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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У реализацији прекограничног 
програма учествовали су Ме-
ђуопштински завод за заштиту 

споменика културе, Градски музеј у 

Суботици и музеј „Тир иштван“ у Баји.
Циљ конференције, одржане у сусрет 
Европском дану територијалне сарад-
ње, био је да се скрене пажња струч-

њака на нематеријалну и материјалну 
културну баштину у региону, како би 
допринели изградњи стручних мрежа, 
те подржали настанак свакодневне 
праксе размене искустава међу истра-
живачима у појединим гранама ове 
науке.

- Важно је скренути пажњу на за-
штићене објекте, јако је важно да се 
људи упознају са њима, чују о њиховој 
историји, виде оригиналне цртеже, 
архивску грађу, старе фотографије... 
– истиче Леда Шилинг, директорка 
Међуопштинског завода за заштиту 
споменика културе.

Пројекат „Заједно за наше зајед-
ничко културно наслеђе“, почео је 
почетком прошле године, а завршава 
се у децембру. Разним семинарима, 
музејским радионицама, туристичким 
турама и камповима, партнери у про-
јекту радили су на очувању заједнич-

ког културног наслеђа жупаније Бач-
-Kишкун у Мађарској и северне Бачке 
у Србији, као и на развијању будуће 
сарадње.

- Сарадња је трајала више од годи-
ну дана и била је изузетно успешна. 
Издавачка делатност је веома богата, 
издате су монографије, направљена 
је путујућа озложба, у Баји су била 
разна дешавања – додаје Леда Ши-
линг.

По речима Зите Kовач, директорке 
музеја у Баји, успешна сарадња овог 
мађарског града и Суботице траје де-
ценијама.

- Уверени смо да музеји и цивилне 
организације имају значајну улогу у 
очувању културних вредности обе 
земље. Верујем да ћемо и убудуће 
успешно сарађивати и постоћи још 
боље резултате – нагласила је Зита 
Kовач. 

 САРАДЊА

Културне институције у служби заштите наслеђа
Заједничка акција Баје и Суботице

Као део прекограничног Интеррег пројекта „Common Heritage” (Заједно за наше заједничко културно 
наслеђе) Србије и Мађарске, у суботичкој Савременој галерији одржана је конференција  

„Визуелни извори у функцији валоризације и презентације културног наслеђа”

П риведен је крају омладински 
летњи камп „ОАСИС“, који је 
део пројекта прекограничне 

сарадње Србије и Мађарске. Овај вид 
активности има за циљ да подстакне 
туристички развој у пограничном по-
дручју, који се заснива на природним 
ресурсима као међусобно повезаним 
различитим елементима регионалног 
туристичког система

Омладински летњи камп  „ОАСИС” 
организован је у оквиру пројекта пре-
кограничне сарадње Мађарска-Срби-
ја, који су организовали Покрајински 
секретаријат за образовање, прописа, 
управу и националне мањине АП Вој-
водине, као водећи партнер на пројек-
ту „Киштелек - Кањижа, допунски ту-
ристички развој који се заснива на 
природним ресурсима као међусобно 
повезаним различитим елементима 
регионалног туристичког система“, уз 
подршку пројектних партнера - војво-
ђанског Фонда „Европски послови“, 
као и општина Киштелек (Мађарска) 

и Кањижа. Камп је у две смене одр-
жан од 12. до 22. августа уз учешће 138 
младих из 16 средњих школа, а у сва-
кој смени по осам екипа су се опро-
бале у такмичењу мешовитих тимова 
у спретности, координацији, креатив-
ном размишљању, оријентирингу и 
пратећим програмима, квизовима 
знања и радионицама, са циљем упо-
знавања туристичких потенцијала 
региона и промовисања понуде путем 
преношења личних искустава и упо-
требом модерних видова комуника-
ције.

На затварању кампа потпредседник 
Покрајинске владе и секретар за обра-
зовање, прописе, управу и националне 
мањијне - националне заједнице Ми-
хаљ Њилаш је нагласио да је камп 
„ОАСИС” наставак вишегодишње за-
једничког рада у Кањижи на обали 
Тисе, јер Покрајински секретаријат и 
општина Кањижа годинама организу-
ју сусрет војвођанских средњошкола-
ца са циљем да се друже, да се такми-

че и буду креативни у том такми-
чењу у мешовитим тимовима, јер 
се жребом одређују састави ти-
мова.

- Ново је да смо ове године 
успели обезбедити финансијску 
подршку из Европске уније за ор-
ганизовање кампа и друге садр-
жаје, као што је обнова постоје-
ћих и изградња нових спортских 
терена у Кањижи, што ће служити 
младима. Мислим да смо све 
наше циљеве остварили у пројек-
ту ЕУ вредном 588.000 евра, од 
чега је велики део реализован у 
Кањижи и Новом Саду - рекао је 
Њилаш.

Кањишка општина је у проте-
клих десет година реализовала 
већи број пројеката прекогранич-
не сарадње, али је увек био најве-
ћи проблем колико су видљиви 
ефекти тих пројеката за станов-
ништво и колико могу допринети 
локалном развоју, подсетио је 
председник општине Роберт Феј-
стамер.

- Мислим да је овај пројекат 
такав да, са једне стране овде на 
обали Тисе видели смо како мла-
ди заједно учествују у овим игра-
ма, а са друге стране стране до-
били смо нешто конкретно. Ако 
неко дође не само до обале Тисе, 
него када излази из града види 
нове асфалтиране стазе, опре-
мљене спортске терене, што оста-
је Кањижи захваљујући овом 
програму прекограничне сарад-
ње. Јако ми је драго да смо овај 
пројекат заједно са мађарским 
партнером и покрајинским парт-
нерима могли успешно да завр-
шимо - истакао је Фејстамер. 

Саме такмичарске игре су 
осмишљене и дизајниране да ре-
презентују туристичке потенција-
ле и културно историјске знаме-
нитости ових крајева. Све средње 
школе које су учествовале добиле 
су пехаре, а чланови три најбоље 
екипе окитиле су се медаљама. 

Упознавање туристичких 
потенцијала региона

Прекогранична сарадња Србија-Мађарска У СУСРЕТ ИЗБОРИМА
У Мађарској ће 13. октобра ове године, од 
6.00 до 19.00 часова бити одржани локални и 
народносни избори, на којима ће се бирачи 
својим гласовима опредељивати за чланове 
будућих самоуправа на свим нивоима, 
односно за градоначелнике. И овога пута, 
право гласа имају само они грађани који су 
се претходно уписали у мањински бирачки 
списак. Сходно законским правима, и српске 
цивилне организације поставиле су своје 
кандидате и листе на месном, територијалном 
(жупанијском, будимпештанском) и 
државном нивоу. 
Када је реч о самој процедури гласања, 
треба подсетити да ће, када дођу на гласање, 
бирачи добити три гласачка чистића: један 
за локални, један за жупанијски и један за 
државни ниво. У локалне мањинске 
самоуправе бирају се три или четири члана. 
Сходно томе, означавају се три или четири 
имена на гласачком листићу. Бирачи, 
наравно, могу да гласају и за мањи број 
кандидата. Међутим, ако се означи више од 
три или четири кандидата, гласачки листић 
ће се сматрати неважећим. 
Што се тиче жупанијског и државног нивоа, 
гласа се за организације које су кандидовале 
своје листе. Овде се „Х” ставља у кружић 
испод организације и гласа се само за једну 
од њих, и то подједнако на жупанијској и 
државној листи. 
Коверти са изборним материјалима за 
припаднике народности биће зелене боје 
(треба их тражити на лицу места), а да би 
гласање било валидно, коверат на крају 
треба лично залепити. Сви припадници 
народности који су заинтересовани за 
гласање, треба да се региструју путем 
интернета или у месној изборној канцеларији, 
најкасније до 27. септембра у 16 часова. 
Детаљније информације сви заинтересовани 
могу добити на на интернет страницама: 
1. https://www.valasztas.hu/ 

nemzetisegionkormanyzati-
valasztasok-2019

2. https://www.valasztas.hu/
nemzetiseginevjegyzeki-nyilvan-tartas
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П рва тачка дневног реда на 
скупштинској седници коју је 
водила Вера Пејић Сутор, 

председница ССМ-а, била је посвеће-
на измени и допуни плана јавних на-
бавки за 2019. годину. Како се могло 
чути од др Јадранке Гергев, шефице 
Канцеларије, ова допуна је потребна, 
јер је Влада Мађарске доставила акте 
о финансирању реконструкције школ-
ског колегијума у Рожа улици, фасаде 
на згради школе „Никола Тесла“ и 
доградње и реновирања забавишта и 
школе у Ловри. 

