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САРАДЊА

Ц ентрални терен Фудбалске ака-
демије ТСЦ, на новом стадиону 
„ТСЦ Арена” у Бачкој Тополи 

свечано je отворен пригодним про-
грамом и пријатељском утакмицом у 
којој је ТСЦ победио мађарског вели-
кана „Ференцварош”, резултатом 2:1.

Пред пуним трибинама стадиона, 
који може да прими 4500 гледалаца, 
председник ТСЦ-а Јанош Жембери је 
пре утакмице поздравио бројне госте 
из Србије и Мађарске.

„Прву званичну утакмицу као дома-
ћини на овом терену одиграћемо са 
Војводином, 26. септембра, у 11. колу 
Суперлиге, а данас имамо част да уго-
стимо мађарског великана „Ферен-
цварош”, за који нас везује 100 година 
пријатељства”, рекао је Жембери.

„Ово је један од најважнијих дана 
у историји нашег клуба. Ово је дан 
када отварамо врата нашег новог до-
маћег терена на коме ћемо ускоро 
дочекивати све будуће ривале. Данас 

те снове ми остварује-
мо и допуњавамо, уве-
рени да ћемо на овом 
терену исписати неке 
нове, лепе фудбалске 
приче”, додао је он. 

Почетни ударац на 
утакмици извели су ка-
питени два клуба, који 
су у Бачкој Тополи 1980. 
године били учесници 
последњег међусобног 
сусрета, легенда Фе-
ренцвароша Тибор Њи-
лаши и некадашњи ка-
питен ТСЦ-а Иштван 
Kовач.

Повео је ТСЦ голом 
Југа Станојева у 15. ми-
нуту, изједначили су го-
сти поготком Балинта Вечеија у 83. 
минуту, а у надокнади је Ифет Ђако-
вац постигао гол за први тријумф клу-
ба и Бачке Тополе у дуелу са „Ферен-
цварошем”. 

У изградњу Фудбалске академије, 
без стадиона уложено је 10 милиона 
евра, а целокупна инвестиција кошта 
око 15 милиона евра.

Генерални директор ФK ТСЦ Са-
болч Палађи каже да већ за пар не-
деља очекује да буде одиграна утак-
мица са ФK Војводином на овом ста-
диону.

„Мислим да су сада овај стадион 
и наша академије изазов. Ми смо на-
правили играче који играју по разним 
клубовима у Европи и свету. Волео 
бих да играчи дођу у наш клуб и буду 
још бољи, а онда заиграју за боље и 
квалитетније клубове”, рекао је Пала-
ђи.

Он истиче да је изградња стадиона 
врхунац њиховог рада, када су 2005. 
године почели да граде клуб.

„Мислим да смо сада заокружили 
причу која је битна за нас и за српски 
фудбал”, закључује он. 

Бачка Топола

Утакмица са „Ференцварошем” на новом стадиону

У Зрењанину ће бити отворен Сту-
дентски центар за смештај сту-
дената из Мађарске, док је у Мо-

рахалому у току изградња центра за 
студенте из Србије, најављују из два 
партнерска града.

За студенте из Мађарске је у Зре-
њанину намењен реконструисани 
објекат у центру града. Ти центри ће, 
како се најављује, бити отворени у 

оквиру пројекта који спроводи град 
Морахалом као носилац пројекта и 
град Зрењанин као партнер у оквиру 
Програма прекограничне сарадње 
ИПА Интерег ЦБЦ програма.

Радови на адаптацији и санацији 
објекта у Зрењанину су у току и у ње-
му ће, у периоду од шест месеци бо-
равити 17 ученика. 

На табли на градилишту у Зрења-
нину пише да је укупан 
буџет пројекта 882.352 
евра, а да Зрењанин обез-
беђује 436.176 евра, а из 
ИПА 370.749 евра, преноси 
Бета. 

У Морахалому ће бити 
изграђен Студентски хо-
стел за 17 студената који 
ће бити учесници програ-
ма стипендирања, каже се 
у саопштењу, без навође-
ња о којим студентима је 
реч, имајући у виду да у 
Морахалому не постоји 
ниједан факултет. 

Ј униорска ватерполо репрезента-
ција Србије, у којој су играчи до 17 
година, победила је на међународ-

ном ватерполо турниру у Сегедину, 
одржаном од 27. до 29. августа. Млади 
делфини, предвођени селектором 
Милошeм Королијом и његовим по-
моћником Слободаном Никићем, 
против свих супарника показали су 
веома зрелу и динамичну игру. 

Холандију су савладали резулта-
том 18:10, да би потом и домаћинима, 
репрезентативцима Мађарске, нане-
ли пораз од 16:10. Следила је Немачка, 

која, такође, није нашла решење про-
тив тактички мудрих, разиграних срп-
ских репрезентативаца (14:6), који су 
своју моћ доказали и у финалу, када 
су убедљиво савладали Хрватску 9:3. 
Најефикаснији у том дуелу био је 
Виктор Урошевић са четири гола.

Јуниори ватерполо репрезентације 
Србије су, дакле, заслужено освојили 
победнички пехар у Сегедину, што 
улива наду да ће млади делфини 
успешно учествовати на предстоје-
ћем европском првенству, које ће ове 
године бити одржано на Малти. 

Пројекат Морахалома и Зрењанина

Ватерполо

Центри за студенте са  
обе стране границе

Србија победник турнира  
у Сегедину
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З аседањем је председавао 
Иштван Аут, саветник одгово-
ран за народности при локал-

ној самоуправи града Печуја који је, 
након што су присутни представници 
представничких тела народности, 
усвојила дневни ред седнице, учесни-
ке форума информисао о припрема-
ма за предстојећи „Мањински пик-
ник– народносни фестивал”.

Иштван Аут је нагласио да су на-
длежни органи због прописа који се 
тичу сузбијања пандемије вируса ко-

рона мало преиначили предвиђени 
програм, замишљен од стране наци-
оналних и етничких мањина, па су за-
бранили одржавање последње тачке 
манифестације, то јест, концерта који 
је био предвиђен у 20 сати.

Што се тиче осталих организацио-
них детаља приредбе, током које се у 
шатору јерменске народносне само-
управе, уз учешће младих, предвиђа 
и одржавање округлог стола на тему 
положаја народности у Мађарској, 
све остале појединости су усаглаше-
не. Договор је постигнут и по питању 
броја потребних шатора, око начина 
паркирања у зони где се паркинг на-
плаћује, као и о гастрономским спе-
цијалитетима којима ће се предста-
вити и сл.

Што се тиче Самоуправе Срба у 
Печују, она је одлучила да заинтере-
соване пролазнике почасти буреком 
и славским колачем. Нажалост, ове 
године, у културном програму неће 
бити учесника који ће представити 
српски народни мелос и српске на-
родне игре.

Део учесника седнице је био ми-
шљења и иницирао да се цела мани-
фестација овековечи како би се ка-
сније саставио и емитовао пропаганд-
ни филм о народностима.

У оквиру друге тачке дневног реда, 
разговарало се о пропозицијама на-
граде „Ференц Фалухељи”, одликова-
њу које град Печуј додељује народно-
сним активистима и организацијама 
које се посебно истичу својим радом. 

Иштван Аут је присутне информисао 
да ће од наредне године бити могуће 
доделити две награде, међу њима јед-
ну постхумно.

Током форума пажња је била по-
свећена и народносним стипендија-
ма. Саветник за народности је присут-
не позвао да свако предложи једну 
особу за стицање народносне стипен-
дије. 

Председник Хрватске самоуправе 
у Печују Стјепан Блажетин је подву-
као да би вредело израдити један 
правилник на основу којег ће се вр-
шити додела стипендија, што су при-
сутни учесници скупа прихватили. На 
следећем заседању Савета за народ-
ности на дневном реду ће се разма-
трати правилници.

Народносне стипендије доделиће 
се на Дану народности, који ће се ове 
године одржати 18. децембра, а све-
чаност ће бити уприличена у печуј-
ском Хрватском позоришту.

Крај заседања протекао је у знаку 
расподеле финансијских средстава, 
предвиђених за месне народносне 
самоуправе из буџета града Печуја. 
Наглашено је да се средства потроше 
наменски, на приредбе, и од припад-
ника представничких тела је затраже-
но да Канцеларији за народности и 
цивилне организације доставе кален-
дар програма, са терминима приред-
би.

Саветник за народности Иштван 
Аут је заседање затворио речима да 
Савет народности неће учествовати 
на овогодишњој „Лоби партији”, која 
се сваке године организује и Сентле-
ринцу.

