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ДРУШТВО

Промоција превода књиге „Живети у Мохачу”

Роман Предрага Степановића представљен
публици на југу Мађарске
У организацији Самоуправе Срба у Мохачу и месне Српске читаонице, у Градској библиотеци „Мохачи Јене” одржана је промоција недавно објављеног мађарског превода књиге Предрага Степановића о животу недалеко од
јужне мађарске границе.

У име издавача, о књизи су говорили
Борислав Рус (десно) и Пера Ластић

Б

ројни љубитељи писане речи
одазвали су се позиву Зорице
Степанов, потпредседнице Самоуправе Срба у Мохачу и руководиоца месне Српске читаонице, да присуствују промоцији мађарског превода књиге „Mohácson élni”, Предрага
Степановића. Међу присутнима су
били и и Габор Павкович, градоначелник и његов заменик Арон Черди, а
част да представи дело припала је
Бориславу Русу, председнику будимпештанске Српске самоуправе, која
је издавач мађарске верзије овог дела.
Предраг Степанoвић је, иначе, пореклом из Мохача, а данас са поро-

дицом живи у Сентандреји. Из
здравствених разлога није био
у прилици да присуствује промоцији, али је имао велику жељу да се роман представи у
његовом родном граду. Жеља
му се и остварила, а свечану
промоцију су, након поздравних речи Диане Шмит Ковач,
директорке Градске библиотеке, колом „Моравац” отворили
чланови Оркестра „Покладе”
из Мохача.
О књизи су говорили издавачи, Борислав Рус, председник, и Пера Ластић, потпредседник Српске самоуправе у
Будимпешти, такође и директор Српског института при Самоуправи Срба у Мађарској.
Борислав Рус је истакао велико задовољство што је мађарски превод књиге „Живети
у Мохачу”, светлост дана, у издању Самоуправе Срба у Будимпешти, угледао баш поводом 80. рођендана Предрага
Степановића (1942), угледног
српског књижевника и интелектуалца у Мађарској. Говорник је
нагласио да су Мохачани заслужили
да упознају репрезентативно дело,
које говори о њима. Наиме, ради се о
роману који је жива слика о минулим
временима, у којима су и Срби и припадници других националности, чинили једну заједницу Мохачана.
„Дубока је прошлост, али је историја чинила своје. Захваљујући овој
концепцији и нарацији, коју је Предраг добио од свог тече Тихомира,
званог Ђука, и како је он то успео да
уклопи у једно књижевно дело, свака
част”, истакао је приликом представљања дела Борислав Рус, који је нагласио да би овај „погранични” ро-

ман заслужио да буде овековечен
филмом, уколико би се урадио одговарајући сценарио.
Истакавши многострану личност и
књижевне одлике Предрага Степановића, Борислав Рус је детаљно представио његов животни пут и посебно

истакао да он не пише само за одрасле, већ и за децу. Међутим, дело „Живети у Мохачу” јесте једна таква животна исповест, која путем прича Тихомира Ђуке Болманца представља
Мохач и Мохачане.
Борислав Рус је ишао корак по корак, од приче до приче: „Пече теча
ракију”, „Погибија мохачких Шокаца”, „Породице, сокаци, салаши”... Навео је и српске породице које су живеле у барањском граду, попут Мирковића, Шупута, Малешевића, Михајловића, Панића, Јанковића, Тадића,
Аћимовића итд.
Није изостало ни помињање некадашњих улица и сокака, као што је
Панићев сокак - данас Верешмартијева улица. Цитирајући приче Тихомира Болманца Ђуке, говорник је стигао до оптације.
„Први светски рат се завршио, српска војска се повукла на границе које је међународна комисија одредила, али је за мохачке Србе тек тад настало време великих преокрета. У
оквиру такозваног оптирања, српски
крај града се скоро испразнио. Напуштали су своја огњишта и селили у
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца
не само интелектуалци, трговци, занатлије, већ и сељаци, који раније ни
сањали нису да би могли оставити
своју земљу, куће и салаше. Од преко

хиљаду петсто Срба, колико је пре
Првог светског рата у Мохачу било,
једва је остало сто педесет”, записао
је аутор у својој књизи.
Детаљно о оптацији говорио је Пера Ластић, који је подсетио на трагичне последице Тријанонског мировног
уговора. Говорећи о оптацији, која је
трајала од 1921. до 1931. године, нагласио је да је, према неким проценама,
око 15.000 Срба напустило своја вековна огњишта у Мађарској и настанило се у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца. Међу онима који су одабрали пресељење (оптацију), били су

и бројни Шокци, односно, Буњевци.
Евоцирајући успомене, он је истакао и свој породични пример. Збио
се унутар фамилије Ластић, која је,
такође, била пред пресељењем из Ловре у матицу. Међутим, пошто их тамо није чекала квалитетна земља, која им је била обећана, одустали су од
селидбе и остали у Мађарској. Говорник је у вези са оптацијом подсетио
да је Српски институт 2020. године
објавио књигу историчара Милана
Мицића „Срби оптанти из Мађарске
у Краљевини Југославији (1921-1941)”.
„Предмет студије је праћење историјског процеса прилагођавања пресељеног становништа у колонијама
Баната, Бачке, Срема и Барање, новом
простору живљења и њихове улоге у
модернизацији нових насеља која су
населили, као и градње нових локалних идентитета тих насеља. Посебан
квалитет ове студије је што је њен аутор приказао не само опште процесе
оптације, већ се бавио и судбином
породице, као микро заједнице и појединца, као објекта историје у овим
бурним и трауматичним процесима
сеоба”, истакао је Ластић.
Промоција романа окончана је наступом Оркестра „Покладе”, који већ
дуги низ година негује и изводи јужнословенски народни мелос.
П. М.
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Пригодна свечаност у Будимпешти

Самоуправа Срба у Мађарској доделила
стипендије успешним ђацима

храброст да своје знање почне да
примењује у пракси.
Милана Чонић долази из Сомбора,
а због пандемије ово јој је прва година коју проводи у школи. Срећна је у
Будимпешти, свиђа јој се приступ