Измењени план је једногласно усво-
јен, а затим се прешло на другу тачку 
дневног реда, која је подразумевала 
доношење одлука у вези са резулта-
тима процеса јавне набавке за проје-
кат реконструкције колегијума у Рожа 
улици. Представници фирме „VMC 
consulting“, која израђује нацрте про-
јекта јавних набавки, говорили су о 
пристиглим понудама. После потписа-
них изјава од стране чланова Скуп-
штине о непостојању сукоба интереса 
и чувању поверљивих података, гласа-
ло се поименице и одлука је усвојена.

Трећа тачка дневног реда била је 
посвећена измени и допуни буџета 
ССМ-а и њених институција за 2019. 
годину. Шефица рачуноводства Сил-
вија Олах Етвеш, изнела је објашњења 
за ове измене и допуне, које је усвоји-
ла и Финансијска комисија, на челу са 

др Димитријем Ластићем. На скуп-
штинској седници је једногласно усво-
јено дванаест одлука у оквиру ове 
тачке дневног реда. 

Једна од тачака обухватила је усва-
јање извештаја ССМ-а и њених инсти-
туција за период јануар-јул 2019. годи-
не. Финансијска комисија је одобрила 
усвајање, па је предлог одлуке једно-
гласно усвојен. Потом су делегати 
усвојили измену и допуну статута 
Канцеларије ССМ-а, поводом изве-
штаја надлежних контролних органа 
о задацима који треба да се изврше у 
одређеном року. 

Шеста тачка дневног реда односи-
ла се на измену Правилника о финан-
сијском пословању ССМ-а и њених 
институција, а разлоге је образложила 
др Јадранка Гергев. Потом је уследило 
доношење одлуке о усвајању коначне 
верзије кадровских решења и распо-
деле задужења у школској 2019/2020 
години, у васпитно-образовним уста-
новама које су у власништву Самоу-
праве Срба у Мађарској, а утврђене 
су и цене ценe исхране у овим устано-
вама. Др Јованка Ластић изнела је 
податак да цене још нису мењане, јер 
на самом почетку школске године још 
не постоје информације колика је 
цена исхране, па би крајем децембра 
требало поново да се гласа о томе. 
Она је нагласила да је проблем у томе 
што су највећи губици на куваној хра-

ни, а по закону о народносним заба-
виштима, храна се не финансира, од-
носно не добија се нормативна подр-
шка. ССМ ће, како је речено, по том 
питању упутити писмо Министарству 
финансија. Како се могло чути, слична 
је ситуација и за добијање средстава 
за функционисање библиотеке. У 
оквиру ове тачке предложене су и 
усвојене четири одлуке. 

Скупштина је једногласно усвојила 
предлог одлуке за повећање макси-
малног броја деце у забавишту у Ба-
тањи. Директор Српске школе у Бата-
њи упутио је, наиме, молбу за повећа-
ње тог броја са 45 на 50 деце у овој 
школској години. 

На седници се разговарало и о ку-
повини некретнине у Батањи, ради 
изградње сале за физичко васпитање. 
ССМ је својом одлуком овластила 
председницу да склопи купопродајни 
уговор, у вредности до 16,5 милиона 
форинти. 

Донета је и одлука о склапању уго-
вора са фирмом „Шикир Трејд“ о пра-
ву прече куповине некретнине. Др 
Јадранка Гергев је објаснила да због 
недостатка средстава за куповину 
некретнине у Улици Нађмезе 49, овај 
уговор у вредности од 30 милиона 
форинти мора да се склопи. То значи 
да једна трећина власничког права 
треба да се купи, док преостале две 
трећине морају да се изнајмљују. Игор 

Рус, потпредседник ССМ-а, подсетио 
је да ће кирија на крају бити одбијена 
од купопродајне цене. Финансијска 
комисија је подржала предлог, а по-
том и Скупштина.

Дванаеста тачка дневног реда од-
носила се на обнову уговора о изда-
вању стана у Нађмезе улици 49, што је 
и учињено. 

Под тачком „разно“ разговарало се 
о информацији коју су прве објавиле 
„Српске недељне новина”, о томе да је 
на серији паноа „Познати научници”, 
који су испоручени школама у Мађар-
ској од стране овдашњег Завода за 
издавање уџбеника, Никола Тесла 
представљен као научник хрватског 
порекла. Др Јованка Ластић је изнела 
предлог да треба да се заузме експли-
цитан став, да је за нас Тесла српски 
научник. Руководилац предузећа 
„Српски институт” Пера Ластић, сма-
тра да ова тема треба да се уврсти у 
дневни ред Скупштине, како би се 
изгласала одлука о томе да се ССМ 
званично обрати издавачу паноа, од-
носно уџбеника, са захтевом да се та 
материјална грешка исправи.

Пошто је ово била последња седни-
ца Скупштине ССМ-а у досадашњем 
сазиву, председница Вера Пејић Сутор 
се захвалила свим члановима на са-
радњи и уручила им симболичне по-
клоне.

К. П.

Некретнине - главна тема септембарског заседања
Последња седница Скупштине ССМ-а у овом сазиву

Пета овогодишња седница Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској одржана је у петак,  
13. септембра. Заседању је присуствовало десет од укупно петнаест  

чланова овог тела, а разматрано је 12 тачака дневног реда

АКТУЕЛНО
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В ећ првог дана манифестаци-
је било је доста програмских 
садржаја, а међу њима и 

отварање етнографске изложбе у 
Културном образовном и верском 
центру „Свети Сава“. Поставку је за-
интересованима представио Кристи-
фор Брцан, председник Културно-
-уметничког друштва „Банат“, који је 
детаљно говорио о настанку центра 
и сакупљању етнографске грађе, од-
носно Радионици „Златне руке“, која 
функционише унутар нашег најста-
ријег ансамбла.

Након његових поздравних речи, 
присутни су накратко могли да ис-
пробају и вештине ткања и других 
ручних радова, а потом су сви пре-
шли у месни спортско-рекреациони 
центар, где су уприличени свечани 
програм и уручивање сеоских при-
знања. И ове године било је награђе-
них у кругу српске заједнице. При-
знање „За село Деску“ постхумно је 
додељено Ђурици Ђукину, врсном 
педагогу, културном активисти, саку-
пљачу обичаја, једном од оснивача 

дешчанског тамбурашког оркестра и 
једном од аутора монографије о Де-
сци, који је цео свој живот посветио 
педагогији, школству, а децу је васпи-
тао у духу љубави и поштовања. Об-
разложење доделе постхумног при-
знања „За село Деску“ прочитао је 
Кристифор Брцан. Он је детаљно 
представио многостран педагошки 
и културни рад Ђурице Ђукина, који 
је рођен 1931, а преминуо 1985. годи-
не. 

„Врсни активиста, који је на сеге-
динској Високој наставничкој школи 
дипломирао из руског језика и књи-
жевности, односно, мађарског језика 
и књижевности, од 1955. године је 
радио у свом родном месту као на-
ставник. Љубав према народној му-
зици и народним играма јавила му 
се у младалачким годинама, када је 
постао активни члан месног српског 
културно-уметничког друштва. Био 
је међу оснивачима месне Српске 
културне групе,  изврстан играч а 
свирао је и на фрули. Седамдесетих 
година, када се основао Српски клуб 
и КУД „Банат“, био је међу првима  
који су пружили помоћ да се дру-
штво реорганизује и крене са радом. 
Био је и оснивач жупанијске народ-
носне групе „ТИТ”, која је постигла  
видне резултате на пољу ширења и 
очувања нашег матерњег језика. Увек 
спреман да помогне, истицао се и у 
друштвено-политичком раду, али је 
највеће заслуге имао на педагошком 
пољу.  Од шездесетих година радио 
је као срески надзорник, а од 1978. 
године као жупанијски надзорник 
руског језика. Са својим добрим при-
јатељем и колегом Велимиром Вељ-
ком Радићем написао је и саставио  
пoглавље о дешчанским Србима, које 
је уврштено у капиталну монографи-
ју о Десци. Његово дело у многоме 
је допринело јачању српске заједни-
це, која и дан данас располаже јаким 
националним идентитетом и истак-
нутим резултатима у селу“, могло се 
чути на скупу.

Одликовање је на свечаности пре-

узео син постхумно награђеног, Ми-
одраг Ђукин, који је рекао да га је 
изненадила оваква одлука.

„Међутим, искрено морам призна-
ти да сам мислио да ће до овога доћи 
мало раније. Али, сада је дошло вре-
ме да се то деси. Тридесет пет година 
је прошло од његовог упокојења и 
село се, ево, сада сетило њега.  И као 
о родитељу, и као о просветару о 
њему могу само све најбоље да ка-
жем. А исто могу рећи о њему и као 
о фудбалеру, музичару, човеку“. 