Са друге стране, изразио је наду да 
ће мањински пикник, народносни фе-
стивал у Печују, под слоганом „Много-
страно заједништво”, протећи у најбо-
љем реду и на задовољство свих који 
се појаве на Тргу Сечењи у Печују.

П. М.

ДРУШТВО

Ове године без српске музике и фолклора
на фестивалу националних заједница

У печујској Канцеларији за народности и цивилне орга-
низације одржана је седница Савета народности, на којој 
су, поред осталог, договорене појединости у вези са одр-
жавањем манифестације посвећене националним зајед-
ницама и за доделу будућих ученичких стипендија. 

Савет народности Печуја о предстојећим акцијама

У згради месне локалне самоу-
праве, 31. августа, одржана је 
друга овогодишња седница Са-

моуправе Срба у Чанаду. Форумом је 
председавао Фрањо Колар, председ-
ник ССЧ у овом поморишком насељу, 
а на дневном реду заседања нашла 
су се буџетска питања, програмске 
активности и установљавање наред-
них заседања.

Председник је присутне чланове 
информисао да су на рачун ССЧ-а 
легла обећана средства на основу 
диференцијалног финансирања на-
родносних самоуправа, што значи 
да не постоје препреке за организо-
вање и реализовање програма и 
остваривање разних пројеката.

Већ 18. септембра Српска народ-
носна самоуправа у Чанаду достој-

но жели да се представи у склопу 
Дана села, када ће се одржати и Дан 
народности. За ту прилику Чанађа-
ни желе да ангажују чланове Кул-
турно-уметничког друштва „Банат” 
из Деске и то подмладак дешчан-
ског ансамбла, који би наступао у 
културном делу програма. Такође 
се предвиђа и одржавање тзв. пле-
сачнице.

Чанадска српска самоуправа ће 
се, осим учешћа у културном про-
граму, доказати и на гастрономском 
плану; овом приликом за заинтере-
соване гурмане биће припремљена 
рибља чорба.

Наравно, ССЧ и убудуће жели да 
потпомаже месну српску право-

славну црквену општину, одржава 
српско гробље на крају села, где 
планира да постави и нове клупе, 
као и нови крст.

Српска самоуправа ће и убудуће 
материјално потпомагати рад ме-
сног забавишта и основне школе. 
Свако дете, које се на почетку свог 
школовања одлучи да учи српски 
језик, добија 8000 форинти, а такође 
и друга деца, која учествују у наста-
ви српског језика, добијају по-
клон-пакете са бојицама и другим 
школским потрепштинама.

Чланови српске самоуправе у Ча-
наду су решили да ће финансирати 
и радове на обнови канализације 
месног Дома народности, у ком се 
обично друже са месним Румунима. 

На крају седнице постигнут је до-
говор да се наредно заседање Са-
моуправе Срба у Чанаду одржи 18. 
октобра, а завршна јавна седница 
ССЧ биће уприличена у децембру 
текуће године.

П. М.

Креће серија јесењих културних програма
и представљања српске заједнице

Српска самоуправа Чанада креће у организовање пр-
вих јесењих програма, па ће се тако већ 18. септембра 
представити на Данима народности, а у оквиру манифе-
стације Дани села. Тада би, како је планирано, требало 
да наступи подмладак КУД-а „Банат” из Деске.

Планови Срба у Чанаду 

Радован Горјанац, председник 
Српске самоуправе у Печују

Центар Печуја
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П осле интонације српске и ма-
ђарске химне, часни оци о. 
Зоран Остојић, парох будим-

пештански, о. Зоран Живић парох ка-
лашки и школски верочитељ, о. Нико-
ла Почуча и ђакон Стефан Милиса-
вић обавили су призивање Светог 
Духа и молебан за ученике и настав-
нике наше васпитно-образовне уста-
нове на Тргу ружа.

Свечаност су својим присуством 
увеличали Биљана Гутић Бјелица, ам-
басадор Босне и Херцеговине у Бу-
димпешти, Љубомир Алексов, порт-
парол и представник српске народ-
ности у мађарском Парламенту, Вера 
Пејић Сутор, председник Самоуправе 
Срба у Мађарској, Мирослав Јевтић, 
аташе Амбасаде Републике Србије и 
Борислав Рус, председник Српске са-
моуправе у Будимпешти. 

Након молитве и освећења школе, 
окупљенима се обратила др Јованка 
Ластић, директорка Српског забави-
шта, основне школе, гимназије, коле-
гијума и библиотеке „Никола Тесла”.

Она је у свом говору рекла и сле-
деће: „Иза нас су две доста чудне и 
необичне школске године. Надам се 

да ће ова бити уобичајена и сад смо 
дошли до тога да већ и то представља 
једну новину ако се не дешавају ван-
редне ствари. Школска година у на-
шој институцији је већ почела. Поче-
ла је тако што су у нашим подружни-
цама у Десци, Сегедину и Ловри 
одржане свечаности поводом отва-
рања школске године. Ова је, тако да 
кажем, последња, али у сваком слу-
чају и најбројнија. Школска година је 
почела и тиме што су наши матуран-
ти отишли на матурску екскурзију у 
Праг. Ове године је по први пут одр-
жан „Камп бруцоша”, где су у току пет 
дана наши нови ученици имали при-
лике мало да се упознају са школом 
и са целом нашом причом. Захвална 
сам професорима Лазару Которче-
вићу и Грацији Брусњаи, односно Ђач-
кој самоуправи на челу са Леном Ем-
бер што су одрадили овај пројекат. 
Надам се да ће од тога ускоро поста-
ти и традиција.

У нову школску годину опет креће-
мо са рекордним бројем ученика. 
Премашили смо у свим нашим подру-
жницама и овде у Будимпешти 800 
ученика! У забавиштима имамо око 

150 малишана, у основним школама 
у први разред је уписано 49 деце, а у 
први разред гимназије 115 ученика. 
Мислим да је ту сад крај приче. Не 
можемо никуда да растемо, једино 
ако добијемо неке нове објекте и но-
ве зграде. Завршена је обнова унутра-
шње фасаде, замењени су прозори, 
многи радови су одрађени и у Ловри, 
у Сегедину и Десци. Надамо се да ће-
мо до краја следеће школске године 
успети све то да завршимо и да уо-
бличимо.” Своје обраћање ђацима 
директорка је завршила следећим 

речима: „Ја вам желим срећну нову 
годину! А првенствено вам желим пу-
но здравља!”

Потом су уследиле рецитације на 
српском и мађарском језику у изво-
ђењу ученика нижих разреда основ-
не школе. Мила Бадоњић, ученица 2. 
разреда рецитовала је стихове Дра-

гана Лукића „Школа”, док је Исидора 
Пајванчић, ђак 4. разреда декламова-
ла песму Борбале Салаи: „Нека учење 
буде радост”. Одмах иза тога уследио 
је програм малог хора под диригент-
ском палицом професорке Оливере 
Младеновић Мунишић. Чланови хора 
су на веома симатичан начин отпева-
ли модерну песму „Рокери и џезери”, 
што је публика поздравила бурним 
аплаузом.

По устаљеној традицији, ученици 
4. разреда основне школе уручили су 
поклон-пакетиће ђацима првацима.  

За декорацију поменуте свечано-
сти потрудила се професорка ликов-
не културе Анита Шухајда.

После завршетка свечаности пово-
дом отварања нове школске године, 
ученици су са својим разредним ста-
решинама пошли у своја одељења.  

Драгомир Дујмов

ШКОЛСТВО Српска школа у Будимпешти 

Свечано отворена још једна школска година
У Српском забавишту, основној школи, гимназији, ко-

легијуму и библиотеци „Никола Тесла” у Будимпешти, 
свечаност поводом почетка нове 2021/2022. школске 
године приређена је у среду 1. септембра у дворишту 
школе. 
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Н ову школску годину у Срп-
ској школи у Батањи започе-
ла су 83 ученика. Свим при-

сутнима, првог дана школске године, 
обратила се нова директорка ове 
установе, Мелинда Кереми.

 - Поново је дошао овај дан, први 
дан нове школске године, поводом ко-
јег вас срдачно поздрављам! Надам 
се да је свако дете много чекало ову 

прилику, иако можда не толико због 
учења, него због сусрета са вршњаци-
ма и са нама. Прошли смо кроз веома 
тежак период што се тиче наставе, али 
се надам да у будућности нећемо мо-
рати прећи опет на дигиталну наставу. 
У oвoj нади смо организовали свакод-
невницу за наше ученике; то значи да 
ћемо се трудити, поред учења, да ор-
ганизујемо екскурзије, квизове, такми-

чења, посете позоришту и разноврсне 
програме у слободно време. Наравно 
да неке ствари деца треба да науче у 
клупи, али је за развој уравнотежене 
личности исто тако важан спорт, на-
родни фолклор и музика, креативне 
радионице и слободна игра. У овом 
процесу ће нам од помоћи бити об-
новљен колектив, који ове године има 
три нова члана. У ниже разреде се 
враћа учитељица Палма Кехази Јухас, 
код виших разреда ће мађарски језик 
и књижевност предавати Имрене Гу-
љаш, а малима и великима ће преда-
вати ликовну културу Нора Бока Гу-
љаш, која ће бити задужена и за кре-
ативне радионице - истакла је 
директорка Кереми.

