Отлично! – добаци неко.
- Каква је овдје ситуација? – приупита пуковник Растић.

- Господине пуковниче! Замало је
- Аха! – прокоментариса помало
избила побуна! Наредник Боснић је збуњено Растић.
одрж'о агитацију и позв'о граничаре
- Господине пуковниче, ако смем
да се вратиду у Срем – рапортирао да вам предложим, моје је мненије
је Вилински.
да своје славне граничаре поведете
- Половина војника је на своју руку у Митровицу. Тамо ћемо надзирати
већ напустила наш батаљон – надо- ред и мир! – рече Вилински.
веза се Бига.
- Одбранићемо нашу Војну грани- Ено ји, размилели се по вароши, цу и наше најмилије од проклетих
седе по биртијама и лочу ли лочу – ребеланата! – ускликну Јовановић.
добаци натпоручник Пајић.
Драгомир Дујмов
- Није могућно! – изненађено
изусти Растић. – А шта сте ви
успјели подузети како бисте
спријечили такову уроту?
- Гоподине пуковниче, нисте
били ту, можем вам рећи да је
било здраво опасно да им се
супротставимо – признаде Вучковић.
- Неки су били спремни да
скоче и на своје претпостављене – прозбори
Јовановић.
- Морали смо да избегнемо
крвопролитије – надовеза се
Вилински.
- Па шта ћемо сад? – збуњено
прошапута пуковник Растић.
- Господине пуковниче, граничари одбијају да пођу у
Млетке и Ломбардију. Нема те
силе која би ји приморала на
то. Боснић је око себе окупио
силу војника. А ни ми баш нисмо толико вољни, да простите,
да оставимо на милост и немилост своје фамилије у Сријему!
– рече крајње искрено Бига.
Данијел Растић

(7. јул), Словенија и Хрватска потврту (Jean Louis Barthou), организовали
Kривице је ослобођен и припадник
диле су своју самосталност и незасу лидери хрватског усташког поАрмије БиХ Сабахудин Мухић.
висност од СФР Југославије.
крета и македонских национали- 10. октобар 1918. – Прва српска ар8. октобра 1998. – Савет НАТО усвоста, а извршио га је Влада Черномија под командом војводе Петра
јио је „детаљни оперативни план
земски.
Бојовића је почела операције за
за ваздушне ударе у фазама” на 9. октобра 2002. – Умро је југословенослобађање Ниша у Првом светКосову. Председнику СР Југосласки телевизијски редитељ Сава Мрском рату. Град је заузет 12. октовије Слободану Милошевићу дат
мак, један од најзначајнијих редибра, а аустроугарска војска примоје рок од 24 часа да испуни захтеве
теља на овим просторима у домену
рана да се повуче ка северу.
из резолуције УН.
историјске документарне драме, 10. октобар 1991. – Скупштина Срби9. октобра 1772. – Рођен је српски
који се опробао и у свим осталим
је је одлучила да државна застава
књижевник и позоришни писац Јотелевизијским жанровима.
буде тробојка, без црвене петокрааким Вујић, који је 1835. у Крагујев- 9. октобра 2017. – Суд Босне и Херцеке звезде, симбола социјалистичцу основао прво српско позориште.
говине ослободио је Насера Ориког државног уређења.
9. октобра 1854. – Рођен је српски фића, команданта бошњачких снага 10. октобар 2005. – У Београду је прозичар и проналазач Михаило Пуу Сребреници, кривице за ратни
глашен почетак преговора о Спопин, професор математике и физлочин убиства три ратна заробљеразуму о стабилизацији и придрузике (1901) на Kолумбија универзиника српске националности у Браживању Србије и Црне Горе Европтету. Његов најзначајнији пронатунцу и Сребреници 1992. године.
ској Унији.
лазак, самоиндукциони калемови
(„Пупинови калемови”) (1890), омогућио је телефонски и телеграфски пренос на велике даљине помоћу кабла. За аутобиографску
књигу „Од исељеника до проналазача” добио је 1924. Пулицерову награду.
9. октобра 1892. – Рођен је Иво Андрић, чије је дело донело међународни углед и признање југословенској књижевности. Први је и до
сада једини југословенски књижевник добитник Нобелове награде за књижевност (1961) („Еx понто”,
„Знакови”, „На Дрини ћуприја”,
„Травничка хроника”, „Госпођица”,
„Проклета авлија”).