Након уручења сеоских признања 
уследио је културни програм под 
називом „Позорница је наша“, у скло-
пу којег су се представила домаћа 
културно-уметничка друштва и го-
стујући уметници. Међу њима је било 
и Певачко друштво „Дукати“, одно-
сно, Културно-уметничко друштво 
„Банат“ са свим својим секцијама. 
Посебно су одушевили ученици ни-
жих разреда Српске основне школе, 
предвођени Мирјаном Јакшић. Оде-
вени у банатске народне ношње, 
представили су додолске обичаје и  
извели „Српске игре из Деске, Бана-
та“. Треба рећи да су вредне чланице 

Радионице „Златне руке“ за тај на-
ступ израдиле за децу 12 комплета 
женских и 10 комплета мушких на-
родних ношњи.

Сутрадан, у суботу, поред надме-
тања риболоваца, „Суседовања“ и 
рукометног турнира, у спортско-ре-
креационом центру села одржано је 
20. Међународно такмичење у кува-
њу, у којем су поред домаћих градо-

начелника и начелника села, учество-
вали и председници побратимљених 
и партнерских насеља. Међу њима 
су били и представници из Србије, тј. 
из Мајдана и Банатског Аранђелова, 
а у име месне Српске самоуправе, 
своје кулинарско умеће представио 
је Чедомир Адамов, председник де-
шчанске Српске самоуправе. Гравче 
на тавче и ћевапи нашли су се на 
гастрономској палети руководиоца 
бираног тела Срба у Десци.

У вечерњим сатима уприличен је 
концерт, било је и ватромета, а други 
дан манифестације приведен је кра-
ју дискотеком. Тродневни „Дани 
села“ у Десци окончани су у недељу, 
концертом  у римокатоличкој цркви.

„Ова манифестација пуно значи и 
за нашу српску заједницу, јер осим 
тога што и ми учествујемо у програ-
мима, скоро сваке године међу до-
битницима сеоских признања има и 
добитника српске националности. 
Дружимо се, веселимо и можемо 
рећи да је то већ прерасло у народно 
весеље“, рекао је за СНН Кристифор 
Брцан, заменик начелника села. 

П. М.

Јубиларни Дани села у Десци

Сеоска фешта навршила четврт века
СВЕЧАНОСТИ

У организацији Локалне самоуправе села Деске, у од 6. до 8. септембра 
приређени су 25. „Дани села“, који су протекли у знаку многобројних програма 
за које су се побринули чланови Сеоске самоуправе, предвођени  начелником 

села Ласлом Кираљем и његовим замеником, Кристифором Брцаном

Детаљ са отварања етнографске изложбе  Експонате је представио Кристифор Брцан

Постхумно признање за Ђурицу Ђукуна 
примио је његов син Миодраг Српске игре из Баната у извођењу дешчанских ђака 
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Н а промоцији Београда, која 
је одржана у познатом ресто-
рану „400”, о лепотама самог 

града и занимљивим културним мани-
фестацијама које би свакако занима-
ле и туристе из Мађарске, говорио је 
Миодраг Поповић, директор Тури-
стичке организације Београда. Он је 
рекао да живимо у истој улици која се 
зове Дунав и да Србија има много тога 

да понуди гостима из Мађарске.
Поповић је скренуо пажњу на бога-

ту културну понуду наше престонице, 
истакавши нови туристички програм 
„Српска слава” у Kонаку књегиње Љу-
бице. Kостимирани глумац у улози 

домаћина дочекаће посетиоце у ау-
тентичном амбијенту Kонака кнегиње 
Љубице, где ће их окупљене око све-
чано постављене славске трпезе, упо-
знати са обележјима и симболима 
славског ритуала, уз послужење жи-
том, славским колачима и кафом.  Ми-
одраг Поповић је најавио неке од нај-
значајнијих културних манифестација 
у наредном периоду - изложбу Марине 

Абрамович у Музеју 
савремене уметно-
сти, наступајући БИ-
ТЕФ, сајам књига, 
концерте светских 
звезда Ероса Рама-
цотија, Брајана 
Адамса, као и зимске 
фестивале и мани-
фестације.

Присутнима се 
обратио и Милан Ђу-
рић, директор Срп-
ског културног цен-
тра у Мађарској, у 
сарадњи са којим је 
организован овај до-
гађај, другу годину за 
редом.

Промоција туристичке понуде гра-
да Београда ове године била је бази-
рана на промоцији културне понуде 
српске престонице. Посетиоцима је 
приказан најновији кратки промотив-
ни филм, без текста. Уз разноврсне 

звуке једног града приказана је архи-
тектура, историја, музеји и галерије, 
али и друге знаменитости овог лепог 
велеграда на ушћу Саве и Дунава. По-
том су сервирани надалеко чувени 
српски гастрономски специјалитети, 
који су и у Мађарској врло популарни. 
Дегустирана су и вина из винарија 
Радовановић и Kовачевић, ракије „Вој-
вода”, а представљена је и понуда 
Београдске урбане 
дестилерије, кроз де-
густацију више врста 
ракија. Приликом 
извлачења лутрије, 
додељена је награда 
викенд у Београду за 
две особе.

Са представници-
ма медија у Будим-
пешти договорено је 
студијско путовање 
које ће бити реализо-
вано током наредних 
месеци, како би што 
шира јавност била 
упозната са тури-
стичком понудом и 
могућностима за пу-
товање мађарских туриста у Београд.

Након званичног дела промоције, 
госте је у башти ресторана „400" заба-
вљаo оркестар „Belgrade groovzzz", 
изводећи углавном савремене обраде 

српских традиционалних песама. За 
све присутне била је организована 
наградна игра. Викенд у Београду 
освојила је представница ОTP Travel 
Hungary.

Овој манифестацији је присуство-
вао већи број новинара који се баве 
туризмом и договорена је конкретна 
сарадња. Реакције мађарских новина-
ра су више него добре. Договорена је 
и студијска посета мађарских новина-
ра Београду. Започети су разговори 
са представницима туристичких аген-

ција из Будимпеште о могућностима 
организовања викенд посета мађар-
ских туриста Београду. 

Презентацији су, поред осталих, 
присуствовали и чланови Амбасаде 
Србије у Будимпешти на челу са ам-
басадором Иваном Тодоровом, запо-
слени у Самоуправи Срба у Мађар-
ској са председницом Вером Пејић 
Сутор, многобројни студенти српског 

језика и књижевности Универзитета 
ЕЛТЕ са својим професорима, пред-
ставници мађарских и српских меди-
ја и други.

К. П.

 ТУРИЗАМПромоција српске престонице у Будимпешти

Српска престоница је становницима Будимпеште још једном представила своју 
туристичку понуду и позвала их у госте. У име града то је учинила Туристичка 
организација Београда, у сарадњи са Културним и документационим центром 

Срба у Мађарској, у оквиру манифестације „Месец српске културе”

Београд позвао у госте љубитеље  
атрактивних дестинација 

ТРАДИЦИЈА КРСНЕ СЛАВЕ
Посетиоцима промоције Београда, презентери су говорили и о обичају 

крсне славе код Срба. Срби су као многобожачки народ поштовали вр-
ховног бога Перуна, а сваки дом је имао своје „домаће” божанство. При-
мањем хришћанства, домаћин куће би узимао име светитеља на чији дан 
се крстио, који тим чином постаје заштитник његовог дома. Од тада је 
сваке године славио тај дан, исказивао би посебан однос према породич-
ном свецу, а његова породица би настављала да је слави и након његове 
смрти. Kрсну славу као црквену светковину унутар породице, утемељио 
је први српски архиепископ Свети Сава, на самом почетку XIII века. Сла-
вљење славе је остала једина непрекинута традиција код Срба од време-
на покрштавања до данас. Преносила се са колена на колено, искључиво 
усменим путем и очувала се као највећа светиња нашег народа. По тра-
дицији, слава се преноси са оца на сина, а кад нема мушког наследника, 
зет преузима улогу домаћина. Девојке удајом узимају мужевљеву славу.

Делић атмосфере у ресторану „400" Колектив Самоуправе Срба у Мађарској

Помоцији је присуствовао амбасадор Србије Иван  
Тодоров 

Миодраг Поповић, директор ТОБ-а

Оркестар „Belgrade grooovzzz”
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П рисутне на промоцији дела 
доц. др Бориса Стојковског 
најпре је поздравио Бори-

слав Рус, испред организатора и до-
маћина, предузећа „Српски инсти-
тут”, Српског културног клуба и Срп-
ске самоуправе у Будимпешти, чији 

је председник, рекавши да је аутор 
студије чест и драг гост  српске зајед-
нице, као и да свако дружење са њим 
окупи велики број љубитеља истори-
је, коју доц. др Борис Стојковски на 
занимљив и стручан начин презенту-
је.