Уследио је шарено-
лики програм учени-
ка основне школе. 
Кратак драмски при-
каз прожет рецитаци-
јама и музиком са де-
цом је увежбала Сања 
Ковачевић, док је Ре-
ка Добаи децу при-
премила за наступ на 
енглеском језику. Учи-
тељица Станислава 
Ђенеш Екбауер спре-
мила је ове године со-
листе, који су отпева-
ли песму „Школа”, по 
тексту Драгана Луки-
ћа. 

Петнаесторо првака је започело 
авантуру кроз свет бројки и слова. 
Њих је на ово путовање испратила 
њихова васпитачица Габриела До-
хањош Роцко и предала у руке учи-
тељици Мариани Њима, са којом ће 
се дружити наредних година. Ста-
рији другари су им уручили покло-
не, које је школа припремила за 
њих.

Пуни елана, одморни и спремни за 
нове радне победе просветари су се 
већ крајем августа припремали за ве-
лики почетак. Ово лето је донело ве-
лике промене у наставничком колек-
тиву у Српској школи у Батањи, али 
ће они настојати да и ове године ис-
пуне захтеве и ишчекивања, која ће 
се наћи пред њима.

Забавиштанци су са радом крену-
ли једну недељу раније, како би се 
нови „клинци и клинцезе” што пре 
привикли на нови амбијент и нове 
обавезе. Српско забавиште од сеп-
тембра похађа 41 малишан. 

Школску годину, као и ранијих го-
дина, поред васпитно-образовног ра-
да, обележиће и бројни програми и 
манифестације приликом којих ће 
малишани активно учествовати у очу-
вању српске традиције и обичаја. Већ 
средином септембра их очекује обе-
лежавање Дана српске културе и про-
слава поводом храмовне славе Мале 
Госпојине.

Станислава Ђенеш Екбауер

Петнаесторо првака закорачило у свет бројки и слова
ШКОЛСТВОСтарт школске године у Батањи

У ченици су уочи свечаности, то-
ком целог поподнева понавља-
ли покрете учене прошле годи-

не, али и увежбавали нови драмски 
текст. Нове учитељице су помагале 
око декорације учионица и израде 
сценографије, тако да је све било 

спремно за пријем ђа-
ка првака, којих је ове 
године четворо.

Свечаност је почела 
интонирањем српске и 
мађарске химне. Све-
штеник Далибор Ми-
ленковић, сегедински 
парох, одржао је моле-
бан за почетак школ-
ске године. Госте, ро-
дитеље и ученике је 
поздравила директор-
ка Српске школе у Се-
гедину, Снежана До-
шић и при том посеб-
но поздравила Веру 

Пејић Сутор, председницу Самоупра-
ве Срба у Мађарској, др Јованку Ла-
стић, директорку Српске школе „Ни-
кола Тесла” из Будимпеште, Наду 
Малбашки, председницу Самоуправе 
Срба у Сегедину и Миленка Радића, 
потпредседника цивилне организа-

ције Сегединска 
српска заједница. 
Ђацима прваци-
ма и њиховим ро-
дитељима је упу-
тила поздравне 
речи и пожелела 
срећан нови по-
четак.

Директорка 
установе, др Јо-
ванка Ластић, 
обратила се при-
сутнима пригод-
ним говором, са 
посебним освр-
том на тренутне 
радове у обема 
зградама – у Улици Штефанија и на 
Тргу Калвин, а такође и са њиховим 
напредовањем. Радови у згради у ко-
јој је смештена школа, управо су у 
току, а завршетак се очекује до краја 
месеца. Следећа школска година, у 
септембру 2022, требало би да почне 
у реновираној згради на Тргу Калвин.

Учитељице су са својим ученицима 
припремиле богат програм. Смењи-
вале су се кореографије, рецитације, 
драматизације. Имали смо прилике 
да видимо драматизације „Заљубље-
ни зечеви” и „Вук и зец”, рецитације 

на српском и мађарском језику, ро-
кенрол и мажореткиње. Посебни го-
сти су били плесачи из Плесног клуба 
„Космос”, са којима школа има тра-
диционалну сарадњу.

На лицима присутних, углавном 
родитеља, видело се задовољство. 
Они су громогласним аплаузом на-
градили све учеснике.

Затим је учитељица првог разреда 
Рената Тот прозвала своје ученике. 
Сегединска српска заједница је и ове 
године припремила пригодне покло-
не за ђаке прваке, торбице са дешчан-
ским везом и школски прибор, а да-
рове је уручио Миленко Радић.

Након програма, сви ђаци су са 
учитељицама отишли у учионице, где 
је уследила подела уџбеника. Већина 
уџбеника је стигла на време, тако да 
сви ђаци могу на време да започну 
рад и учење.

Снежана Дошић

Радост због предстојећег завршетка 
реновирања школе

Нови почетак и у Сегедину

И најстарија српска васпитно-образовна установа на 
југу Мађарске отворила је своја врата и започела 2021/2022. 
школску годину. Интонирањем мађарске и српске химне 
отворена је школска година у Батањској двојезичној срп-
ској основној школи и забавишту. 

Свечаност поводом почетка нове школске године 
уприличена је 30. августа 2021. године, у дворишту сеге-
динске испоставе Српске основне школе „Никола Тесла” 
из Будимпеште. После више од два месеца, школа је 
оживела и одзвањала веселим дечјим гласовима.
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КУЛТУРА Успешна реприза фолклорне баладе 

Н а Тргу Флориан Алберт оку-
пио се велики број љубитеља 
и поштовалаца фолклора и 

театра, како би погледали представу 
која је и прошле године изазвала вели-
ко интересовање. Продуцент комада, 

Габор Варга, који је и начелник села 
Сантова, на самом почетку вечери то-
пло је поздравио присутну публику по-
водом „Дана Сантовчана”, када се до-
дељују и висока признања онима који 
су много тога учинили за  развој и уз-
дигнуће овог бачванског насеља на ма-
ђарско-српској граници. 

Ове године, титула почасног грађа-

нина Сантова додељена је Шандору 
Веу (Vöő Sándor), некадашњем Сантов-
чанину, који је 1956. године емигрирао 
у Америку, али никада није заборавио 
своје родно огњиште. Године 2008. на-
ручио је постављање у Сантову мону-
менталног споменика Пресветој Мајци 
Богородици, који је урађен од нерђају-
ћег челика.

Пошто деведесетогодишњи госпо-
дин Шандор Ве, због поодмаклих годи-
на и здравственог стања није био у при-
лици да допутује у своје родно село, 
руководиоци локалне самоуправе села 
су посредством Министарства спољ-
них послова Мађарске и Конзулата 
Мађарске у Сједињеним америчким 
државама успели да доставе признање 
добротвору, који данас живи у америч-
кој савезној држави Индијана, тачније, 
у насељу Валпараисо. 

Цео чин уручивања признања је сни-
мљен, па је публика у Сантову, у чијим 
редовима се налазио и Роберт Жиго, 
државни секретар Министарства по-
љопривреде, могла да види свечани 
тренутак уручивања титуле почасног 
грађанина Сантова.

Начелник села Сантова, Габор Варга 
је, потом, на бину прозвао Евицу Чатић 
Козић, уметничког руководиоца Кул-
турног удружења „Весели Сантовчани” 
и активисткињу поменутог ансамбла, 
Јадранку Ђурић. Честитајући 35. рођен-
дан „Веселим Сантовчанима”, први  чо-
век ССС се букетом цвећа захвалио 
двема активисткињама, које годинама 
раде у циљу развоја и просперитета 
ансамбла, који је основан 1986. године 
и који је добар глас пронео не само 
широм Мађарске, већ и ван граница. 

Потом је уследила фолклорна обра-
да љубавне приче двоје младих, седам-
наестогодишњег Србина Родољуба Лу-
кића и осамнаестогодишње Шокице 
Анице Мандић, која се уистину дого-
дила 1929. године, у периоду којем су 
претходила многа турбулентна збива-

ња у животу Сантова и његових жите-
ља.  