6. октобра 1878. – Умро је српски трговац Илија Милосављевић Коларац, који је своју имовину завештао
за просвећивање народа. Из његове задужбине издат је велики број
књига и подигнут Коларчев народни универзитет у Београду.
6. октобра 1908. – Аустроугарска је
анектирала Босну и Херцеговину
што је изазвало дубоку кризу у односима европских сила. Да би избегле рат, водеће европске земље
признале су анексију у марту 1909.
Под притиском европских сила
анексију је признала и Краљевина
Србија.
6. октобра 1915. – Нападом на Србију,
Бугарска, која је на почетку рата
прогласила неутралност, укључила
се у Први светски рат на страни
Централних сила.
7. октобра 1813. – Падом Београда у
турске руке угушен је Први српски
устанак и Турци су успоставили
управни апарат и организацију каква је постојала пре избијања
устанка 1804.
7. октобра 2000. – У Београду је конституисана Скупштина СР Југославије; Војислав Коштуница је положио председничку заклетву.
8. октобра 1812. – Црна Гора је објавила рат Турској и истог дана напала турске положаје код Скадра,
чиме је почео Први балкански рат.
8. октобра 1864. – Рођен је Бранислав 9. октобра 1934. – У Марсеју је убијен
Нушић, највећи српски и југослојугословенски краљ Александар I
венски комедиограф.
Kарађорђевић. Атентат у којем је
8. октобра 1991. – После истека тропогинуо и француски министар
месечног брионског мораторијума
иностраних послова Жан Луј Бар- Јоаким Вујић, отац српског театра, рођен је 9. октобра 1772. у Баји
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Будимпешта, 6. октобар 2022.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

СВЕЧАНОСТИ

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте
и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2022/23. године који припадају српској заједници
у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи
„Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази
се на интернет страници www.szerb.hu.
Опште информације:
1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати
(треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност
Филозофског факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у
Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти)
или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они
који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог
образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије,
колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.), а и они
који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни
васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и
следеће услове:
• а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
• б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог
семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова
по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
• в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено
одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
• г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године
46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског државног буџета
(слободно коришћење стипендије).
Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
• а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
• б) задовољава услове ових одредби и расписаног конкурса;
• в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни
рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
• г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице
у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

Културни и медијски центар
„Српски венац” позива вас на

КОНЦЕРТ БОЈАНЕ И НИКОЛЕ
ПЕКОВИЋА СА АНСАМБЛОМ
„УМЕТНИЧКА ПОРОДИЦА”

2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000 форинти по средњошколцу/студенту за један семестар,
односно полугодиште.
3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
Конкурсна пријава се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од
стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, односно налази се и
посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:

Недеља, 16. октобар 2022. у 18.00 ч.
Текелијанум
Вереш Палне ул. 17-19
Улаз је слободан, уз обавезну регистрацију
на тел: +36 30 989 4783 или на имејл
katarinapavlovicbacsi@gmail.com

• а) биографија кандидата (ученик/студент),
• б) фотокопија или извод о потврди просека
4. Начин, место и рок за предају пријава:
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или
се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3, радно време: понедељак-четвртак
9.00–15.00, петак 9.00–12.00)
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање
пријава у Канцеларију ССМ: 10. октобар 2022. године до 15.00 часова.
Самоуправа Срба у Мађарској

www.snnovine.com
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН

Српска школа у Батањи

Ново дружење српских ђака
и просветара из Поморишја
У Батањи је одржан традиционални Сусрет српских школа. Ова манифестација вуче своје корене још од 1989. године, када су се по први пут, и то баш у Батањи, састале
српске основне школе из Поморишја.

С

усрети су се из године у годину
селили и мењали своје домаћине. Неколико година уназад
променили су и свој први назив, па је
тако уместо Сусрети српских помо-

ришких школа, манифестација добила назив Сусрет српских школа, јер су
се овом окупљању прикључиле и српске школе из Ловре и Будимпеште.
Последњи пут је манифестација

Ученички путопис

„Теслини ђаци”
путевима светлости
Кренувши на пут, жељно смо ишчекивали холандска
сунцокретна поља, Ван Гоговом четкицом осликана. Угледали смо их 6. септембра, у околини Амстердама, главног
града насмејаних људи, шаренила, канала, уникатне архитектуре, уметности и слободе.

С

а професорком Мирјаном
Трагор, као главним и неуморним организатором, др
Јованком Ластић, директорком, и
осталим професорима, кренули на
пут већ првих дана школске године.
На уму смо имали две унапред планиране европске државе – Холандију и Француску, ка којима смо се
запутили.