О књизи коју је наш недељник сво-
јим читаоцима представио одмах по 
њеном изласку из штампе, у једном 
од ранијих бројева СНН-а, поред ау-
тора, говорили сз и Пера Ластић, ру-
ководилац предузећа „Српски инсти-
тут” из Будимпеште, у својству једног 
од издавача, и проф. др Ђура Харди, 
рецензент књиге. 

У уводном делу је кратко предста-
вљен цар Јован Ненад, око кога су се 
у историографији ломила копља у 
вези са његовим пореклом. Тражена 
је његова веза са целокупним срп-
ским становништвом на тлу Угарске. 
Он се на крају средњег века, и посеб-
но током доброг дела новог века, 
нашао без отаџбине, смештен у стра-
не државно-правне оквире, тражећи 
своје место међу народима и култу-
рама.

И данас Јован Ненад представља 
непресушну инспирацију. Доц. др 
Борис Стојковски био је пред правим 

изазовом. Требало је применити 
историјски критички метод. Он је 
користио различите изворе упоређу-
јући их и раздвајајући оно што је 
реално од митова и легенди, којима 
је обавијена ова личност. Спроведено 
је истраживање по српским и европ-

ским архивима и библиотекама, и 
том приликом је консултовано преко 
200 библиографских јединица, делом 
необјављене и објављене грађе, као 
и литературе на латинском, мађар-
ском, српском, немачком, енглеском, 
француском, шпанском, италијан-
ском, турском и словеначком језику, 
па и на глагољици. После свега, цар 
Јован Ненад је званично добио своју 
дуго очекивану монографију и ко-
начну потврду идентитета у српској 
и светској историографији.

Пера Ластић је рекао да су три 
важна разлога зашто је „Српски ин-
ститут" један од издавача. Први ра-
злог је занимљива тема, личност цара 
Јована Ненада и његова историјска 
улога, други је формирање историј-
ске свести о овом времену код срп-
ске заједнице у Мађарској и трећи је 
врло квалитетан и свеобухватан ма-
теријал, који је аутор на један савре-
мени и критички начин обрадио.

„Пред нама је монографија о цару 
Јовану Ненаду, од чије погибије је 
прошло четири века. Ово дело пред-
ставља круну вишегодишњег истра-
живања везаног за цара Јована Не-
нада, његов живот, дело и наслеђе. 
Бављење овом темом је предмет 

озбиљног научног истраживања и 
интердисциплинарног проучавања. 
Аутор је успео да из аспекта модер-
ног историчара приступи теми и об-
ради је“, рекао је Ластић.

О књизи је говорио и један од ре-
цензената, проф. др Ђура Харди: 

„Цар Јован Ненад је успео да уста-
ласа дворове читаве Европе, од Ен-
глеске, преко Шпаније и Француске, 
Млетачке Републике, Пољске, до Ау-
стрије и читаве средњовековне Угар-
ске, свуда се знало за њега, његову 
јаку војску од 15 000 војника. Он је 
велика личност српске историје, про-
рок и визионар, изданак српске вла-
стеле који подсећа на Немањиће. 
Политички гледано положај цара 
Јована Ненада је био веома тежак, 
јер се налазио са својим пуковима 
између три ватре. Са једне стране су 
Турци, који су уништили српско цар-
ство и деспотовину, са друге римока-
толички владари, претенденти на 
Угарски престо, Јован Запоља и Фер-
динанд Хабзбуршки. Књига је поку-
шај да се заокружи историјска прича 
о њему. 

Аутор књиге, доц. др Борис Стој-
ковски, најпре се захвалио издавачу, 
Српском институту из Мађарске што 
је препознао вредност и значај ове 
теме, и што се прихватио изузетно 

тешког посла, издавања монографи-
је са свим припремама које са тим 
иду, попут лектуре и коректуре. За-
хвалио се Историјском архиву у Су-
ботици и својој матичној кући, Фило-
зофском факултету у Новом Саду, 
који су суиздавачи књиге. Поменуо 
је да је добио свесрдну помоћ од 
сарадника архива Српске академије 
наука и уметности у Београду, библи-
отеке Матице српске, као и европ-
ских архива и библиотека. Захвалио 
се свим овим установама, као и са-
радницима Секретаријата за Мађаре 
ван Мађарске, при Мађарској акаде-
мији наука. Именовао је и колеге који 
су били несебични у сарадњи и по-
моћи око прибављања грађе. Наро-
чито је истакао са пуно поштовања 
професора Петера Рокаија, под чи-
јим дугогодишњим менторством су 
и започела истраживања о цару Јо-
вану Ненаду.

Саставни део књиге су и фотогра-
фије, гравуре, фотокопије докумена-
та и писама, фотографије споменика 
цару Јовану Ненаду с краја 20-тих 
година ХХ века и данашњег споме-
ника у Суботици, као и карте, исто-
ријске и географске, о кретању војске 
Јована Ненада и мађарских племића 
из тог доба. 

Славица Зељковић

Промоција монографије доц. др Бориса СтојковскогИЗДАВАШТВО

Промоција монографије ,,Цар Јован Ненад'' др Бориса Стојковског, доцента на Одсеку за историју Филозофског 
факултета у Новом Саду, одржана је 12. септембра, у библиотеци Самоуправе Срба у Мађарској 

Цар Јован Ненад – између историје и легенде 

НАЈМИСТИЧНИЈА ЛИЧНОСТ НАШЕ ИСТОРИЈЕ
На промоцији своје књиге у Будимпешти, доц. др Борис Стојковски је, 

поред осталог, рекао: „Свега нешто мање од једанаест месеци (1526–1527) 
било је довољно цару Јовану Ненаду да заинтересује и привуче велики 
део тадашње Европе. Онолико колико је био важан и колико су се савре-
меници трудили да сазнају о њему и његовом покрету, толико мало се о 
њему зна. Несумњиво најмистичнија, али и једна од најинтригантнијих 
личности српске угарске повести. Његова активност је позната тек од 
Токајског сабора 1526. године, када ступа у службу краља Јована Запоље, 
и траје све до лета 1527. године, када гине. Он тада нестаје са историјске 
сцене, али одлази у историју, а потом у легенду.”

Пера Ластић, доц. др Борис Стојковски и проф. др Ђура Харди
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У склопу Месеца српске култу-
ре у Мађарској 10. септембра 
у Дому народности у Сегеди-

ну отворена је изложба „Поглед на 
икону“. Најпре је у име организатора 
Самоуправе Срба у Сегедину и Се-
гединске месне српске заједнице 
присутне поздравио Боривој Рус, 
председник ове цивилне организа-
ције, затим је изложбене слике, на-
стале током последње међународне 
колоније „360 степени“, представио 
Милан Ђурић, један од руководила-
ца Удружења уметника „Круг“ и в.д. 
директор Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској.

Он је присутне упознао са радом 
и мисијом Удружења уметника 

„Круг“ и уједно их подсетио да су 
уметници једне године стварали у 
Десци, селу недалеко од Сегедина, 
где су мештанима такође у поклон 
оставили велелепни мозаик Растка 
Саве Немањића, светитеља Саве, 
дело које краси данашњи Културни, 
образовни и духовни центар „Свети 
Сава.“

На представљању „Круга“ у Сеге-
дину учествовао је и песник Грга 
Олах, који је публици прочитао своје 
две песме: једну на српском, а другу 
на мађарском језику. На крају свеча-
ног отварања поставке, посетиоци су 
имали прилику да погледају дваде-
сетак изложених радова. 

П. М.

У Панонији, надомак Бачке 
Тополе, од 6. до 8. септембра, 
по десети пут је одржан Фе-

стивал ауторског филма земаља 
подунавског региона. На традици-
оналну јубиларну медијску смотру, 
која се сваке године организује с 
циљем да се промовишу лепоте 
разлика, толеранција, мултикулту-
ралност, пристигло је близу 200 ра-
дијских и телевизијских радова из 
14 земаља. Трочлани жири, предво-
ђен председником Иваном Обре-
новом, за завршницу фестивала 
одабрао је и прилоге новинара 
МТВА, ангажованих на продукцији 
ТВ и радио емисија на српском је-
зику.

У финални део фестивала доспе-
ла су чак два филма новинара 
МТВА, аутора Снежане Миливоје-
вић и Ђорђа Шибалина. Један од 

њих, „Иген и џез“, освојио је специ-
јално признање фестивала, а ова 
телевизијска репортажа предста-

вља Ђорђа Радисављевића, саксо-
фонисту, члана Квартета „Иген џез“ 
из Будимпеште.