У режији Силвије Немеш, члана Ма-
ђарског националног ансамбла у Бу-
димпешти, изнова су приказана исто-
ријска дешавања која су се одигравала 
између 1880. и 1930. године. Музичку 
позадину балади обезбедио је Шандор 
Чори Шинди. Оба стручњака драгоце-
ни ослонац нашли су архивском сним-
ку на касети, из 1979. године.

„Ова балада снимљена је 1979. годи-
не, када сам ја имала веридбу. Када је 
свечаност прошла, а и вечера, присут-
ни су почели да певају. Извели су мно-
ге народне песме, које се певају у дру-
штву. Било је ту бећараца, подвикива-
ња, и одједном су почели да певају 
баладу. Онда ми је моја тетица Евица 
Чизмић, рођена Филаковић, испричала 
да је ову баладу саставио Матија Ши-
шковић. Што се тиче мелодије, никада 
се није сазнало ко је био аутор; ни дан 
данас се не зна. А, оно што је сигурно, 
Аница је била Шокица, Родољуб Србин 
и јако су се волели. Међутим, родите-
љи нису дали да Аница пође за Родо-
љуба. Након тога је он узео револвер 
и убио Аницу, а потом је и сам себи 
одузео живот. Све то због љубави. Тако 
се то причало на мојој касети, која се 
дуго година налазила у фиоци. Габор 
Варга је, међутим, инсистирао да се та 
прича мора обрадити”, рекла је Евица 
Чатић Козић. 

Захваљујући снимку на касети из 
1979. године, односно, веома детаљ-
ном истраживању које је спроведено 
у кругу мештана и помоћи Габора 
Варге и Евице Чатић Козић, Силвија 
Немеш, члан Мађарског националног 
ансамбла у Будимпешти, и Шандор 
Чори Шинди успели су да ураде не-
свакидашњи спој прошлости и сада-
шњости, и уметничко оживљавање 
једне епохе, која је важна у животу 
житеља Сантова.  

Комад, поткрепљен виртуелним 
снимцима, нарацијама и другим умет-
ничким средствима, поново је доживео 
овације публике. Представа, у којој су 
учествовали чланови месног КУД-а 
„Весели Сантовчани” и Фолклорне гру-
пе из Нађбарачке, као и солисткиња 
Даринка Орчик и Оркестар „Бабра”, 
доживела је поново огроман успех и 
испраћена је бурним аплаузима и ова-
цијама публике. 

Ово остварење су материјално по-
држали: Уред премијера и Фонд „Га-
бор Бетлен”, Фонд „Шандор Чори”, 
Национални културни фонд (NKA) и 
Српска самоуправа 1. будимпештан-
ског кварта.

П. М.

„Родољуб и Аница” поново у Сантову
Након прошлогодишње веома успешне премијере, одр-

жане 22. августа 2020. године, љубавна трагедија двоје 
младих у Сантову, Родољуба и Анице, поново је изведена, 
на радост оних који тада нису били у прилици да погледа-
ју фолклорну обраду догађаја, који се заиста збио почет-
ком прошлог века. 

У организацији Мохачке српске 
самоуправе и месне Српске чи-
таонице, у тамошњем Српском 

клубу одржано је ново клупско вече. 
Гости мохачких Срба и њихових при-
јатеља били су Јосо Маториц, члан 
Српског позоришта у Мађарској и 
хармоникаш Растко Гергев.

Мохачани су увек жељни лепе пе-
сме, добре музике, шале, забаве, а све 
те одреднице пронашли су и у пред-
стави под насловом „Мало огледало 
српске књижевности”, којој је претхо-
дио краћи музички шоу младих мо-

хачких тамбураша, на челу са Нико-
лом Ковачевићем.

Била је то својеврсна увертира на-
ступу гостију из Ловре. У пратњи хар-
моникаша Растка Гергева, Јосо Мато-
риц је публици отпевао познате пе-
сме из српске књижевности, које су у 
народу популарне и радо слушане. 
Довољно је споменути песме: „Девој-
ка на студенцу” Бранка Радичевића, 
„Тијо ноћи” Јована Јовановића Змаја, 
„Јеси ли чула душо” Ђуре Јакшића, 
„Емина” Алексе Шантића и бројна 
друга дела, која су пут до публике на-

шла већ у компонованој 
верзији.

Наравно, Јосо Маториц 
је током вечери извео и 
поједина дела Тамаша 
Чеха у преводу Петра 
Милошевића, казивао је 
стихове познатих књи-
жевника, а све уз шале и 
анегдоте.

Вече је протекло у при-
јатном расположењу, а 
сви који су присуствова-
ли литерарно-забавној 
вечери задовољно су на-
пустили мохачки Српски 
клуб, у нади да ће и убу-
дуће имати прилике да 
уживају у бисерима срп-
ске књижевности.

П. М.

Програм у Мохачу

Мало огледало српске 
књижевности
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П ознати етнограф Душанка 
Марковић, виши кустос Му-
зеја града Новог Сада, у 

свом капиталном делу под насловом 
„Српски свадбени обичаји у Војводи-
ни”, објављеном 2017. године, пише 
следеће: „Девојачки штафир је део 
мираза који је подразумевао, поред 
девојачке опреме, и друге покретне 
предмете. Знатно шири појам јесте 
мираз, у који се рачунало и добијање 

наследства у ви-
ду земље, куће, 
стоке и новца (ду-
кати), то јест, по-
кретне и непо-
кретне имовине. 
[…] Зависно од 
имовинског ста-
ња девојачку 
спрему су сачи-
њавали: текстил-
ни предмети, на-
мештај, прибор за 
рад, новац, накит, 
дукати и лични 
предмети. Најче-

шће је намештај чинила комплетна 
спаваћа соба, а уколико то није било 
могућно, онда су ту били поједини 
делови (орман, кревет, ноћни сточићи, 
сто, клупа). Од прибора за рад најче-
шће су то били: разбој, коловрат, или 
преслица, а касније шиваћа машина. 
Од текстилних предмета преовлада-
вали су: одећа, пешкири, дозиднице, 
постељина, столњаци, салвете, ткане 
торбе, перјани јастуци и покривачи, 

јоргани, ћилими, сламарицe и сл. Због 
тога се у Срему за спрему користио 
још и термин „мекане ствари”. Опре-
му су повезивали тракама, уредно 
слагали на креветима у предњој (чи-
стој) соби. Спрему су допуњавали и 
дарови, којима девојка дарива мом-
кову фамилију. Део спреме је пако-
ван и доношен у дрвеном сандуку.

Штафир, девојачка спрема, руво, 
аљине, називи су за опрему коју де-
војка, приликом удаје, носи са собом. 
Опрема је чувана у дрвеним санду-
цима, специјално прављеним за те 
прилике који се и зову девојачки сан-
дуци. Сандук је имао изражену улогу 
у свадбеним обичајима, а углавном 
су га куповали свекар и свекрва, што 
је, као и величина сандука, договара-
но још на веридби. Често су девојке 
сандуке наслеђивале од мајке и баке. 
Зато се звао још сандук за мираз. Што 
је девојка била богатија, то је  сандук 
био луксузнији. Сандуци су најчешће 
украшавани дуборезом, или ослика-
вањем.”

Део онога што је Душанка Марко-
вић описала у својој капиталној сту-
дији - монографији, чланови Радио-
нице „Златне руке” при Култур-
но-уметничком друштву „Банат” 
дочарали су у изложбеном простору 
Српског културног, образовног и ду-
ховног центра „Свети Сава”. Шлинге-
рај, ношње, намештаји, разни пред-
мети, грнчарија, простирачи, навлаке 
за креветнину, само су део изложбе-
не грађе „Девојачки штафир”. А, ту 

су и предмети и музеолошке драго-
цености, који су изложени у „Сава 
центру”.

Изложбу је, након поздравних ре-
чи упућених присутнима, отворио 
Кристифор Брцан, председник нашег 
најстаријег и најтрофејнијег ансам-
бла у Мађарској, који нас је инфор-
мисао да је након реализације про-
јекта „Девојачки штафир” циљ да се 
оспособи једна „Српска соба!” 

Реализацију новог пројекта члано-
ви „Баната” су већ отпочели, а уколи-
ко би та настојања уродила плодом 
и када би успели да откупе некрет-
нину у којој желе да направе своје-
врсну завичајну кућу, у том случају 
би могли да отворе комплетан музеј!

Циљ је, како рече Кристифор Бр-
цан, да се представи цела сакупљена 
грађа и реконструише богати мате-
ријал којим Дешчани располажу. Он, 
свакако, заслужује да буде промови-
сан у јавности и своје место поново 
пронађе у свакодневном животу.

П. М.