У просторијама Самоуправе Срба у Мађарској, добитницaма су свечано уручене ђачке стипендије. Учениц е
су поздравиле Вера Пејић Сутор, председница ове институције, др Јованка Ластић, директорка Српског образовног центра „Никола Тесла” и Јулијана Которчевић,
заменица директора школе и директорка Српског педагошког и методолошког центра.
Др Јованка Ластић је, обраћајући
се присутнима, честитала добитницима стипендија што су својим успехом
и залагањем заслужили финансијску
помоћ за даље школовање.
„Ова помоћ је наставак стипендије
за народности, коју додељује Влада
Мађарске. Треба да се потрудите да
одржите овај ниво успеха у школи, да
и следеће године такође добијете ову
врсту подршке”, рекла је др Ластић и
констатовала да је овај свечани чин
већ постао традиција.
У непосредном разговору са девојчицама, Вера Пејић Сутор и Јулијана
Которчевић интересовале су се како
се ученице сналазе у великом граду,
шта су лепоте и који су изазови живота у Будимпешти. Такође су се присећале својих ђачких доживљаја и

сви су дошли до закључка да је ђачко
доба најлепше, а да сећање на њега
траје целог живота.
Међу добитницима стипендија је Нада Краус из Ловре, бивша ученица „Николе Тесле”, а сада студенткиња будимпештанског Универзитета уметности
„Нађ Ласло”, на Одсеку за дизајн текстила. Она је, нажалост, била спречена
да присуствује уручењу стипендија.
Када је реч о гимназијалцима, добитнице су четири ученице Српске
гимназије „Никола Тесла”: Дуња Јошић, 11 разред, Лола Алаџић Милуш,
нулти разред, матуранкиња Матеа
Милошевић и Милана Чонић, ученица десетог разреда.
Матеа Милошевић је из Зрењанина дошла у Српску гимназију, где је
провела пет година. Каже да се добро

Признање за чланицу КУД-а „Опанке”

снашла, научила је мађарски језик и
тренутно се вредно припрема за матурске испите. Жели да упише Факултет друштвених наука у Словенији, у
Новој Горици и да студира социјални
менаџмент.
Лола Алаџић Милуш је из Будимпеште, живи у Сигетхолому и сваког
дана путује у гимназију на Тргу ружа.
Српско порекло носи од мајке и њене
породице. Похађа нулти разред, где
учи српски, који јој добро иде. Каже
да све разуме, само јој је потребна

професора и воли заједнички живот
у ђачком дому.
Дуња Јошић је у „Теслу” дошла из
Бора. У разговору за наш лист рекла
је да је срећна што се вратила у школску клупу после наставе на даљину.
Чланица је драмске секције, ретко
иде кући и у слободно време ужива
у чарима Будимпеште. Учи мађарски
и већ може да комуницира са родбином која има мађарско порекло и не
говори српски језик.
К. П.

вање заједнице, играју веома важну ка и отац неговали, сакупљали и одрулогу у Данијелином животу, а у раз- жавали обичаје, што је било на веома
говору за наш лист каже да то искре- високом нивоу.
но осећа. Стога често организује фолКУД одржава пробе за све староклорне програме и образује припад- сне групе, два пута недељно. За Данике млађе генерације.
нијелу је то велики изазов, јер је део
КУД „Опанке” је од свог оснивања тима који је скоро једну генерацију
освојио бројне награде, а следеће го- старији од ње. Може се слободно редине прославиће 40 година постоја- ћи да заједно постижу веома лепе
ња. Од 2014. године Данијела је ин- резултате, о чему најбоље говори то
Дугогодишњој активисткињи на пољу неговања и ра- структор плеса и уметнички руково- што су позивани на бројне наступе, у
цилац у КУД-у „Опанке”. Поред многа места, како у Мађарској, тако
звијања српског фолклора у Мађарској, која је данас бројних успеха и гостовања овог дру- и у иностранству.
Наравно, ова позиција Данијели
уметнички руководилац КУД-а „Опанке” из Помаза, Да- штва, Данијела такође има сталне индивидуалне позиве за многа места у омогућава да учи и континуирано се
нијели Ђерђ Крунић, уручено је признање на манифе- Мађарској. Стални пратећи бенд развија, јер према њеном моту „бастацији „Táncháztalálkozó”, одржаној у Арени „Пап Ла- КУД-а је Оркестар „Зора”, али сара- вљење људима је један од најтежих,
ђују и са Ансамблом „Вујичић” и ор- али и најлепших задатака, проналасло”, у Будимпешти.
кестрима „Вигад”, „Шендорге” и „Се- жење равнотеже између људске
ло”. Данијела каже да је од малена скромности и остварења циљева”.
осле две године паузе, у пе- динци који се својим радом, као учи- васпитавана онако како су њени мајК. П.
штанској Арени „Пап Ласло” тељи музике или плеса, залажу да се
одржана је фолклорна мани- народна традиција одржи и буде дофестација под називом „Táncház- ступна што ширем кругу љубитеља.
találkozó”, уз својеврсне течајеве фол- Уједно, награда је и признање за рад
клора за све заинтересоване, окупив- у националним заједницама.
ши велики број посетилаца. Овај проПредставница српске заједнице у
грам датира још од 1982. године и од Мађарској, Данијела Ђерђ Крунић,
тада сваког пролећа окупља љубите- ове године је добила ово признање
ље фолклора и народног стварала- за свој дугогодишњи рад.
штва. Према одлуци Европске асоци„Ова награда је велика част, на којације фестивала, ова манифестација јој се захваљујем свима. За мене су
спада у квалификоване европске кул- одржавање и неговање српског фолтурне фестивале. ОТП банка посебну клора и преношење знања на друге,
пажњу посвећује промоцији и очува- кључне ствари у мом животу”, изјавињу друштвених вредности, традиције ла је за наш лист Данијела Ђерђ Круи народних обичаја, па је због тога нић, након уручења награде.
већ дуги низ година главни спонзор
Она се српским фолклором бави
овог фестивала, који популаризује на- још од своје друге године. Њена мајционалне културне вредности за све ка, Аница Шошић Крунић, оснивач је
генерације.
и руководилац познатог и признатог
Свечана додела награда на овој српског КУД-а „Опанке” из Помаза,
манифестацији уприличена је 2. основаног 1983. године. Народне игре,
априла, а признања су добили поје- национална култура, традиција и очу- Данијела Ђерђ Крунић (десно) у друштву своје мајке, Анице Шошић Крунић

Фолклорна награда
Данијели Ђерђ Крунић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Програм у КЦ-у „Collegium Hungaricum”

Промовисана књига о мађарској Химни
Превод мађарске химне на српски језик своје место
добио је у репрезентативном издању „Nemzeti
imádságunk a himnusz – Химнa, наша национална молитва”. Иницијатор објављивања Химне Мађарске, у
пратњи научних текстова и анализа, било је Одељење
за културу Амбасаде Мађарске у Београду „Collegium
Hungaricum”.