И у радијској категорији забеле-
жен је успех новинара из МТВА из 
Мађарске. Специјалну награду фе-
стивала, својим радијским остваре-
њем под насловом „Црква нас је 
одржала – њојзи хвала“, освојио је 
Предраг Мандић, који је свој рад 

посветио овогодишњем Веронауч-
ном кампу Будимске епархије, одр-
жаном у знаку 800. годишњице ау-
токефалности Српске православне 

цркве. Иначе, радови пристигли на 
адресу организатора оцењени су 
као веома квалитетни, а први пут 
ове године додељена је награда 
„Горан Думановић“ за најбољи сце-
нарио у знак сећања на новинара, 
који је од почетка био део овог фе-
стивала. Признање је припало На-
талији Шкрињар из Словеније.

СНН

КУЛТУРАРадијски и ТВ фестивал у Панонији, код Бачке Тополе

Концерт хора „Vox Mirabilis” 

Изложба у Сегедину

Признања за остварења изМађарске 

У славу праштања и помирења

„Поглед на икону”

Снежана Миливојевић Ђорђе Шибалин Предраг Мандић

У овиру 10. манифестације „Месец 
српске културе“, у недељу, 15. 
септембра, у Српској православ-

ној цркви у Стоном Београду, одржан 
је концерт камерног, мешовитог хора 
„Vox Mirabilis”. Прелепу српску цркву 
испунили су хармонични, однеговани 
гласови хориста, под вођством Кати-
це Землењи. На репертоару су биле 
композиције духовне музике на срп-
ском, црквенословенском и руском 
језику. 

Овај хор је на музичкој сцени шест 
деценија и иза себе има велике успе-
хе на престижним музичким фести-
валима. Катица Землењи, диригент и 
музички педагог, обратила се публи-
ци следећим речима: 

„Ове године прослављамо петого-
дишњицу наступа у овом живопи-
сном барокном храму, посвећеном 
рођењу Светог Јована Крститеља. 
Осетили смо, при првом сусрету, не-
обичну енергију и мир, али не само 
због лепоте здања, него и због срдач-
ног гостопримства којим смо дочеки-
вани. Музика је посредник између 
духовног и осећајног живота; она има 
снагу молитве и управо због тога же-
лимо да допремо до сваког срца." 

Хор је састављен од певача разли-
читих струка, а у овој цркви су за пет 

година одржали седам концерата и 
снимили материјал за ЦД, који ускоро 
треба да изађе уз помоћ Српске са-
моуправе у Стоном Београду. Теме 
овог концерта биле су опраштање и 
помирење, па је зато он почео пе-
смом пољског композитора Милана 
Волчека, „Dona nobis pancem” – „Подај 
нам дар и мир у срцима“. 

Хор је извео низ композиција: „Тебе 
појем“ и „Богородице дево“, руског 
композитора Павела Чеснокова, за-
тим четири песме посвећене Богоро-
дици Марији, композитора XX i XXI 
века – Золтан Кодаљ, Сир Џон Таве-
нер, Васил Сергејевич Калиников и 
Дмитри Степановић Бортниански. За 
крај су оставили Рахмањинова и „Бо-
городице дјево“, молитвену песму да 
се  пријатељство и заједништво на-
стави. 

Концерту су присуствовали бројни 
љубитељи добре музике, међу којима 
је било Мађара, Срба, Украјинаца и 
Руса, а пратли су га и представници 
локалне Српске самоуправе, пред-
седник Ласло Шандоровић, свеште-
ник Епархије будимске Зоран Живић 
и в.д. директор Културног и докумен-
тационог центра у Мађарској Милан 
Ђурић. 

С. З.



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ШКОЛСТВО

Очекивања од организационих промена  
у појединим насељима

У Батањи је, како смо већ писа-
ли, свечано отварање нове 
школске године уприличено 2. 

септембра на дворишту месне Срп-
ске основне школе. Поздравне речи 
ђацима и њиховим родитељима упу-
тио је директор образовне установе 
Никола Ђенеш Екбауер, који је дао 
кратак преглед стања на самом стар-
ту новог школског лета, а уједно се 
осврнуо и на задатке и обавезе у 
предстојећем периоду. Иначе, у нову 
школску годину је у Српској школи 
закорачило 65 ученика, међу њима и 
ђаци-прваци – њих седморо. Четрде-
сет малишана похађа предшколску 
установу, што је рекордан број и ули-
ва наду да ће батањска образовна 
институција – којој предстоје и гра-
ђевински послови у циљу прошири-
вања капацитета захваљујући кон-
курсу „Запошљавање и подизање 
животног стандарда развојем инсти-
туција и јавних служби“ - и убудуће 
моћи да рачуна на малишане, који 
представљају базу Српске основне 

школе.  
У Чанаду, у месној Основној школи 

где се предају румунски и српски је-
зик, и ова школска година отпочела 
је под окриљем Реформатске цркве. 
У овом поморишком насељу из годи-
не у годину опада број ученика који 
похађају ову образовну установу. Не-
гативна тенденција приметна је и у 
кругу оне деце, која похађају наставу 
српског језика. Тренутно, петнаесторо 
њих учи српски, а трачак наде улива 
чињеница да је на самом старту нове 
школске године регистровано четво-
ро ђака-првака. Свима њима, према 
ранијој одлуци Чанадске српске са-
моуправе обезбеђена је материјална 
помоћ на самом старту нове школске 
године, а тај потез месног представ-
ничког тела Срба наишао је на сим-
патије појединих родитеља. Такође, 
радује чињеница да и у забавишту 

петнаесторо малишана учи српски 
језик. У школи и забавишту, где се на-
става на српском одвија два пута 
недељно, српски предаје наставник 
Фрањо Колар, који је уједно и пред-
седник месне Српске самоуправе. Он 
и остали чланови тог тела чине све 
како би школа и настава на српском 
опстала. Зато сваке године издвајају 

средства у циљу пружања помоћи 
Дечјем вртићу и Основној школи. 

У Десци,  почетак нове школске 
године остаће запамћен по томе што 
је свечано отварање новог школског 
лета одржано  под окриљем Самоу-
праве Срба у Мађарској. У животу  
месне Српске основне школе и Дечјег 
вртића  наступила је нова ера, јер од 
1. септембра 2019. године ове две 
образовне установе раде као подру-
жнице Српског образовног центра 
„Никола Тесла“. Именоване су и ди-
ректорке: на чело Српског забавишта 
именована је васпитачица Споменка 
Брцан Ђукин, док Српску основну 
школу предводи учитељица Душица 
Зорић. Управо она српски језик пре-
даје у 1. разреду, док је од 2. до 4. ра-
зреда за наставу српског језика заду-
жена Олга Ђукин Спамберг. Српску 
основну школу похађа 15 ђака, а у том 

броју налази се и четворо ђака-прва-
ка. Околности за васпитно-образовни 
рад су побољшане. Наиме, након 
адаптације зграде, која је урађена 
током лета, деца и педагози су се пре-
селили у десни део приземља зграде 
где се одвија настава. Педагошки ко-
лектив чине исти педагошки радници 
који су и до сада радили у образовној 
установи,  уз напомену да је за орга-
низатора програма у ваннаставном 
делу задужена и именована Ева Бр-
цан, иначе, руководилац Радионице 
„Златне руке“ месног Културно-умет-
ничког друштва „Банат“. Такође, међу 
новине се убраја и покретање посеб-

ног музичког васпитања. Захваљујући 
сарадњи са једном музичком шко-
лом, отпочела је едукација деце: пе-
торо њих определили су се за фрулу, 
док је друга петорка изабрала клавир. 
И на пољу физичког васпитања има 
новости: дешчанским ученицима се 
недељно једанпут пружа прилика да 
одлазе на пливање. Што се тиче зани-
мања фолклора у овој образовној 
установи, о фолклорном раду и даље 
бригу води Мирјана Јакшић. 

Српски језик се не предаје само у 
месној Српској основној школи, већ 
и у дешчанској такозваној Мађарској 
основној школи, тј. у Основној школи 

У ново школско лето кренуло је 1.200.000 ученика у Мађарској, а међу њима и 
око 600 ученика српских образовних установа. Новина у овдашњем српском 

образовном систему јесте да су у нову школску годину под окриљем 
Самоуправе Срба у Мађарској, као подружнице будимпештанског  

Српског образовног центра „Никола Тесла“, рад започеле  
Српска забавишна група и месна Српска основна школа у Десци

Почетак нове школске године у Поморишју

Батања
Деска

ДескаБатања
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„Иштван Золтанфи“. У овој образов-
ној установи од 1. до 4. разреда срп-
ски предаје Естер Фрањо Вујчин, а од 
5. до 8. разреда Беатрикс Тот.

Српско забавиште под руковод-
ством васпитачице Споменке Брцан 
Ђукин од ове школске године ради 
са два одељења, а број забавиштана-
ца је 41. Адаптација зграде Културног, 
образовног и верског центра „Свети 

Сава“ омогућила је проширење сме-
штајних капацитета, који су били јед-
но време препрека за примање нових 
малишана у ову предшколску устано-
ву, али добијањем нове просторије 
уклоњена је препрека, па је сада знат-
но повећан број полазника забави-
шта. 