КУЛТУРАЕтнографска поставка у Десци 

Отворена изложба „Девојачки штафир”
Захваљујући конкурсу Фонда „Шандор Чори”, дешчан-

ско Културно-уметничко друштво „Банат” је 18. августа 
заокружило пројекат у трајању од годину и по дана, о ко-
јем ће се свакако још говорити. Реч је о поставци „Дево-
јачки штафир”, која је уочи преображењске храмовне сла-
ве отворена у Српском културном, образовним и духов-
ном центру „Свети Сава”.

О рганизатори ове традицио-
налне манифестације сваке 
друге године позивају фол-

клорне ансамбле из иностранства. 

Тако је било и ове године, међутим, 
због поновног појачавања пандемије, 
неки ансамбли нису могли да допу-
тују у Мохач, и у Мађарску.

Организатори су настојали да у 
кратком временском  року пронађу 
адекватну замену, па је тако позив 
упућен и Културно-уметничком дру-
штву „Опанке” у Помазу.

Помазлије су се радо одазвале пози-
ву, упркос томе што су наступи били 
током радног дана на отвореној бини, 
постављеној у самом центру града.

Пред многобројном публиком Кул-
турно-уметничко друштво „Опанке” 
представило се три пута и извело: 
„Игре из Пчиње”, „Игре из Македони-
је” и „Шопске игре”.

Публика је бурним аплаузима на-
градила наступ помашког ансамбла, 
чији чланови су на лицу места добили 
нове позиве за наступе и гостовања.

Од стране организатора упућен и 
је позив за наступ на традиционалним 
„Бушама”.  Хоће ли се остварити го-
стовање на фестивалу, који је уједно 

и народни обичај опраштања од зиме, 
остаје да се види. Наиме, прошле го-
дине, због пандемије је локална само-
управа града Мохача одустала од 
одржавања „Буша” и приредба је одр-
жана само на локалном нивоу.

Хоће ли град Мохач моћи да одр-
жи „Буше” између 24. фебруара и 1. 
марта 2022. године остаје да се види, 
а највише ће зависити од епидемио-
лошке ситуације.

Сви се надају да ће се ствари стаби-
лизовати и да ће се вратити уобичајени 
живот. Томе се надају и фолклораши, 
који имају важну улогу у манифестаци-
ји „Буша”, на коју су поново позив доби-
ли и чланови помашког КУД-а „Опанке”. 
Они су већ више пута наступали у ба-
рањском граду на обали Дунава и сво-
јим наступом улепшали бројне фести-
валске приредбе у граду Мохачу.

П. М.

Запажени наступи помашког 
КУД-а „Опанке” 

Међународни фолклорни фестивал у Мохачу

У организацији локалне самоуправе града Мохача, у том 
барањском граду на обали Дунава, одржан је 24. по реду 
Међународни фолклорни фестивал. Пред многобројном 
публиком КУД „Опанке” представило се три пута и при 
том извело „Игре из Пчиње”, „Игре из Македоније” и 
„Шопске игре”.
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С рпски православни верници 
у Новом Сентивану сваке го-
дине на сам дан црквеног 

празника Успенија Пресвете Богоро-
дице обележавају патрона своје све-
тиње. И овога пута, 28. августа су се 
окупили са циљем да се поклоне и 
помоле Пресветој Богомајци, заштит-
ници светог храма и достојно просла-
ве храмовну славу.    

Њима су се придружили и Срби из 
Морахалома, Сегедина, Калаза и Де-
ске и светиња је одјекивала молитве-
ним речима парохијана и парохијан-
ки.

У присуству педесетак верника, уз 
саслужење протонамесника Свето-
мира Миличића, пароха дешчанског, 
администратора новосентиванске па-
рохије, свету литургију служио је про-
тојереј-ставрофор Илија Галић, парох 
батањски, архијерејски намесник се-
гедински, а празнично славско бого-
служење својим појањем увеличао је 
Хор Св. Серафим Саровски из Зрења-
нина. Апостол је читао Горан Путник, 
који је и чтецирао.

У склопу богослужења, свечану 
проповед одржао је протојереј-ста-
врофор Илија Галић, који је говорећи 
о животу Пресвете Богородице и до-
гађају Њеног уснућа и, између оста-
лог, рекао следеће: „У Старом завету 

се на много места говори о Пресветој 
Богородици и Њеној важној улози у 
историји рода људског. Дјева Пречи-
ста се удостојила да буде чисти храм 
Духа Светога и послужи великој тајни 
Богооваплоћења Сина Божјег, Госпо-
да нашега Исуса Христа, који је до-
шао да објави своје Свето Јеванђеље, 
да нас упути како да у животу идемо 
путем правим, путем светлости, пу-
тем који води у живот вечни.”

Цитирајући житије, прота Галић је 
подсетио на последње дане овозе-
маљског живота Пресвете Богороди-
це, да би потом нагласио: „Данас на-
ша света Црква слави један од најве-
ћих празника уопште у хришћанској 
Цркви, свакако, највећи празник Бо-
городичин, Успеније Пресвете Бого-
родице. Данас је велика духовна ра-
дост у овом светом храму, јер слави-
мо и прослављамо Заступницу 
овдашњег народа, Пресвету, Пречи-
сту, Преблагословену владичицу на-
шу Богородицу и увијек Дјеву Мари-
ју. Успење, или Уснуће Пресвете Бого-
родице, јесте празник када је наша 
Света Дјева Марија скончала свој 
земаљски живот, који је према пре-
дању трајао нешто више од 60 годи-
на.”

На крају своје беседе о. Илија Га-
лић је свима пожелео срећну храмов-

ну славу, а одмах потом извршен је и 
опход цркве у литији.  

Након завршетка преподневног ве-
ликогоспојинског богослужења сви 
гости били су угошћени славским 
ручком, трпезом љубави од стране 
домаћина Сентиванаца.  

Великогоспојинско славље наста-
вљено је поподне вечерњим, које су 
служили протонамесник Далибор 
Миленковић, парох сегедински и про-
тонамесник Светомир Миличић, ад-
министратор новосентиванске паро-
хије. У склопу вечерња уприличен је 
и свечани чин резања славског кола-
ча и благосиљања кољива. Кумовао 
је Дејан Путник, који је новчано да-
ривао новосентивански свети храм. 
Његов прилог биће употребљен за 
куповину два нова престона свећња-
ка. За наредну годину, часних обаве-
за кумства прихватио се Перица Ду-
наи.

Ни празнични тренуци вечерња ни-
су протекли без свечане славске бе-
седе; пригодно слово одржао је про-
тонамесник Далибор Миленковић, 
парох сегедински. По завршетку ве-
черња, у порти месног српског право-
славног храма уследио је пригодни 
културни програм, у којем су чланови 
подмлатка Културно-уметничког дру-
штва „Банат” из Деске извели сплет 
српских игара.  Весеље је настављено 
и након наступа младих фолклораша, 
када се у порти светиње захваљујући 
Оркестру „Банат” из Деске запевало 
и заиграло.

Исти музички састав се за добро 
расположење домаћина и гостију по-
бринуо и у месном Дому цивилних 
организација, када су се музичарима 
придружили и солисти, Естер Фрањо 
Вујчин и Божидар Путник. Уприличе-
на је заједничка вечера, а коло се ви-
ло до поноћи. 

Српски православни верници у Но-
вом Сентивану, предвођени својим 
духовним пастиром о. Светомирем 
Миличићем, администратором ново-
сентиванске парохије, и ове године 
су достојно и свечано обележили за-
штитника своје светиње - Успеније 
Пресвете Богородице. Празновање  
храмовне славе Велика Госпојина су-
финансирали су: Уред премијера, 
Фонд „Бетлен Габор”, Самоуправа Ср-
ба у Мађарској и Српска народносна 
самоуправа у Новом Сентивану.

На дан црквеног празника Велике 
Госпојине свечано је било и у Виљану. 
У престоници црног вина у Мађарској 

црква је посвећена Пресветој Бого-
мајци, тачније, Успенију Пресвете Бо-
городице. Позиву Драгомира Бате 
Шакића, старатеља месног српског 
православног храма, овом приликом 
одазвало се двадесетак верника, из 
мађарског и хрватског дела Барање. 
Свету литургију, којој је присуствовао 
и др Габор Котлар, заменик градона-
челника Виљана, служили су: јереј 
Милан Ерић, парох печујски, админи-
стратор вилањске парохије, и прото-
ђакон Андраш Штријк.

У склопу богослужења обављен је 
и свечани чин резања славског кола-
ча и благосиљања кољива. Кумовала 
је Александра Урсић са својом поро-
дицом, а за славска обележја – колач 
и кољиво, и овога пута побринула се 
Дафина Шакић. 