Скуп је отворила Клара Сентђерђи, директорка центра „Collegium Hungaricum”

Ф

еренц Келчеи, мађарски политичар и родољубиви песник,
своје најзначајније дело – Химну – написао је 22. јануара, 1823. године. Тај дан се, иначе, од 1989. године у
Мађарској прославља као Дан мађарске културе. Мађарска химна је
преведена на 26 језика, а однедавно
постоји и српски превод, и то захваљујући нашем књижевнику и преводиоцу Петру Милошевићу, упокојеном у новембру прошле године, и
Драгињи Рамадански, ванредном
професору Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду, једном
од најбољих преводилаца са руског
и мађарског језика у Србији.
Директорка ове установе Клара
Сентђерђи, није крила задовољство
због остваривања несвакидашњег издавачког подухвата, који је покренут
за време пандемије:
„Сви су се повукли у своје просторије, није било представа, није било
ничега у протекле две године. Све то,
подстакло нас је да размислимо и ми
шта ћемо да радимо – желели смо
нешто трајно да створимо. Сетили
смо се да мађарска химна није пре-

ведена на српски, а она се могла преводити и за време ковида 19. Понети
идејом, одлучили смо да задатак поверимо једном преводиоцу из Војводине – битно нам је било да се види
на који начин ће он да препева ову
Химну, а то је била Драгиња Рамадански. Исто тако, задатак смо поверили
и једном човеку који је двојезичан,
који је српског порекла, али из Мађарске. Наиме, били смо знатижељни
како он доживљава химну приликом
превођења. Избор је пао на Петра
Милошевића. Кад смо видели да имамо два превода, одмах нам је постало јасно да би требало обезбедити и
пропратна тумачења, која ће бити
блиска српској публици. Успели смо
да придобијемо врсне стручњаке и
након што смо од њих добили радове,
одлучили смо да објавимо двојезичну књигу.”
У предговору издања, Атила Пинтер, амбасадор Мађарске у Београду,
пише да је намера била да се овом
публикацијом попуни празнина, с обзиром на чињеницу да српски језик
није међу споменутих 26 језика.
„Међутим, узимајући у обзир од-

Иштван Пастор за СНН:
МНОГО ВИШЕ ОД ОБИЧНЕ ПЕСМЕ
Промоцији књиге о мађарској химни присуствовао је и Иштван Пастор,
председник Скупштине АП Војводине, који је на крају представљања издања за наш лист рекао да је књига драгоцена за боље међусобно разумевање, као и због тога што говори о периоду који је историјски важан за српски
и мађарски народ, а то је период националног буђења:
„Поред бољег међусобног разумевања, ова књига доприноси и скретању
пажње на укупан историјски и културолошки амбијент у коме се родила
мађарска химна и о коме говори сама књига. Војвођански Мађари спадају
у људе који имају две химне. То је својствено за народе који имају такву
историју, какву ми имамо, да се матична држава и држава у којој се живи,
не подударају. За нас је мађарска химна у суштини национална молитва.
Она није обична песма, него је много више од тога”, рекао је Иштван Пастор
за СНН.

личне билатералне односе, сматрали
смо важним да нашу националну
химну преведемо и на језик нашег
јужног суседа, дајући тиме допринос
даљем продубљивању односа између
два народа”, написао је амбасадор
Пинтер.
Промоција књиге одржана је 30.
марта, у свечаној сали Матице српске,
нашој најстаријој српској књижевној,
културној и научној установи која је
1826. године основана у Пешти. И на
ту чињеницу је указао у својим поздравним речима домаћин приредбе,
проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, који је истакао велико задовољство због представљања
овог репрезентативног издања:
„Нама је велико задовољство што
се овај догађај бележи у Матици српској, јер је она повезала Нови Сад,
Пешту и Будим. Заправо, Матица српска, која је формирана у Пешти, градила је прво српски културни идентитет, али је изузетно важна била чињеница за Матицу српску да се граде
добри односи између Мађара и Срба.”
Драган Станић се осврнуо и на изузетно добре, пријатељске односе
Мађарске и Србије, који се одражавају и на плодну сарадњу у области
културе два народа, која је добила
велики замах, напредак, поготово током последње деценије. Баш зато, постоји оптимизам што се тиче пројектовања будућности у сфери културе.
„Читајући Келчеијеву 'Химну', можемо закључити да она садржи два
основна елемента која, иначе, химне
садрже. Химна је један од најстаријих
жанрова, који има оно религијско порекло. То је увек обраћање и молитва
Богу, са молбом да колектив - у име
којег се химна обраћа – Бог благослови њега, заједницу и све оне који припадају том кругу, који се препознају
у тој химни. Са друге стране, ту је увек
низ вербалних формула, симбола, најчешће некаквих алузија, па и некаквих разних стилских средстава, који
ће учинити да колектив препозна сопствену историју у датом тексту. Баш
зато, заиста је велико задовољство
прочитати оно што је Келчеи написао, а то јесте нека врста залога који
препознајемо и у данашњим прили-

кама: тј. да бринемо о сопственој кући, а да потом лепо ускладимо да наши односи буду најбољи, како би и
наш комшија имао благодати од оно-

Атила Пинтер, амбасадор Мађарске у
Београду

га што је нама добро.”
Председник Матице српске је подсетио да две химне – мађарског и
српског народа – асоцирају и на
кључну хришћанску молитву Господ-

Драган Станић, председник Матице
српске
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Будимпешта, 14. април 2022.
њу која се завршава: „Хлеб наш насушниј дажд нам днес. И остави нам
долги нашја, јакоже и ми стављајем
должником нашим. И не воведи нас
во искушеније. Но избави нас от лукаваго.”