Дечји вртић је, иначе, добио и пер-
сонална појачања. Наиме, ред васпи-
тачица јачају и Слађана Миленковић 
у Дијана Девин, а као педагошки аси-
стент почела је да ради Аница Крум, 
док о техничким стварима бригу води 
Марко Ђорђевић.  Језичко знање деце 

је мешовито – троје малишана говори 
српски, а остали мађарски. 

У Сиригу, у месној Основној школи 
„Лајош Кошут“, дошло је до пада  бро-
ја ученика који уче српски језик, што 
није нова појава. Разлог томе је, како 
смо већ писали, то што су Кинези на-
правили одличну пропаганду за ки-
нески језик, захваљујући чему су 
деца, одлуком родитеља, одлучила да 

се пријаве на учење кинеског. То је, 
свакако, велики хендикеп за српску 
наставу, па наставница Дајана Ђукин 
нема ниједног ђака-првака. Број уче-
ника који уче српски смањен је на 45, 
што је можда и најмањи број у исто-
рији ове образовне установе, откада 
се овде предаје српски. Иначе, настав-
ница Дајана Ђукин српски предаје у 
спојеним разредима, а о предавању 
народописа, као предмета, брине на-
ставница Марта Васиљев. Два педа-
гога неће имати лак задатак, јер ће 
поред уобичајених наставних обаве-
за, морати још више енергије да уло-

же како би се сачувао број деце. Уко-
лико не добију подршку са стране, 
пре свега оних који брину за српско 
школство у Мађарској, доћи ће до 
даљег пада броја оне деце која уче 
српски, а то није никоме у интересу. 

У Сегедину, месна Српска основна 
школа је из објективних разлога пре-
сељена на нову локацију, и то у згра-
ду некадашњег Регионалног студија 
Мађарског радија. Селидба, свакако, 
није добродошла, али због несхва-
тљиве одлуке власника зграде на 
Булевару Москва, под бројем 11, пре-
лазак у нов објекат био је неминован. 
Руководство Самоуправе Срба у 
Мађарској и сви који су задужени за 
српско школство, у рекордном року 
успели су да обаве радове адапта-
ције у некадашњем студију Мађар-
ског радија, па је тако 1. септембра 
могло да се одржи свечано отвара-
ње нове школске године. Молебан је 
том приликом служио протонаме-
сник Светомир Миличић, парох де-
шчански, а потом је уследила и при-
годна свечаност са рецитацијама, 
поздравним говорима и представља-
њем ђака-првака. Своје 
школовање у овој обра-
зовној установи отпоче-
ло је њих шесторо, а са 
њима је васпитно-обра-
зовни рад отпочела 
учитељица  Тамара Те-
шић, која је у Сегедин 
пристигла из Мола, за-
менивши на тај начин 
своје  дотадашње рад-
но место, Основну шко-
лу „Новак Радонић“. У 
склопу свечаности оба-
вљено је и представља-
ње наставнице мађар-
ског језика Андреје 
Фице.  Што се тиче бро-
ја ученика другог ра-
зреда, овде је дошло до 
повећања у односу на 
прошлу годину, када их 
је било шесторо. Сада у 
овом разреду има десе-
торо ученика, са којима 
ради учитељица Сне-
жана Дошић, која је 
уједно и директор ове 
образовне установе. 

Свакако, како деца и 
родитељи, тако и педа-
гошки колектив Српске 
основне школе у Сеге-
дину, у којем се налази 
и Милорад Станић 
Мића, с нестрпљењем 
очекују почетак адапта-
ције зграде Дечје куће 
„Százszorszép” на Кал-

виновом тргу, где се предвиђа осни-
вање Српског образовног центра. Он 
ће, уколико све иде по плану, прора-
дити 2020. године. 

У Сегедину функционише и Српска 
забавишна група. На Тргу Хуњади, где 
се налази српско забавишно одеље-
ње, све је живнуло. Забавиштанце 
предводи васпитачица Наталија Ду-
кић Стантић, која на окупу има 25 
малишана.  Иначе, много је већи број 
пријављене деце, међутим, због ску-
чених могућности, нажалост, васпи-
тачица је принуђена да одбије поје-
дине пријаве. Интересовање је и даље 
огромно, а наду улива споменута 
најава да ће се на Калвиновом тргу 
отворити Српски образовни центар, 
где ће своје место добити и забави-
штарци. 

У Основној школи у Беке улици тек 
крајем септембра ће се кренути са 
наставом српског језика. У овој обра-
зовној установи српски језик предаје 
наставница Беатрикс Тот која ради и 
са средњошколцима  у Гимназији „Јо-
жеф Етвеш.“ 

Предраг Мандић

Сегедин Сегедин

Сириг

Сегедин

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ  
У РУМУНИЈУ

Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска 
месна српска заједница 
од 19. до 22. октобра 2019. године организују поклоничко 
путовање у Румунију.
Планирани програм:
1. дан - Полазак из Сегедина у 6 часова - Улица Шомођи 
број 3;
Путовање за Сибиу (успут обилазак неколико знаме-
нитости)
2. дан - Обилазак храмова у Сибиу: Црква архангела 
Михајла и Гаврила, Црква Св. ап. Петра и Павла и Саборна 
црква, као и знаменитости града и околине;
3. дан - Брашов: Разгледање града и околине; обилазак 
тврђаве Бран, Црне цркве и Цркве св. Николе;
4. дан - Повратак за Сегедин; у зависности од времена, 
постоји могућност посета Араду и Темишвару.
Измене у садржају предвиђеног програм су могуће.
Пријава за путовање се врши уплатом учешћа у износу 
од 150 евра (које садржи: путне трошкове, смештај у 
хотелу на бази полупансиона и улазнице за места које 
посећујемо).
Због ограниченог броја учесника молимо вас да се 
пријавите до 6. октобра 2019. године. Пријавити се може 
код Боривоја Руса (тел: 70/4514234) или код Јелене-Сеје 
Фаркаш 70/2343235.
Срдачно очекујемо све заинтересоване!
Донатор поклоничког путовања: Фонд Министарства за 
људске ресурсе Мађарске, Фондација „Бетхлен Габор”
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Како је сахрањен Вук Стефановић КараџићИСТОРИОГРАФИЈА

„Ево нас, браћо Срби, над покојни-
ком живљим од свих. Данас ми овде 
окупљени, смртни и пролазни, испра-

ћамо у вјечност бесмртника. Овај 
датум ући ће у историју Србије, Евро-
пе и свијета. Срицаће га и учити наи-

зуст ђаци наше отаџбине уз слова из 
најљепше азбуке, и пјеваће о њему уз 
епске пјесме које је обесмртио овај 

бесмртник, и које су 
овјековјечиле њега и ње-
гов народ.”

Овим речима се од 
реформатора српског 
језика, сакупљача народ-
них умотворина и писца 
првог речника, Вука Сте-
фановића Караџића, 
опростио архимандрит 
Герасим Петрановић, у 
говору одржаном изнад 
његовог гроба, 7. фебру-
ара 1864. године у Бечу. 
Захваљујући књижевни-
ку из Шапца Николи Де-
вури, аутору многоброј-
них књига, опроштајни 
говор „изашао је на све-
тлост дана” и први пут је 
доступан јавности. Деву-
ра, аутор романа „Ружа 
Тодорова” која сведочи 
о првој љубави Вука Сте-
фановића Караџића, 
оца наше писмености и 
културе, спремајући до-
кумента за предстојећу 
екранизацију тог дела, 

успео је да пронађе последње речи 
архимандрита Герасима упућене срп-
ском великану.

Београдске „Новости” су, уз сагла-
сност Девуре, недавно пренеле ком-
плетан говор угледног великодостој-
ника СПЦ у којем је непогрешиво, још 
1864. године, проценио и указао на то 
колики ће велик и пресудан значај 
Вук Караџић имати и вековима ка-
сније.

У говору архимандрит Герасим 
даље каже:

„Велику свјетлост српског средњег 
вијека утулило је агарјанско ропство, 
и прогнало Србе са европске и свјет-
ске културне сцене. Вук Стефановић 
Караџић, самоуко сељаче из Тршића, 
титанским напором и подвигом, вра-
тио је свој народ на велика врата у 
дворе Европе и свијета. Срби су, за-
хваљујући њему, стали раме уз раме 
уз велике народе старог континента. 
Свети Сава је отворио врата и прозо-
ре на српској кући, а Вук је упалио 

велику свјетлост у 
српској души.