На крају свете литургије, јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, одржао је 
свечану славску беседу, приликом ко-
је је осврнувши се на празник Успе-
нија Пресвете Богородице нагласио: 

„Ми данас чинимо спомен Пресве-
тој Богородици! Не можемо рећи да 
славимо Уснуће Пресвете Мајке Бо-
городице, односно, Успење, јер је Она 
са анђелима одмах и васкрсла на не-
бо код Сина свога, којег је и молила 
да је што пре Господ прими, да је Син 
одведе у своје наручје. Значи, чинимо 
спомен на сахрану Пресвете Мајке 
Богородице и то треба да вршимо 
увек у овом нашем лепом месту Ви-
лању, у овом лепом нашем храму.”   

Администратор вилањске парохи-
је је указао и на важност међусобне 
љубави и толеранције, да би се потом 
захвалио супружницима, Драгомиру 
и Дафини Шакић, што се сваке годи-
не труде да припреме славски колач 
и кољиво и угосте вернике, који дола-
зе на храмовну славу. Они, такође, 
улажу труд, рад и средства у циљу 
улепшавања светог храма и његове 
околине.

Отац Ерић посебно је поздравио 
др Габора Котлара, заменика градо-
начелника насеља чији руководиоци 
су још раније изразили спремност да 
подрже обнову и улепшавање свети-
ње. Први кораци су већ учињени; на-
име, на тргу испред светог храма већ 
су видљиви трагови дотеривања про-
сторног дела. Наравно, град је спре-
ман да уради и више, пре свега, за 
цркву и то са благословом епископа 
будимског Лукијана.

На крају своје беседе, јереј Ерић се 
свима захвалио на присуству храмов-

Свечаности у неколико наших насеља

Велика Госпојина прослављена и на југу Мађарске
У неколико насеља у Мађарској, настањених српским 

живљем, српски православни храмови посвећени су Вели-
кој Госпојини. Тај празник је и ове године свечано просла-
вљен, као њихова храмовна слава. 

ДУХОВНОСТ

Нови Сентиван

Виљан

Мохач
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ној слави. Задовољна славском атмо-
сфером била је и Дафина Шакић, ко-
ја са својим супругом Драгомиром 
чува цркву и води бригу о њој: 

„Драго ми је што је овако лепо про-
шло свечано обележавање храмовне 
славе. Искрено, нисам мислила да ће 
нас у оволиком броју бити, али сам 
се веома обрадовала када сам виде-
ла колико људи долази, колико нас се 
окупило. Добили смо и обећање да 
ће бити улепшана порта и црква; на-
дамо се да ће тако бити”, рекла је за 
наш лист.  

Свечано обележавање празника 
заштитника светиње приведено је 
крају пригодним послужењем и дру-
жењем мештана и гостију у порти цр-
кве које је, затим, настављено у јед-

ном од угоститељ-
ских објеката 
града где је при-
ређен агапе. Тзв. 
трпезу љубави, 
тачније, пригодно 
празновање вели-
когоспојинске 
храмовне славе у 
Вилању суфинан-
сирала је Самоу-
права Срба у Ма-
ђарској.

Др Габор Ко-
тлар је на крају 
прославе патрона 
цркве још једном 
понудио помоћ 
града у одржава-

њу и улешавању светог храма који је 
посвећен Успењу Пресвете Богороди-
це.

У Мохачу ни киша, која је сипила 
на сам дан црквеног празника Велике 
Госпојине, није спречила месне паро-
хијане да се поклоне и помоле Пре-
светој Дјеви Марији. Управо Пресве-
тој Богомајци – Њеном Успећу је по-
свећена велелепна капела, која се 
налази на узвишеном месту мохач-
ких винограда и која се сматра сво-
јеврсним поклоничким местом ба-
рањских Срба. Наиме, у њу су некада 
долазили и Срби и Шокци, који су ве-
ровали да ту извире чудотворна 
изворна вода. Пошто су сматрали ва-
жним, српски православни верници 
су над извором 1902. године подигли 

капелу са натписом: „У славу Успени-
ја Пресвете Пречисте Богородице, 
Српска православна општина 1902.”

Срби из Мохача и дан данас дола-
зе овамо да се помоле и поклоне 
Пресветој Богородици, а тако су учи-
нили и овога пута. Због кише, која је 
почела да пада, верника је овом при-
ликом било у мањем броју, али су сви 
они сложно учествовали у вечерњем 
богослужењу које је служио протона-
месник Јован Бибић, парох сантовач-
ки, администратор мохачке парохије.  

Прота Бибић, који је поводом Ве-
лике Госпојине служио и свету литур-
гију у мохачком српском православ-
ном храму, на крају вечерњег бого-
служења одржао је и кратку 
пригодну беседу, у склопу које се 
осврнуо на Пресвету Богомајку и Ње-
но уснуће, које се сматра бесмртним 
уснућем. Он се потом захвалио свим 
верницима који су упркос кишовитом 
времену смогли снаге и појавили се 
на вечерњу: „Хвала вам што сте упр-
кос оваквом времену дошли како би-
смо обележили велики датум Пре-
свете Мајке Богородице! У славу и 
част Њену! На овом светом месту, где 
су се ваши преци окупљали, ево, оку-
пљате се и ви, а ако Бог да – а даће 
– окупљаће се и млађа поколења. Ка-
да смо заједно, онда смо јачи!”

Свечано обележавање Велике Го-
спојине у Мохачу на Водици потвр-
дило је да мохачки Срби и даље вер-
но и одано чувају верске, славске оби-
чаје. Иако малобројни, жеља им је да 

у догледном времену ураде обнову 
капеле, јер се трагови времена виде 
на светињи.

У Сантову, месни српски право-
славни верници су, такође, на сам дан 
празника, 28. августа, дошли на Води-
цу, међутим, киша их је спречила да 
молитвено обележе Успеније Пресве-
те Богородице. Сантовчани се нису 
дали, па су сутрадан, у недељу, поно-
во отишли до крста, где је у присуству 
скромног броја месних верника ве-
черње служио протонамесник Јован 
Бибић, парох сантовачки, који је том 
приликом осветио крст и одржао 
кратку свечану проповед.

Пошто је киша поново пореметила 
пригодно, скромно присећање на 
Пресвету Богомајку и Њено Уснуће, 
одлука је пала да се парохијанима и 
парохијанкама у недељу, на светој ли-
тургији, предложи поновни одлазак 
на Водицу, како би се ту изнова помо-
лили и поклонили Светој Дјеви Ма-
рији.

Молитви никада довољно, па нема 
сумње да ће Сантовчани, предвођени 
својим духовним пастиром, поново 
отићи до древног поклоничког места 
како би евоцирали успомене, везане 
за ранија времена, када су мештани 
у великом броју одлазили на Водицу. 

Предраг Мандић

Н а ово сеновито, скривено ме-
сто усред храстове шуме, на 
обронцима Пилишких и Ви-

шеградских планина, по предању, па-
тријарх Арсеније III Чарнојевић је, по 
доласку у ове пределе, склонио жене 
и децу, док су мушкарци са грофом 
Зичијем преговарали о добијању 
стамбених простора. Патријарх је, та-
кође, долазио на извор да се моли и 

користи благодети лековите и чудо-
творне воде. По његовом надимку 
„Стари” извор је и добио име. Многи 
владари и виђени људи су, такође, по-
сећивали Стару воду. Поред чесме 
налази се крст, подигнут у XVIII веку.

И ове године, у недељу, 29. августа, 
окупљање је почело од раних пре-
подневних часова. Подигнута је ку-
хиња у природи, распаљен је роштиљ 

и потпаљена ватра испод котлића. 
Умешни кувари су припремили уку-
сне месне специјалитете, а столове 
испод подигнутих шатора красили су 
домаћи колачи и пите. Наравно, све 
се заливало чашицама домаће раки-
је и квалитетног вина. 

За кратко време створило се добро 
расположење, уз звуке хармонике Ла-
дислава Халаса. Веселу атмосферу 
нису могли да покваре ни изненадни 
кратки пљускови кише. Овај усамље-
ни шумски пропланак, чија је тишина 
поремећена једино жуборењем шум-
ског поточића, на један дан је оживео. 

У поподневним часовима, преко 
педесет верника окупило се око кр-
ста на вечерњој служби, коју је слу-
жио протојереј ставрофор Војислав 
Галић, сентандрејски парох. Богослу-
жење је употпунило и улепшало по-
јање монахиње, мати Катарине, ђако-

на Стефана Милисавића и мушког 
хора „Јавор”, под вођством Миросла-
ва Брцана.