Милошевићев превод
Келчеијеве Химне
ХИМНА ИЗ ОЛУЈНИХ
ВЕКОВА МАЂАРСКОГ
НАРОДА
Боже, дај Мађарима
Леп живот, берићет,
Штити их под крилима
Дође ли душман клет.
Народ тај је страдао,
Даруј му сад радост,
Стопут је окајао
Прошлост и будућност.
Претке си нам довео
На Карпате свете,
Отаџбина сад је то
Хунског краља својте.
Ту где Тисе, Дунава
Ваљају се вали
Потомци су Арпада
Јуначки стасали.
Равном земљом Куншага
Класје нам одгајаш,
Винограде Токаја
Нектаром напајаш.
Барјак наш је раније
Застрашио Турке,
Црне војске Матије
Бечки зид су тукле.
Али наши грехови
Тебе разјарише,
Загрмеше громови,
Муње засеваше.
Разбојници монголски
Харали су код нас,
Под турске јарости
Искусисмо ужас.
Често ту се орила
Победнички дрска
Над костима нашима
Османлијска песма.
Сопствену је земљицу
Њен син прегазио,
Па у своју гробницу
Њу је претворио.
Сабљом траже гоњеног
У дубокој штиљи
Пошто нема дома свог
У рођеној земљи.
Јури висом, долином,
Свугде туга, беда,
Крв се лије урвином,
Страшна ватра сева.
Кула беше, крш је сад,
Орила се радост,
Смртни хроптај, бол и јад
Владају уз жалост.
Ох, слобода не ниче
Из крви покојних,
Сузе рони сироче
Из очију ропских.
Боже, спас Мађарима
Које судба кињи,
Штити их под крилима
На ветрометини.
Народ тај је страдао,
Даруј му сад радост,
Стопут је окајао
Прошлост и будућност.

Проф. др Едит Андрић

Амбасадор Мађарске у Републици
Србији Атила Пинтер, који је и аутор
предговора овог значајног издања,
истакао је да је идеја да се химна
преведе на српски језик настала пре
две године.
„Мисао је проистекла из спознаје
да један народ вероватно најбоље
можете да упознате кроз његову националну молитву. Захваљујући преводу 'Химне', наши српски пријатељи
ће имати прилику да стекну детаљну
слику о нама и да нас боље упознају.
Зашто је ово битно? Битно је зато, јер
ће то омогућити да се наши односи
додатно продубе, да постану још чвршћи и да се настави пут помирења,
процес који смо заједно почели у јесен 2012. и лета 2013. године.”
Амбасадор Пинтер је истакао веома добре, примерне односе Мађарске и Србије, о којима многи са поштовањем и дивљењем говоре.
„Међутим, до тог успеха водио је
дуг пут. Довољно је да ми Мађари и
Срби, Срби и Мађари, то схватамо и
настављамо започети посао. Молим
Вас да нас у томе подржите”, рекао
је на крају свог обраћања амбасадор
Пинтер, који је, иначе, по струци историчар.
О самим преводима Келчеијеве
„Химне”, у склопу промоције, детаљно је говорила проф. др Едита Андрић, редовни професор Одсека за
хунгарологију на Универзитету у Новом Саду.
„Сви који се баве књижевним преводилаштвом знају колико је то тежак
задатак, а преводити стихове представља изузетан изазов. За такав један подухват није довољно добро познавање изворног и циљног језика,
нити историје и културе два народа,
културолошког и историјског контекста у којем је песма настала, за то је
потребно да и преводилац сам буде
песничка душа, јер се не ради о пуком тумачењу садржаја на другом
језику, већ о поновном стварању
уметничког дела, које треба да нађе
пут до читалачке публике другог народа. Преводиоци, проф. др Драгиња
Рамадански, и сада већ покојни
проф. др Петар Милошевић, који су
прихватили да преведу Келчеијеве
стихове, били су на висини задатка и
достојни овог изазова, самим тим и
наша улога да оценимо резултате њиховог рада је, такође, захтевала веома
одговоран приступ. Приликом анализе два приспела превода, првенствено смо се руководиле лингвистичким,

али нисмо занемариле ни филолошки приступ. Бавиле смо се питањима да ли преводи верно преносе поруку оригиналног текста, које су граматичке и лексичке поступке
преводиоци применили у свом раду,
да ли су текстови на циљном језику
правилно формулисани у ортографском и стилском погледу. Затим је нагласак био на процени у коликој мери
су преводиоци успели да сачувају
уметничке вредности оригинала, песничке слике, да ли су и у коликој мери умели да задрже ритам и риме
изворних стихова, идентичност строфа и број слогова у стиховима, јер је
код превода поезије важна и формална еквиваленција. Коначно, трудиле смо се да проценимо да ли ће
код читалаца на српском језику текст
изазвати макар приближно исти доживљај, као оригинал на изворног говорника.
Два превода, који су чинили предмет наше анализе, у сваком погледу
представљају две различите концепције, два различита приступа оригиналу. Већ је на први поглед евидентно
да се превод Петра Милошевића држи формалних карактеристика мађарске песме, задржава строфе од
осам редова, број слогова, у стиху
доследно чува слику коју налазимо у
изворном тексту. Келчеијева песма
има симултан ритам. Кроз метричку
трохејску конструкцију, јасно се чује
наглашени ритам седмераца и шестераца. То је једна од најдревнијих мађарских ритмичких структура, карактеристична појавна форма такозваног чобанског плеса. Милошевићев
превод прати тај ритам у толикој мери да би се чак могао отпевати уз музику Ференца Еркела.
Насупрот томе, Драгиња Рамадански је строфе публиковала, редуковала их је на четири стиха, док број
слогова у стиховима варира. Она се
одлучила за овакво решење јер би, да
је оставила строфе од осам стихова,
уместо укрштених рима из оригинала
као резултат добила само полуриме.
Овако је, пак, створила парне риме,
приближавајући структуру песме мађарском ткзв. преполовљеном дванаестерцу.
Посебно треба похвалити оригиналност преводилаца при решавању
експресивних, хиперболичких слика,
израза ономатопејског карактера,
као и речи с наглашеном емоционалном цртом, при чему су и Рамадански