Окупљени данас 
око његовог одра, 
као некада древни 
Израиљ на ријека-
ма Вавилонским, 
пјевамо завјетне 
пјесме и химне: 
„Ако заборавимо 
тебе бесмртниче, 
нека нас заборави 
десница Господ-
ња”. Овај највећи 
баштиник народ-
ног предања, пе-
чални трудбеник и 
сакупљач скриве-
ног блага и драго-
цијеног бисера 
српске културе, 
докорачао је дрве-
ном штулом на врх 
златног олимпиј-
ског трона европ-
ске културе и на 
њега извео свој 
народ. Вајмарски 
геније сагнуо се до 
земље пред њим и 
пред богатством 
српске народне 
душе.

Само је Господ више учинио за 
Србе од Вука Стефановића Караџи-
ћа. Оно што је за хришћане Јеруса-
лим, за српску културу је Вуково род-
но село Тршић у Јадру код Лознице. 
Вук је превео Нови завјет на народни 
језик, и српски језик сврстао међу 
велике језике свијета. Језик је народ. 
Вуковом реформом језика обновио 
се дух српског народа. Онијемели у 
тами вијекова ропства, Срби су кроз 
Вука златоусто прозборили и задиви-
ли Европу и свијет.

Предајемо данас Вуково уморно 
тијело туђој земљи, предајемо прах 
праху, а његову бесмртну душу и дје-
ло - вјечности. Надајмо се да ће буду-
ћа покољења испунити његову жељу 
коју је изрекао на исповијести под 
мојим епитрахиљом, да се његови 

посмртни остаци пренесу у Србију. 
Горе проклетство од живота у туђини, 
јесте само смрт у туђини. Туђина је и 
мртвацу тешка. Утјеха свима нама 
нека буде сазнање да Вук Стефано-
вић Караџић својим великим дјелом 
и животом припада цијелом свијету. 
Гдје год био, он је свагда и свуда свој 
на своме. Свијет је отаџбина генија. А 
Србија је тамо гдје је Вук!” 

Архимандрит Герасим, рођен у 
Шибенику, у Далмацији, био је један 
од најобразованијих свештеника и 
теолога свога времена. Као архиман-
дрит, био је пријатељ и духовник 
Вука Стефановића Караџића, а и 
сам се читавог живота бавио књи-
жевним радом. Сахрањен је у Мана-
стиру Савина, као епископ бококо-
торски. 

Ових дана први пут је објављен опроштајни говор са сахране Вука Стефановића Караџића, 1864. године у 
Бечу. Говор је одржао архимандрит Герасим, рекавши да је Вук својом дрвеном штулом докорачао  

на врх златног олимпијског трона европске културе и на њега извео свој народ.

Архимандрит Герасим: „Свет је ота џбина генија”

Вукова родна кућа у Тршићу

Вук Стефановић Караџић
Караџићеве мошти данас леже у порти Саборне цркве  
у Београду

Надгробни споменик у Бечу 

ПРЕНОС МОШТИЈУ ИЗ БЕЧА У МАТИЦУ
Жеља Вука Караџића, рођеног 6. новембра 1787. у Тршићу, да почива у 

Србији, остварила се 30. септембра 1897. године. Ексхумација његовог и тела 
Јернеја Копитара, великог словеначког лингвисте и Вуковог пријатеља, оба-
вљена је у исти дан, 28. септембра 1897. године на гробљу Светог Марка у 
Бечу. Том приликом су ковчег и посмртни остаци детаљно фотографисани, 
кости су опране у вину, а направљен је и гипсани одливак Вукове лобање. 
Дочек посмртних остатака Вука Караџића био је посебно пажљиво орга-
низован у Београду где су се окупили многобројни грађани из Србије, Црне 
Горе, Босне, Хрватске... Од момента када је воз са Вуковим телом прешао 
реку и ушао на територију Краљевине, па све до краја сахране, непрекидно 
су звонила звона свих београдских цркава. Ковчег је идући ка Саборној 
цркви прошао свим важним београдским улицама, у пратњи свештенства 
и грађана. Караџић је сахрањен у порти Саборне цркве уз песму Јована 
Јовановића Змаја.
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ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ”
*

28. септембар у 19.00 ч. 
„ПЕШТАНСКИ ОМНИБУС” - међународни сусрет писаца 
Учествују писци из: Мађарске, Србије, Румуније, Републике Српске, 
Чешке, Немачке, Француске, Холандије
Музички интермецо: Криштоф Сатмари, саксофон; Марк Пап, клавир 
Место: Ресторан Централ 
Адреса: Budapest, V. kerület, Károlyi utca 9.

*
3. октобар у 19:00 часова 
КОНЦЕРТ КВИНТЕТА „АЛТРО СЕНСО” - „Траговима српских ком-
позитора” 
Квинтет је основан 2014. године, и први је клавирски квинтет након 
дужег времена у Србији са континуираним наступима. Публици 
у будимпешти представиће се делима српских композитора ро-
ђених у Мађарској. 
Место: Музичка академија Франц Лист
Адреса: Budapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 8. 

*
4. октобар у 17.00 ч. 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПРОСТОРИЈА СКЦ-а
Место: Српски културни центар 
Адреса: Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 49. 

*
5. октобар у 15.00 ч.
ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ЖУПАНИЈИ БАРАЊА 
Освећење спомен-плоче на месту некадашњег српског православ-
ног храма у Сигетвару
Адреса: Szigetvár, Katona utca 1. 

*
5. октобар у 16.00 ч. 
„ИЗ ПРОШЛОСТИ СИГЕТВАРСКИХ СРБА” - промоција 16. броја 
„Барањских свезака” 
Аутор: Адам Пап, теолог 
О књизи ће говорити: Адам Пап и др Предраг Мандић, уредник 
издања 
Место: Дом културе „Вигадо” 
Адреса: Szigetvár, József Attila utca 9.

*
5. ОКТОБАР У 17:00 ЧАСОВА 
КОНЦЕРТ МЕШОВИТОГ ХОРА „ТИНОДИ” 
Место: Дом културе „Вигадо” 
Адреса: Szigetvár, József Attila utca 9.

ИНФО

СРПСКА ИГРАНКА У СЕГЕДИНУ
2. октобра  2019. у 18.00 ч.

Организатор: 
КУД „Банат” из Деске

Дом народности - Nemzetiségek Háza
6721 Szeged, Osztróvszky utca 6.

Тел. +36 62/424-248

ПРИРЕДБА „ГЛАС БАЛКАНА“ 2019.
5. октобра 2019. у 18.00 ч.

Наступају оркестри и културно-уметничка друштва 
националних заједница

Организатори: 
Српска самоуправа у Кебањи 

и Удружење „Глас Балкана“
Kőrösi Kulturális Központ

Budapest,  X Szent László tér 7-14.

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА   
  

 27. 09. Св. Литургија    - у 10.00 ч. 
 (Крстовдан)
 29. 09. Св. Литургија    - у 10.00 ч.
 05. 10. Св. Литургија    - у 10.00 ч. 
 (Задушнице)
 05. 10. Вечерње             - у 18.00 ч.
 06. 10. Св. Литургија    - у 10.00 ч.
 12. 10. Вечерње            - у 18.00 ч.
 13. 10. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 19. 10. Вечерње             - у 18.00 ч.
 20. 10. Св. Литургија    - у 10.00 ч.
 26. 10. Вечерње            - у 18.00 ч.
 27. 10. Св. Литургија    - у 10.00 ч. (Св. Петка)
 30. 10. Вечерње            - у 18.00 ч.
 31. 10. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Српска самоуправа Мохачу срдачно вас позива на

КЊИЖЕВНО-МУЗИЧКО ВЕЧЕ
Субота, 28. септембар у 17.00 ч.

Гости: 
Српско позориште у Мађарској - Милан Рус, Вранимир 
Ђорђев и Александар Дунић, са деловима монодраме 

Милована Витезовића  
„Храбри и јуначни војвода Јанко Катић”

Место одржавања:
Српски клуб у Мохачу

Печујско-барањско српско удружење, Самоуправа Срба у 
Печују и Локална самоуправа града Сигетвара срдачно Вас 

позивају на

ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У ЖУПАНИЈИ БАРАЊА

У Сигетвару, 5. октобра 2019. 

Програм:
15.00 ч.  – Откривање и освећење спомен-плоче на месту 
некадашње српске православне цркве (угао улица Катона 
и Сабадшаг)
16.00 ч.  –  Промоција 16. броја Барањских свезака
Адам Пап: Из прошлости сигетварских Срба
16.40 ч. – Концерт Хора „Tиноди“ из Сигетвара и
Хора „Св. цар Константин и царица Јелена“ из Сомбора
(Mесто: Вигадо, Улица Атиле Јожефа бр. 9.