Празновању се продружио и Дани-
ел Пилиш, заменик градоначелника 
Сентандреје, са супругом и четири 
ћеркице. Кроз разговор, упознавао се 
са српским и православним обичаји-
ма. 

„Богослужење и појање у природи 
оставили су веома јак утисак на мене, 
то је веома леп обичај. Ми смо като-
лици, али имамо српске претке, тако 
да је било још интересантније. Деца 
уживају и намеравамо да дођемо и 
следеће године”, рекао је за наш лист 
господин Пилиш.   

Ову манифестацију организовале 
су Српска православна црквена оп-
штина Сентандреје, Српска самоу-
права тог града и Српска самоуправа 
Калаза.                                             К. П.

Наставља се традиција окупљања на Старој води
Сусрет сународника са севера Мађарске

Последње недеље у августу се, сваке године, на цело- 
дневно празновање окупљају Срби са севера Мађарске, 
на извору надомак Сентандреје, званим Стара вода. Веру-
је се да је место добило назив по патријарху Чарнојевићу, 
званом „Стари” (оригинални назив извора - Старога вода), 
који је овде често боравио, сам или у друштву својих се-
обника.

Сантово
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ИДЕНТИТЕТ Тенденције код Срба и околних народа

О д идентитетских покрета ко-
ји су последњих година до-
били на снази, са намером 

да одреде ко су „прави” Аустријанци, 
Финци, Мађари, до Брегзита који је 
уздрмао саму идеју заједнице евaроп-
ских народа, осетљиво питање при-
падности заокупља пажњу политико-
лога, социолога, културолога и других 
истраживача.

Недавно истраживање америчког 
Истраживачког центра Пју, на тему 
„Шта је потребно да бисмо истински 
били ‘један од нас’” даје занимљив 
увид како се у различитим земљама 
гледа на ово питање. У обзир су узета 
четири критеријума – језик, обичаји 
и традиција, вера и земља порекла. 
Резултат истраживања показује да је 
у Европи, Сједињеним Државама, Ка-
нади, Аустралији и Јапану за одређи-

вање националног идентитета важни-
ји језик од места рођења.

Када се погледа европски кон-
текст, мишљења о томе које су карак-
теристике националног идентитета 
важније од других се разликују, али 
се већина слаже (77 одсто) да је језик 
одлучујући за припадност некој на-
цији, а да је најмање важно у којој 
земљи је неко рођен. Грци и Мађари 
придају већу важност овом критери-
јуму – 52 одсто наспрам 25 одсто 
Француза и 13 одсто Немаца. Истра-
живање показује и да је овај крите-
ријум важнији старијим, него млађим 
генерацијама.

Важан показатељ савремених раз-
мишљања на тему идентитета је и да 
се вера доживљава као секундарни 
критеријум за одређивање припад-
ности. Само Грци, и у мањој мери Бри-

танци, сматрају да вера има значајну 
улогу у одређивању националног 
идентитета. 

Култура има значајну улогу у одре-
ђивању идентитета међу европским 
народима. Национални обичаји и тра-
диција су важни за 48 одсто Европља-
на. Међу њима је највише Мађара и 
Грка, а најмање Немаца и Швеђана.

Истраживање показује да они ко-
јима су ближе идеје десничарских и 
популистичких партија чешће доводе 

у везу културу и идентитет. Национал-
ни обичаји и традиција су „веома ва-
жни” за британску Партију за незави-
сност, француски Национални фронт, 
италијанску Северну лигу, Алтернати-
ву за Немачку или Слободарску пар-
тију у Холандији.

Каква би била ситуација у Србији 
када би се спровело слично истражи-
вање?

Покушај да се одреде идентитет-
ски феномени својствени српском 
народу недавно је формулисан у на-
црту Стратегије развоја културе Ре-
публике Србије који је јавности пону-
дило Министарство културе. 

Као критеријуми се узимају „језик 
и књижевност, свест о историји и ре-
лигијској припадности, обичајима, на-
чину живота, а као главне димензије 
српске културе се препознају словен-
ска, византијска, старобалканска, хе-
ројска, просвећено-европска, демо-
кратска и контактна или димензија 
отворености”.

„Култура је 
смоквин лист 
за политику ка-
да се доводи у 
везу са иденти-
тетским пита-
њима”, каже 
социолог Јово 
Бакић. 

Срби би у 
сличном ис-
траживању би-
ли ближи Грци-
ма, сматра он, 
по томе што би 

вера играла већу улогу него код дру-
гих европских народа, што је прои-
звод историјских и политичких окол-
ности у којима се идентитет форми-
рао у односу на освајаче (Османлије, 
Аустроугари…). Тражење идентитета 
у религији је посебно проблематично 
за овог социолога, јер би то значило 
одрећи се културног доприноса Срба 
католика, попут Руђера Бошковића 
или Матије Бана.

Као пример за спрегу културе, по-
литике и идентитета узима еволуцију 
језика по распаду Југославије: „Од 
једног је настало више језика. Ради 
се о грађењу идентитета на основу 
измишљања културних црта”.

Етнолог и антрополог Слободан 
Наумовић, ванредни професор на 
Филозофском факултету у Београду, 
сматра да је српски случај донекле 
посебан.

„Код нас постоје фактори који из 
историјских и политичких разлога 
другачије дејству него у другим сре-
динама”, каже он. 

Историјске и политичке поделе 
отежавају културну, идентитетску или 
било коју другу политику: „Најбољи 
пример продубљивања историјски 
утемељених идентитетских расцепа 
су спорови између припадника тако-
зване ‘прве‘, ‘друге‘ и одскора ‘треће‘  
Србије”, објашњава Наумовић.

Било да је реч о језику, историј-
ском наслеђу или вери, снажно суко-
бљени политички ставови у друштву 
спречавају изградњу свима прихва-
тљивих облика идентификације и то-
лерантне културне политике.

„Питање језика је поново пробле-
матизовано у недавној декларацији 
о језику. Када је реч о вери опет има-
мо срастање националног и конфе-
сионалног због свега што се десило у 
последњем рату. Због тога су данас 
некима тешко прихватљиви избори 
попут Србина муслимана, Србина ка-
толика или Србина Мојсијеве вере. 
Када је реч о наслеђу, једни кажу да 
нам је историје превише, да се не тре-
ба враћати у прошлост, други мисле 
да без златног доба нема светле бу-
дућности”, каже Наумовић.

За покушај Министарства културе 
да одреди културну политику која ће 
имати идентитетске одреднице каже 
да ће теже бити прихваћен у стручној 
јавности, јер ће једни замерати што 
се идентификације намећу одозго, а 
други ће имати примедбу на оне који 
то чине. Важно је, сматра Наумовић, 
да се о овим питањима води јавна 
расправа, али „без сечења глава”.

Д. А.

Питања колективног идентитета све актуелнија
Ко смо ми и шта нас одређује, питање је које се поново 

поставља унутар европских држава, суочених са потреси-
ма које је изазвала мигрантска криза. Када је реч о Срби-
ма, као критеријуми се узимају језик и књижевност, свест 
о историји и религијској припадности, обичајима, начину 
живота, особеним облицима духовноисторијског сазнања, 
менталитетски обрасци и свеколика представа народа о 
самоме себи, кажу социолози. 

НАСИЛНЕ МЕТОДЕ КОНТРАПРОДУКТИВНЕ 
За Иву Драшкић Вићановић са Филолошког факултета, културно на-

слеђе је важно, јер језик и вера нису довољни за формирање националног 
идентитета. Национални идентитет се, сматра она, формира преко кул-
турног. 

„Који је то народ кроз историју постигао иоле значајан степен нацио-
налног идентитета, а да није испољио, развио и потврдио и свој културни 
идентитет?”, каже ова теоретичарка која се у својим радовима бавила 
односом националног и културног идентитета. 

Она указује на важан аспект размишљања о културним вредностима 
које обликују национални идентитет: ако стварамо нешто што припада 
области културе са свесном намером да постигнемо националну особе-
ност и обојеност, од тога неће бити ништа. Намерно, хотимично стремље-
ње ка националној димензији ствари деловаће деструктивно на културу 
и уништиће је. Знак незреле или слабе националне свести и идентитета 
је потреба да се на силу и по сваку цену испољава.