Габор Вираг

и Милошевић уносили своју креативност у проналажењу адекватних решења”, рекла је проф. др Едита Андрић, поред које су стручне текстове
о преводима и историјском контексту
написали Атила Пинтер, амбасадор
Мађарске у Београду, др Ева Толди,
редовни професор Универзитета у
Новом Саду, докторант Марк Чеке,
док је издање објавио новосадски Издавачки завод „Форум”.
У име издавача се присутнима
обратио директор Габор Вираг:
„Издавањем превода мађарске
химне и представљањем историјског
и културног значаја те националне
молитве, која је од изузетног значаја
за мађарски национални идентитет,
намеравали смо да објавимо књигу,
која ће продубити односе наших нација, а истовремено помаже читаоцима да боље упознају историју мађарског народа, поруку наше националне молитве. Химна није само
једноставна молитва, песма која приказује мађарску историју, већ порука
упућена савременицима и будућим
поколењима: оставите по страни раздоре и конфликте, јер се током историје мађарског народа то увек завршило катастрофом.”
Габор Вираг се осврнуо и на изглед
књиге. Он је нагласио да је издање
– као репрезентативно дело – добило
такво графичко решење, које наглашава изузетни значај националне
химне за мађарски народ.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТРАДИЦИЈА

Сусрет ветерана фолклора

Сениори КУД-а „Банат”
гостовали у Краљеву

оналном „Дечјем и омладинском
фолклорном фестивалу”.
Фолклор и дружење и овом приликом крунисани су новим познанствима и стицањем нових пријатеља, а
исто се очекује и 16. априла, када ће

у Краљеву своју уметност и фолклорно изражавање представити млади
играчи, па тако и чланови подмлатка
Културно-уметничког друштва „Банат” из Деске.
П. М.

На позив Културно-уметничког друштва „Абрашевић” из
Краљева, сениорска група КУД-а „Банат” из Деске, боравила је крајем марта у том граду у Србији, где је приређен
„Сусрет ветерана фолклора”.

У

сали Дома војске Србије, пред
препуним гледалиштем, дешчански ветерани су се 26.
марта представили краљевачкој публици. Они су том приликом извели
„Игре из Бачке”. На музику са носача
звука, сениори из Мађарске су играли
опуштено, уживајући у сваком кораку, да би на крају извођења кореографије били поздрављени бурним аплаузима публике.
Након окончања ревијалног фестивала који је окупио двадесетак ветеранских ансамбала из Србије, Северне Македоније, Црне Горе и Мађарске, а у оквиру кога су изведене игре
разних етнокореолошких области
Србије, уследило је дружење учесника смотре.
Није само дружење старијих, искусних играча, било незаборавно, већ и
пропратни програм, који су организатори приредили за своје драге госте.
Дешчани су, пуни лепих доживља-

ја и утисака, стечених у Краљеву, у
Мађарску кренули у недељу, 27. марта. Успут су стали у Београду, где су
том приликом посетили Храм Светог
Саве на Врачару, највећу српску православну цркву, а такође и највећи
православни храм на Балкану. Ту су
се дивили импресивном достигнућу
руских мозаичара и домаћих неимара.
Наиме, површину од чак 15.000 квадратних метара заузимају импресивни портрети Исуса Христа, Богородице, призори из Старог и Новог завета,
ликови српских светитеља. Ентеријером доминира златни сјај милиона
комадића стакла и племенитог камена свих боја, уграђених у вишеметарске фигуре и ликове, импресивне по
димензијама и уметничком изразу.
Сениори „Баната” су срећни и задовољни стигли кући, а већ ускоро
очекује се поновни одлазак у Краљево. Наиме, подмлатку дешчанског ансамбла предстоји наступ на традици-

Припреме за Ускрс и „Туцијаду”

Дешчани бирају најлепше
и јајјаче ускршње јаје
Првог дана Ускрса у Дески ће бити одржано традиционално такмичење у туцању ускршњим јајима, а своје радионице одржаће и чланице „Златних руку”. У програме ће се
укључити и чланови суботичке партнерске организације, јер
је ова манифестација део ИПА Програма прекограниче сарадње.

У

дешчанском Српском културном, образовном и духовном
центру „Свети Сава”, 30. марта,
одржана је седница Самоуправе Срба у Дески (ССД). На дневном реду
заседања, које је било јавно, нашло се
организовање празновања Ускрса,
традиционално такмичење у туцању
ускршњим јајима, као и подношење
извештаја о активностима у минулом
временском периоду.
У присуству скромнијег броја бирача, подношењем извештаја о активностима ССД-а у протеклом временском периоду, отпочео је седницу
Кристифор Брцан, председник тог
тела. Он је истакао успешно завршени процес куповине некретнине у Дески, која ће служити као „Српска завичајна кућа”. Такође, изнео је и информације везане за успешно
спроведену хуманитарну акцију, у
циљу помоћи избеглим људима са ратом захваћених подручја у Украјини,
који су спас нашли у Мађарској.

У извештају председника Брцана
простор је добио и форум бирача
пред саме парламентарне изборе у
Мађарској. Истакнута је промоција 8.
броја „Етнографије Срба у Мађарској”, као и представљање тротомног
издања под насловом „Српске православне вероисповедне школе у Будимској епархији”, аутора Бранке Петровић, у издању Ловранског народносног удружења за очување културе
и традиције.
Прва тачка дневног реда је једногласно усвојена, да би потом уследило разматрање припрема за традиционално такмичење у туцању ускршњим јајима. Слично ранијим
годинама, ово надметање ће се и ове
године приредити на први дан Васкрса, највећег хришћанског празника.
Како је речено, ова манифестација
је укључена у прекогранични ИПА
Програм прекограниче сарадње Мађарска-Србија, чији је носилац КУД
„Банат”, а партнер из Србије је Умет-