Реализацију програма суфинансирају: Фонд „Бетлен Габор”, 
Управа за сарадњу  са дијаспором и Србима у региону 
Министарства спољних послова Републике Србије и 
Локална самоуправа града Сигетвара.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА 
УЧЕНИКЕ

Српски педагошки и методолошки центар 
расписује литерарни конкурс за све школе са 
српским наставним језиком и за школе где се 
српски језик предаје као наставни предмет. 
Конкурс је расписан до 20. новембра 2019. 
године. За основну школу су предвиђене три 
теме и за гимназијалце три. Дужина рада је 
од 3000 до 5000 карактера (једна до две куцане 
странице). Радове треба слати у електронској 
форми на имејл: szerbpedkp@gmail.com и 
потписати шифром. На исти имејл послати 
своје име, наслов рада, разред и шифру под 
којом је рад послат. Куцати у фонту Times New 
Roman. Обавезно је да се рад пошаље и у 
ћириличном рукопису, на адресу: Szerb 
Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 
Budapest, Falk Miksa 3.
Теме за основне школе:

1. Матерњи језик, најкраћи пут до срца  
2. Чувајмо сваку реч српског језика
3. Најлепши су снови на матерњем језику.

Теме за гимназију:
1. „На српском језику разговарам са 
муњама“ (Никола Тесла)
2. „Српски језик је рајски језик“(J. J. Змај)
3. Ћирилица је велики допринос културној 
баштини Европе 

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 
„НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ”

Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив 
свим заинтересованим образовно-васпитним установама, 
српским самоуправама, српским институцијама и физичким 
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за 
доделу признања „Најдражи учитељ” за 2019. годину.
Признање „Најдражи учитељ” се додељује српским 
просветним радницима за допринос квалитетном образовању 
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског 
језика, културе, традиције и идентитета на територији 
Мађарске.
Право да буду предложени за доделу признања "Најдражи 
учитељ" имају: тренутно запослени у предшколским установама, 
основним школама, као и средњој школи, ђачком дому и 
високошколским установама на територији Мађарске, као и 
просветни радници који су свој радни век посветили очувању 
српског језика и идентитета и тренутно су у пензији. 
Критеријуми за доделу признања „Најдражи учитељ”:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом, 
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави 
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном 
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног 
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.
Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега 
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде добитник 
признања „Најдражи учитељ”.
Предлоге очекујемо од 20. новембра 2019. године, путем поште на 
адресу Српског педагошког и методолошког центра (Szerb 
Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.) 
или путем имејла szerbpedkp@gmail.com
Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке, 
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама. 
Све додатне информације можете добити путем телефона 
06 70 339 2995.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399
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Ј едан од најукуснијих специјалите-
та балканске кухиње, који се прави 
од паприке, патлиџана, љуте папри-

ке, мало парадајза и ситних тајних 
састојака, поново је у Десци окупио 
заљубљенике гастрономије, културе 

и забаве. Старим пријатељима „Бана-
та“ придружили су се нови, а уколико 
се тако настави, онда ће ускоро ова 
традиционална манифестација над-
машити све досадашње рекорде и 
достићи 4000 посетилаца.

Наравно, није лако изорганизовати 
целодневну приредбу са бројним са-
држајима и удовољити жељама љу-
битеља ајвара. Али, како се из године 
у годину нуде нови садржаји и ре-
формише приредба, онда успех мора 
да буде гарантован. Тога су били све-
сни и организатори фестивала, пред-
вођени Кристифором Брцаном, који 
су у овогодишњу фестивалску мани-
фестацију уврстили и тракторски 
дефиле. Чак четрдесет трактора је 
продефиловало кроз село и паркира-
ло се испред спортско-рекреативног 
центра на крају села.

На локацији на којој су трговци и 
занатлије већ поставили своје шаторе 
и робу, слично ранијим годинама, ре-
зервисано место имале су и „Балкан-
ска тераса“ и „Улица занатлија“. Иако 

је био најављен фудбалски турнир 
екипа из места настањених српским 
живљем, одиграна је само једна при-
јатељска утакмица, јер се број уче-
сника свео на две екипе.  

Резултат утакмице је био неважан, 

али са друге стране, итекако су важни 
били програми, који су у међувреме-
ну били организовани за посетиоце. 
За децу је био обезбеђен богат избор 
интерактивних програма, у којима су 
девојчице и дечаци активно учество-
вали, али можда су се највише радо-
вали дружењу са Валтазаром, пито-
мим магарцем, који се поново нашао 
центру пажње, у склопу квиз-питања.

Свакако, највеће интересовање 
изазвало је надметање у кувању ајва-
ра и љуштењу паприке. Кувари су на 
располагању имали два сата времена 
да спреме најбољи ајвар а трочлане 
такмичарске екипе настојале су да у 
што краћем временском периоду 
ољуште паприку. У својим настојањи-
ма такмичари су добили и музичку 
подршку од  трубача, чланова Орке-
стра „Дурмишевић.“

На срећу, није се морало дуго че-
кати на одлуку жирија. Оцењивачка 
комисија је одлучила да у категорији 
љуштења паприке победником про-
гласи екипу „Банатске мајке“, која је 

у најкраћем временском року и нај-
квалитетније очистила паприку. Дру-
го место припало је Културно-умет-
ничком друштву „Абрашевић“ из 
Краљева. Треће место у овој катего-
рији освојио је трио „Ратоборни це-
лери“. Најбољи ајвар скувала је екипа 
Културно-уметничког друштва „Су-
ферини“ из Батање, друго место при-
пало је „Ратоборним целерима“, док 
се трећим местом може похвалити 
тим „Јастреб и пријатељи.“

Ни овогодишња „Ајваријада“ није 
протекла без „Фолк феста“, а пре тога 
је на фудбалском терену домаћина 
формирано и поведено највеће коло. 
А коло се развило и на централној 
позорници, постављеној у великој 
шатри рекреационог центра. 

Традиционални „Фолк фест“ отво-
рио је Милан Ђурић, директор Кул-
турног и документационог центра 
Срба у Мађарској, који је нагласио: 

- Ви сте домаћини највећег скупа 
који се одржава у Мађарској, програ-
ма саборног карактера. Овде из годи-
не у годину долазе људи како би се 
дружили и добро осећали. Сада су на 
реду фолклораши, који ће предста-
вити свој рад.

Међу њима, биле су све генерације 
КУД-а „Банат“ из Деске, Дечја група 
КУД-а „Суферини“ из Батање,  КУД 
„Опанке“ из Помаза, КУД „Весели 
Сантовчани“ из Сантова, сениори 

КУД-а „Абрашевић“ из Краљева, а 
својим наступом  програм су увели-
чали и Украјинци и Грци из Сегедина. 
Такође, могле су се чути и изворне 
народне песме из Русије. Публика је 
уживала у разним играма и музичкој 
баштини народа Балкана, а имала је 
прилику да се диви и предивним но-
шњама фолклорних интерпретатора. 

Целодневну „Ајваријаду“ заокру-
жило је народно весеље, које је тра-
јало до ситних сати. Том приликом, за 
добар штимунг побринули су се ор-
кестри „Дурмишевић“ и „Коло“ - на 
челу са Ладиславом Халасом из Ту-
куље.

Задовољан овогодишњим „Фести-
валом ајвара“ био је и главни органи-
затор приредбе Кристифор Брцан, 
председник „Баната“: 

- Мислим да је и ове године фести-
вал био успешан. Наравно, увек се 
поткраде по која грешка, па је тако 
било и овога пута. Упркос томе, сма-
трам да смо успели у нашим настоја-
њима. Доста нових ствари смо уткали 
у наш рад. Планирамо и следећих 
година нешто слично да урадимо. 
Наравно, биће и неких измена. Само 
онај успева, ко и уради нешто - рекао 
је Брцан за наш лист.

Пошто кажу да „Банат“ не познаје 
немогуће, савим је сигурно да ће се 
већ наредне године појавити са но-
вим идејама, а по свему судећи пове-
заће се и са највећим гастрономским 
караваном на Балкану - „Изађи ми на 
теглу“. Овај караван обилази велики 
број градова у Србији, а у Десци су 
поведени разговори о томе на који 
начин би се могли спојити гастроном-
ски караван и КУД „Банат“, као главни 
организатор приредбе.

Домаћини кажу да су продали 
већи део теглица љутог, слатког и ај-
вара са падлиџаном. Уједно, и овим 
путем се захваљују многобројним 
спонзорима, суфинансијерима „Ајва-
ријаде“, која ће следеће године про-
славити 10. годишњицу свог постоја-
ња. 

П. М. 

 СА ЛИЦА МЕСТА

Културно-уметничко друштво „Банат“ из Деске, 14. септембра организовало је још један фестивал ајвара 
- популарну „Ајваријаду”. Домаћини су се и ове године потрудили да програм буде разноврстан и да 

припремање ајвара буде само повод за дружење уз фолклор, спорт и гастрономију

Расте популарност ајвара и дешчанске феште 
Девета „Ајваријада” 
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