Будимпешта, 9. септембар 2021. 11

www.snnovine.com

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)  Фоторепортер: Иван Јакшић  

Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@
gmail.com  Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо ис-
кључиво у електронској форми. Уред ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским про стором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ 
НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, 
неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238

*Напомена: гафички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader)  или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
. Свечано отварање школске 

године у Сегедину
Свечано отварање школске 

године у Ловри
Видео записи СНН-а са 
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Аутор рубрике: Владимир Марковић

ВЕСТИПрви програм Српске самоуправе Чепела

Н а овогодишњем конкурсу ова самоупра-
ва је добила средства за три програма: 
Путовање на храмовну славу у Грабовац, 

Такмичење у кувању свадбарског купуса и Књи-
жевно вече уз Јосу Маторица и Растка Гергева. 

Прошлогодишњи Спортски и породични дан 
није био остварен због пандемије вируса корона. 
Путовање на славу у Грабовац 14. јулa такође je 
реализовано, док је манифестација одржана 7. 
августа – такмичење у кувању свадбарског купуса, 
окупила више од сто људи у ХХI кварту, на обали 
Дунава, у живописном амбијенту. 

У преподневним часовимa амбициозни кувари 
почели су да праве своје специјалитете. Oд ујутру 
се на ражњу окретало прасе, а поред купуса, на 
јеловнику су биле чорбе и неизоставни ћевапи и 
пљескавице. 

У поподневним часовима гостовао је КУД „Та-

бан” и одиграо две игре, „Мачву” и „Ниш”. Друже-
ње уз музику Крунослава Киће Агатића трајало 
је до дозвољених једанаест часова увече. 

Председник Српске самоуправе Чепел, Стеван 
Семлер, потпредседник Ђура Нађ и члан Силвија 
Борбат, кажу да су веома задовољни одзивом су-
грађана и успехом ове манифестације.

К. П.

Такмичење  
у кувању 

свадбарског купуса
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Промоција књиге Ђорђа Рандеља у ДесциПУБЛИЦИСТИКА

П ознати новинар и књижевник 
из Новог Сада, Ђорђа Рандељ 
до сада је објавио више књига, 

али, како је сам рекао, ова о патри-
јарху је науспешнија, а написана је 
поводом 100 година од његовог рође-
ња. 

Патријарх српски Павле био је 44. 
поглавар Српске православне цркве, 
од 1990. до 2009. године. Реч је о изу-
зетној личности, која је оставила је-
дан од најзначајнијих трагова у нови-
јој српској историји. Красили су га, 

како пише аутор, скромност, поште-
ње, мудрост и приступачност.

„То је човек кога смо сви познава-
ли. Једини великан у српском народу 
који је наш савременик, који је из на-
шег времена. Ми Николу Теслу нисмо 
видели, нисмо видели Пупина, из про-
стог разлога што су они помрли пре 
него што смо ми дошли на овај свет. 
Нико није видео Доситеја и Вука Ка-
раџића, о Његошу да и не говорим. О 
Светом Сави такође. Била би велика 
радост, велика привилегија бити са-

временик таквих људи, али верујте, 
његово дело, његово научно дело и 
све књиге иза патријарха Павла, које 
су остале, јесу доказ да је он њима 
био раван. Највећи Србин с краја 20. 
и почетка 21. века - он је у рангу тих 
великана. И руски, и грчки теолози 
кажу да се такви рађају једном у 300, 
или 400 година. Ми смо, ето, имали 
привилегију да га пратимо, да буде 
наш савременик. Ја сам имао приви-
легију да ми скува кафу”, рекао је 
приликом промоције у Десци Ђорђе 
Рандељ, а представљање издања сво-
јим учешћем и појањем улепшао је 
Хор „Св. Серафим Саровски” из Зре-
њанина. 

Нажалост, пандемија је прошле го-
дине спречила одржавање ауторских 
вечери, премда су Ђорђу Рандељу, 
позиви да промовише своје дело при-
стигли и из Сентандреје, Будимпеште 
и Печуја. Он је био у јединственој 
прилици да, боравећи на Косову и 
Метохији крајем осамдесетих година 
прошлог века, проводи време са та-
дашњим владиком рашко-призрен-
ским, који је касније постао патријарх 
српски господин Павле, једна од нај-
знаменитијих личности у савременој 
историји нашег народа. 

Ђорђе Рандељ, и сам свештеничко 
дете, био му је месецима саговорник 
и пратилац, па лични шофер по ко-
сметским селима и градовима, црква-
ма и манастирима. Своје веома зани-
мљиве разговоре и путешествија са 
несвакидашњим црквеним великодо-
стојником свео је на хартију. Забеле-
жио је и записао готово све.

Ови сусрети, као и њихово специ-
фично пријатељство, наставило се и 
у Београду, после децембра 1991, када 
је владика рашко-призренски Павле 
изабран за патријарха српског. Ран-
дељ је био редовни гост и у Патријар-
шији, о чему пише у књизи, а његова 
намера је била и остала да књигом 
„Патријарх Павле – светац којег смо 
познавали” помогне српском народу 

да коначно сазна, или бар наслути, ко 
је заправо био патријарх Павле, кога 
је имао за духовног вођу у једном од 
најтежих периода модерне српске 
историје.  

Рандељ је током целе вечери са 
огромним поштовањем и дивљењем 
говорио о блаженопочившем патри-
јарху Павлу, који се у Господу упо-
којио 2009. године. Аутор књиге је 
подсетио да је „свеца кога смо по-
знавали”, од њега боље, па можда и 
најбоље описао академик Матија 
Бећковић, који је на испраћају и са-
храни 44. поглавара Српске право-
славне цркве рекао да је патријарх 
Павле не само најомиљенија, него и 
најубедљивија личност нашег вре-
мена. 

„Нико није тише говорио, а да се 
даље чуо; нико с мање речи није ре-
као више, нико није лакше ходио зе-
мљом, а да је остављао дубље траго-
ве; нико није био мањег раста, а да 
се видео са веће даљине! У наше вре-
ме људи не верују и не верују да не-
ко верује. Патријарх Павле је веро-
вао и сви су му веровали да верује. 
А, кад такав човек верује и људи ве-
рују да верује, онда његова вера по-
стаје темељ њихове вере тако да поч-
ну да верују и у оног, у кога он веру-
је”,  написао је Матија Бећковић.

А Ђорђе Рандељ је, пак, забележио 
следеће: „На сахрани, између стоти-
ну хиљада, а можда и целог милиона 
људи, у погребној поворци која је 
ишла од Саборне цркве до Храма 
Светог Саве на Врачару, један вели-
кодостојник Грчке православне цр-
кве рекао је наглас: „Овај народ није 
дошао на сахрану, већ да патријарха 
Павла упише у Диптих светих!”

Сви они који су присуствовали 
промоцији књиге, уживали су у при-
сећањима Ђорђа Рандеља и евоци-
рању успомена на патријарха Павла, 
његов живот и архијерејско досто-
јанство. 

П. М.

Патријарх Павле – светац којег смо познавали
У организацији Самоуправе Срба у Десци, у тамошњем 

Српском културном, образовном и духовном центру 
„Свети Сава” је уочи преображењске храмовне славе, 
одржана промоција књиге о патријарху Павлу.

У организацији Самоуправе 
Срба у Чанаду (ССЧ), четрде-
сеточлана група поклоника 

из тог поморишког насеља боравила 
је у Сентандреји. Чанађани, предво-
ђени Фрањом Коларом, председни-
ком ССЧ-а, у пратњи својих домаћи-
на, Чарне Голуб, запослене у Музеју 
Епархије будимске и Радивојем Ки-
чином, председником Сентандреј-
ске српске православне црквене оп-
штине, пореклом из Чанада, погле-
дали су богату поставку, изложену 
у новом музеју, отвореном у мају 
2019. године. Овде су се дивили мно-
гобројним иконама и црквеним 
предметима, а сазнали су да се му-
зејска установа простире на 1600м² 
и да поставка броји 500 експоната.

Боравећи у древној српској варо-
ши, Чанађани су посетили и Благо-
вештенску цркву (познату и као Грч-
ка црква), која је према предању по-
дигнута на месту једне старе цркве 
брвнаре у 18. веку.

Пут Поморишљана, потом, водио 
је до Саборне цркве, познате и као 
Успењска, Богородичина црква или 
Београдска катедрала. Наравно, из 
плана обиласка није могао да изо-
стане Епархијски двор, који се нала-
зи одмах до главног и највећег пра-
вославног храма у Сентандреји.

Чанађани су максимално искори-
стили време, које је било резервиса-
но за обилазак црквених и култур-
но-историјских споменика српског 
народа, а посету Сентандреји зао-
кружили су гастрономским ужит-
ком, у српском ресторану код Ми-
лета Маргаритовића. 

Једнодневни излет Чанађана у 
Сентадреју суфинансирали су 
Уред премијера и Фонд „Бетлен 
Габор”.

П. М.

Излет сународника са југа Мађарске

Чанађани посетили 
Сентандреју