ничко удружење „Талентум”, из СубоСедница је, потом, настављена дутице.
жом дискусијом, везаном за стање у
Првог дана Ускрса неће бити само месној Српској основној школи, коју
такмичење у туцању ускршњим јаји- похађа велики број деце, која нису
ма, већ ће своја занимања одржати и српске националности. Такође, под
Радионица „Златне руке“, која ради лупом се нашло и забавиште.
у оквиру „Баната”. У програме ће се
У вези са школском и предшколукључити и чланови партнерске ор- ском установом присутни су разговаганизације прекограничног пројекта. рали отворено и темељно, а посебно
За разлику од ранијих година, „Ту- је истакнута важност будућности децијада” ће ове године почети касније, шчанске Српске основне школе.
у 16 часова, а о детаљима надметања
У Дески су већ отпочеле организаи избору најлепшег јајета, заинтере- ционе припреме за достојно празносовани ће на време добити адекватне вање Ускрса и одржавање ускршњих
информације.
програма, који ће, нема сумње, и ове
Током седнице, пажња је била по- године бити примамљиви и посећесвећена и расписаним конкурсима ни.
од стране Самоуправе Срба у МађарП. М.
ској. Дешчанске српске организације ће свака понаособ конкурисати, а Самоуправа Срба у Дески у
плану има да конкурише за штампање једног издања, које би представило народну музику месних
Срба.
У склопу јавне седнице, није било примедаба на рад месне српске самоуправе и предлога, па се
доста брзо прешло на следећу
тачку дневног реда, на тачку „разно”. У оквиру ње је протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански, присутне информисао о
тренутним реконструкционим радовима у светињи, у којој до краја
априла неће бити богослужења.
Духовни пастир Дешчана се осврнуо и на проблем електрификације звона светог храма, који би
се морао решити. Међутим, локална самоуправа насеља је одбила
молбу везану за измену, која би
према неким проценама коштала
3.800 евра.
Кристифор Брцан
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Будимпешта, 14. април 2022.

Зборник научних радова промовисан у Текелијануму

Епархија бачка у осмовековној историји
Српске православне цркве
У свечаној сали будимпештанског Текелијанума, одржана је промоција зборника радова „Епархија бачка у
осмовековној историји Српске православне цркве”, који
је објављен прошле године. Реч је о издању Одсека за
историју Филозофског факултета у Новом Саду и Српске православне црквене општине у Бачкој Паланци,
под покровитељством Владе Републике Србије.

Д

омаћин програма био је Пера
Ластић, директор Српског института, а у програму су учествовали: протојереј Стевица Илић,
бачкопаланачки архијерејски намесник, професор историје на Универзитету у Новом Саду др Светозар Бошков и историчар др Предраг Вајагић, који су поред Бориса Стојковског,
професора историје на истом Универзитету, уредници овог издања.
Почетни радови на овом пољу у
Бачкој Паланци биле су две монографије, затим први зборник, настао
2018. године под називом „Епархија
бачка кроз векове”, и други, настао у
част великог јубилеја, као плод научног скупа, одржаног 2. и 3. новембра
2019. године у Бачкој Паланци.
„Ове године се планира одржавање научног скупа и издавање трећег
зборника, као резултата овог скупа,
под називом 'Српска православна црква – изазови и искушења кроз историју'. Сарадња наша Црквене општине са Предрагом Вајагићем проистекла је кроз организована предавања
о нашим свечаностима и храмовним
славама, јер је нама, као цркви, историја једна блиска наука. Почели смо
са историјом нашег места, па Епархије бачке и настављамо даље”, рекао је протојереј Илић.
У зборнику „Епархија бачка у
осмовековној историји Српске православне цркве” сабрана су 22 научна рада учесника споменутог међународног скупа, и то из Аустрије, Мађарске и Србије.

Институције изван Србије, које
су биле заступљене на овом скупу,
јесу Српски институт из Будимпеште, Институт за славистику Универзитета у Бечу, а од домаћих,
Православна епархија бачка, Православна епархија сремска, Православни богословски факултет
Универзитета у Београду, Фило-

зофски и Историјски институт у
Београду.
Др Предраг Вајагић је говорио
о темама и садржају научних радова који, како је рекао, отварају
многа питања, али и дају многе одговоре везане за прошлост Бачке
дијецезе.
„Успели смо да обрадимо и период пре самог формалног успостављања Епархије бачке, да бисмо преко тога ухватили повезни-

цу за вишевековни развој
православља и присуство православних Срба на простору данашње Бачке, Војводине и Паноније”,
рекао је др Вајагић.
Истакао је важност оваквих скупова и бављење црквеном историјом,
која је дуго времена била табу-тема.
Такође је подсетио на чињеницу да

ДУХОВНОСТ
у последње време постоји интересовање историчара да се баве и расветљавају одређене историјске периоде, који дају одговоре на многа питања, јер црква, односно епархије на
простору некадашње Аустроугарске,
имају велику важност.
Он закључује да у зборнику може
да се прати историја цркве од најстаријих периода, до ХХ века, при чему
се различита питања преплићу са политичком историјом, историјом уметности и књижевности, као и да црква
много тога може да осветли и да укаже на многобројне проблеме и отворена питања, која су истраживачима
велика атракција.
Проф. др Светозар Бошков говорио је о значају Српске православне
цркве за историју српског народа и
важности оснивања Центра историјског истраживања, као дела Одсека
за историју, у циљу популаризације
историографије и историје као науке
(2015. године). Центар је покушао да
понуди малим местима могућност да
чују стручњаке из појединих области,
који говоре о интересантним историјским темама везаним за Епархију
бачку. Истакао је важности изучавања мањих црквених јединица, које
чине Српску православну цркву, да
би се добили одговори на питања.
Бошков је, такође, говорио о сарадњи њихове научне институције
са Епархијом бачком и подсетио да
односи историчара и Српске православне цркве раније нису били у
складу, у каквом су сада. Проблеми
се сада решавају, јер се из прве руке
о њима говори и заједнички се долази до решења, и траже нове заједничке теме, рекао је проф. Бошков.
Промоција је одржана у оганизацији Српског института, Српске самоуправе у Будимпешти, Српског
културног клуба, Црквене општине у
Будимпешти и Задужбине Саве Текелије. Поред осталих, присутни су
били и свештеници Епархије будимске, аташе амбасаде Републике Србије у Будимпешти Миросалав Јевтић и први саветник Ивана Кунц.
К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СЕЋАЊЕ

Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

Два века од рођења Јакова
Игњатовића (11)
Очигледно је било Игњатовићево настојање да се већ у
првим данима српског покрета учврсти положај Срба према Мађарима, и да се тиме осигурају и одбране оправдани захтеви српског народа, док је у исто време код њега
био присутан и страх да ће Срби, ако дође до отворене
борбе, подлећи у рату против Мађара, а тада „тешко побеђенима”.