Обилазећи центар Амстердама,
фасцинације су се низале, те су незадовољне реакције тог сунчаног дана биле апсолутно одсутне. Пратили
смо туристичког водича дуж улица
дистриката, крај музеја и водених
канала, и укрцали смо се на крстарење, које нам је донело савршену
визију о карактеристичној архитектури чувених холандских архитекти.

СРПСКЕ

одржана 2014. године у Батањи, када
је прослављала и свој јубилеј, 25 година постојања. Из непознатих разлога сусрети су се прекинули, те су ове
године батањски педагози одлучили
да их поново оживе, у нади да се ови
традиционални сусрети неће прекидати и да ће се већ следеће године
састати у неком другом месту.
Батањска српска основна школа је
на овом 26-ом састанку угостила децу
из Деске, Чанада, Сирига, Ловре, Будимпеште и Сегедина, док је долазак
деце из Бате ове године изостао. Малишани су се у преподневни часовима окупили у школској згради. Након
ужине посетили су локално-историјски музеј „Фодор Мано”. Ту су могли
да погледају како је некада изгледала
учионица, посетили су српску и румунску собу, и уживали у тренутној
изложби ретро предмета из седамдесетих и осамдесетих година ХХ века.
Домаћини су својим гостима показали школску зграду, након чега су се
заједно поиграли у школском дворишту и опробали разноврсне видове
забаве и игре. Док су једни играли
фудбал, други су скакали на трамбулини, играо се ластиш и стони тенис,
неколицина се спуштала низ тобоган,
љуљала и клацкала. Свако је пронашао себи занимацију, а што је најбит-

није, деца су се кроз игру измешала,
дружила и склапала нова познанства.
Програм се затим наставио у школској сали, где им је речи добродошлице упутила директорка Мелинда Кереми, пожелевши им леп провод и
добро дружење са вршњацима. Гости
и домаћини су уживали у интерактивној позоришној представи „Велика
збрка”, у извођењу глумачке екипе
Креативног студија „Чаролија”, из Новог Сада. Уз помоћ деце и њихове „чаролије”, залутали чаробњак, вила и
вештица су успели да се врате у свет
бајки.
И педагози су искористили време
за дружење и размену искустава. Времена је увек мало, а причи и дружењу
никад краја.
Уследиле су креативне радионице,
где су малишани показали своје вештине у изради маштовитих радова,
које су понели кући, као успомену на
ово дружење. Сусрет се завршио концертом под називом „Авантуре летеће гитаре”, у извођењу Бранимира
Росића.
Домаћини су, затим, испратили своје госте, у нади да ће им у лепом сећању остати дан проведен у Батањи
са новим другарима, које поред игре,
спаја и учење српског језика.

У поподневним часовима сви одлазимо у Ријкс музеј испуњен непроцењивим уметничким делима свих епоха и из свих праваца уметности, од
античких ремек-дела вајарства, преко
Ван Гогових и Рембрантових опште
познатих слика, до златног есцајга са
европских дворова и осталих ексцентричних и јединствених вредности
светске баштине.
У Париз смо стигли 7. септембра, у
раним јутарњим часовима. Након мало сна, убрзо кренули у панорамско
разгледање града. Знали смо да ћемо
остати одушевљени и обузети масивном лепотом паришких булевара, мостова и катедрала. У њима се крије
историјско богатство, нама непојмљиво. Било је изузетно нестварно корачати крај Тријумфалне капије и јурити кроз улицу Шанзелизе, неспретно
се споразумевати са Французима и
видети Ајфелов торањ како извире
из даљине. Ни реци Сени нисмо остали дужни, те смо крстарили и тако
видели центар Париза и све знаменитости које смо сутрадан детаљно истражили.

Други дан боравка у Паризу чинио се нестварним – времеплов у
који вас убацују Базилика Пресветог Срца Исусовог и музеј Лувр, води право до златне сржи светске
историје, културе и људског развића,
спиритуалног, умног и креативног.
Након напорног дана, отишли смо
на заједничку вечеру у Латинску четврт, где су се утисци беспрекорно
наслагали и чекали следећи дан за
још гомилу нових. Последњи дан
био је резервисан за Ајфелов торањ
и остале знаменитости Града светлости.
Ернест Хемингвеј говорио је да
на свету постоје само два места где
можемо бити срећни, у свом дому,
и у Паризу. Мислим да бисмо се са
тим сложили, без премца. Будимпешту, у коју са пута стижемо 10. септембра, сматрамо својим домом, па
среће неће мањкати, иако бисмо на
повратак у Париз брзо пристали.

НЕДЕ ЉНЕ

С. Ђ.

Јана Шошић, 11/б
Српска гимназија „Никола Тесла”
Будимпешта
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