ђарска влада, у намери да онемогући
даље ширење српског покрета, именовала за изванредног и опуномоћеног комесара и поверила му да оружаном силом угуши побуну Срба у
Јужној Угарској. На захтев Новосађана, „а после приличног затезања”, Игњатовић је 25. јуна прихватио да буде
изабран за секретара Петра
Чарно¬јевића, са намером да учествује у мировним и другим преговорима са Главним одбором, те да спречава и онемогућава „драстичне” мере које је дотадашњи сек¬ретар
примењивао против Срба присталица покрета. Разлози због којих се Игњатовић прихватио те нове дужности

ност према својој новој отаџбини, па
је његова намера била да одврати
Србе од њихових захтева, тако да својом делатношћу „општој слободи земље не сметају”, тј. да не спречавају
Мађаре у остварењу њихових планова и намера.
На основу изложеног може се
твр¬дити да је из те његове љубави,
оданости и привржености према
Угарској доб¬рим делом „извирало”
и његово мађаронство. Зато је, касније у мемоарима, упућивао прекор
Чарнојевићу што није енергичним и
„строгим мерама” у зачетку „клицу
покрета” српског ишчупао.
Догађаји који су потом уследили
умногоме су допринели да се Игњатовић, и поред свих унутрашњих превирања, ипак определи за страну покрета. У Чарнојевићевој служби Игњатовић није дуго остао, „свега
петнаестак дана”, јер када је почетком јула стигао у Карловце као његов
„парламентарац” за преговоре са
Главним одбором, он је као већ познат јавни радник кога су „држали за
пријатеља српског, а уједно за верног
сина Угарске”, па су желели да га
одвоје „од новосадске српске групе
склоне сарадњи с Мађарима”, био задржан у Карловцима. Тиме се и завршила Игњатовићева „мирачка донкихотерија”. Игњатовићево принудно
заточење у Карловцима било је за
његов даљи однос према српском покрету од пре¬судног значаја, због тога што га је коначно уверило да до
жељеног измирења са Мађарима не
може доћи, па се зато и сам морао
коначно определити и стати на
стра¬ну покрета.
Д. А.

Д

а је Игњатовић и поред свега
тачно схватао и разумео смисао народног одушевљења за
Војводину, речито говори и одломак
из његових мемоара, у коме каже:
„Народ је знао да се Војводина не може ни јести ни пити, али држао је да
ће на њој моћи дубље орати. Ако буде
имао своју Војводину, свога патријарха и војводу, сам себи ће капу кројити; у Провинцијалу неће имати спахије; у Граници неће имати војеног
ерара као спахију, пашњака имаће
колико хоће, нема регала; риболови,
ритови, ослобођени су; на мосту, а и
на скели неће плаћати. Зидаће се нови храмови божији, војвода ће га кад
треба заштићивати и предводити. Ко
се не би борио за такву Војводину?”
Међутим, за остварење слободне
Војводине требало је водити рат против Мађара, што Игњатовић у том

тренутку није био спреман да прихвати. Иако је био изабран за члана
Главног одбора, Игњатовић није намеравао да дуже остане у Сремским
Карловцима, већ је (крајем маја 1848)
одлучио да се повуче у Нови Сад, пошто као српски родољуб није смео
натраг у Пешту, и да на тај начин остави „неиспуњену нумеру одборништва”. Све је то чинио у уверењу да
ће у Новом Саду имати више разумевања за његове политичке погледе.
У уверењу да се законитим путем
још могло доћи до споразума са Мађарима, Игњатовић је напустио Карловце и повукао се у Нови Сад, где су
га тамошњи грађани на седници Магистрата од 11. јуна 1848. „са знатном
већином” изабрали за градског подбележника.
У Новом Саду се тада налазио и
гроф Петар Чарнојевић, кога је ма-

ЗАТВОРСКИ ДАНИ У КАРЛОВЦИМА
Од 10. јула до 15. августа 1848. Јаков Игњатовић се налазио у затвору у
Карловцима, из кога се писмено обраћао непосредно Главном одбору захтевајући да буде пуштен на слободу. У тој својој представци Главном одбору писао је: „Ако спра¬ма мене какова сумња царствује, толико дела
могу показати, да ту сумњу не заслужујем, да и непријатељ мој камоли
правдољубиви сл. Одбор моју невиност признати мора, јер од како сам жив
ни један тренутак роду неверан био нисам”. Та Игњатовићева тврдња била
је тачна и његово учешће у дотадашњој борби и настојањима српског народа да му се обезбеде и гарантују његова права у Угарској није било спорно, што је и наглашавао у писму Главном одбору, истичући да је међу српским публицистима предњачио у писању „у корист захтева српске народности”.

произилазили су из његовог уверења
да ће Срби „увидети да је то немогуће што су започели” и да ће „мисија
измирења” Срба и Мађара које се
прихватио заједно са Чарнојевићем
имати успеха.
Ипак, његове раније дилеме тиме
нису биле отклоњене, јер је још, како
је и сам истицао, стајао у недоумици
за коју ће се од сукобљених страна
определити. Пред очима је имао само „слободу Мађарске” и „слободу
Старе Србије, оне земље из које су
моји предци дошли”, док о слободи
Срба у Угарској у то време није уопште размишљао.
Основицу његовог угарског домољубља чинило је сазнање да су се Срби као народ населили у Угарску и да
су због тога дужни да поштују законе
земље у којој живе и да се боре за
очување њене територијалне целокупности, јер су само на тај начин могли показати своју верност и захвал-

ОПТУЖБЕ ЗБОГ ВЕЗА СА ПЕТРОМ ЧАРНОЈЕВИЋЕМ
Подозрење чланова Главног одбора према Игњатовићу изазивала је његова сарадња са Петром Чарнојевићем, чији је циљ био угушење српског
покрета. У писму које је поводом тих оптужби, из затвора, упутио Главном
одбору Игњатовић је настојао да докаже како је био спреман да у сваком
тренутку, и у прошлости и у садашњости, „све због моје народности на страну оставити”, те да је остао „србском народу до последње капље крви веран”.
Ослобађајућа пресуда за Игњатовића била је одложена за касније, „до известија Главном одбору од стране Војеног Савета, поднети се имућег”, мада
су се за њу за¬узели осјечки адвокат Антоније Стојановић и заповедник
Петроварадинске тврђаве генерал Јожеф Храбовски.
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Будимпешта, 14. април 2022.

ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848–1849. године (28)

Вести о револуцији запљуснуле
и Сремску Митровицу

Постојала је стрепња да ће се револуционарни догађаји у Бечу и Пешти ускоро проширити и на подручје
Славонско-сремског генералата. Много после првих
дана револуције и на сокацима и трговима оближњег
Земуна појавише се црвено-бело-зелене кокарде и мађарске заставе.

Н

се здраво зажелио свог слатког дома.
Шта знате о Сави? Не јавља ми се. Како он дура у тој ребелантској Пешти?
Како је наш ђакон Тоша? Ни он ми не
пише баш често, а мого би. Ипак су
они млађи од мене, та вада био би
ред да ми се бар покаткад јавиду.
Љубезни мој оче, толико за сад од
мене.
Будите ми поздрављени, велепочитајеми оче! Од срца Вам желим све
најбоље од Господа! Љубим Вам руке
и останите ми збогом.
Ваш покорни син Василије” (...)

годарећи Господу, добро. Здрав ко
дрен, како бисте Ви то рекли, љубезни
оче! Чест ми је да Вас известим о достопамјатним прикљученијима који
су се ових дана збили оде у Митровици. Ту је боравио и почитајеми господин Матија Бан, главни повереник
србског министера внутрених дела
Гарашанина. Почитајеми Бан је у поверењу разговарао сас најугледнијим
гражданима ове вароши, па тако и с
нами граничарским официрима. Он
је возбуђено говорио спроћу Баћањијеве владе. Реко је јоште и то како би
крајње полезно било да се наша Војна крајина што пре одвоји од мађарске државне администрације и да се
соједини са Хорватско-славоско-далматинском краљевином. Он је још и
о тим помпезно диванио да је наша
крајња цељ соједињење свију Србаља
од Будима, па све до Дубровника. Јоште је и то казо да би најполезније за
благополучије нашег славног сербског национа било да се и ини Југословени, управо је тако реко, Југословени, у једну заједничку велику државу временом сојединиду.
Моје је просужденије да смо на
прагу крупни догађаја.
Како сте Ви? Како Вас служи здравље? Нете сте здраво замарати. Шта
има ново у нашим Сегедину? Већ сам Матија Бан

Драгомир Дујмов

езадовољна маса најпре је
напала Магистрат, а у бесу
отерала представнике власти и одмах је формиран привремени грађански одбор, на челу са угледним трговцем Петром Спиртом. Разуларена светина је опљачкала и
демолирала бродско пристаниште.
Под утицајем једноумне пештанске штампе, земунски Срби су убрзо
скинули мађарске кокарде и пришили нове свилене врпце црвено-плаво-беле боје.
Ускоро се та тробојка појавила и
на улицама питоме, а помало и учмале Митровице. Њени грађани су прве
демонстрације одржали почетком
априла. Убрзо су мађарске заставе замењене српским барјацима. На скупу,
који је одржан дан после Благовести,
састављени су захтеви у којима су
Митровчани на првом месту изразили своју непоколебљиву верност пре-

ма аустријском цару, потом су пренели своје жеље да се Војна крајина
припоји Хрватско-славонско-далматинској краљевини, чије ће се грађанско право убудуће примењивати и у
Крајини. Захтевали су и то да у хрватском сабору имају своје представнике, како би што непосредније и ефикасније могли да заступају своје српске националне интересе. Тражили
су да се администрација води на српском или хрватском језику и да им се
омогући слободна трговина на Србијом.
Прогледала и сва живнула Митровица, није била више мирна и поспана паланка.
О свим тим догађањима капетан
Василије Вилински ревносно је извештавао свог оца Димитрија.
„Високопочитајеми оче!
Надам се да ће Вас моје писмо наћи у изврстном здрављу. Ја сам, бла-

15. априла 1912. – На првом путовању из Велике Британије у САД потонуо је „Титаник”, највећи и најлуксузнији прекоокеански брод
свог доба. Живот је изгубило 1.523
од 2.224 путника.

нове. У Србији носи статус нацио(1919. и 1924), а од 1929. лидер Удруналног хероја и неустрашивог, инжене опозиције.
телигентног војсковође. Душан се
сматра за хероја међу данашњим 19. априла 1977. – У Букурешту је потТО-а на СР Југославију погођени
Србима и ужива њихово велико
писан југословенско-румунски
су пословна зграда „Ушће” на Нопоштовање.
споразум о даљем заједничком ковом Београду и Жежељев мост на
ришћењу Дунава и изградњи хиДунаву у Новом Саду.
16. априла 1872. – Рођена је српска
дроцентрале „Ђердап 2”.
сликарка немачког порекла Бета
21. априла 2010. – Свечано је отворен
Вукановић, професорка на бео- 20. априла 1999. – Током ваздушних
Авалски торањ, један од симбола
градској Уметничкој школи и један
напада НАТО-а на СР Југославију
Београда, срушен у бомбардовању
од оснивача Друштва „Цвијета Зуу Храму Светог Саве у Београду
НАТО снага 1999. године.
зорић”, српских уметника, сликара
литургију су служили
и вајара.
руски и српски патријарх Алексеј Други и Па16. априла 1944. – Савезничка авијавле, после које су се
ција је бомбардовала Београд у
„Молитвом за мир”
Другом светском рату. Погинуло
обратили десетинама
је више од 1200 људи, више хиљада
хиљада људи окупљеје повређено, а разорено је око 600
них на платоу испред
зграда.
највеће београдске цркве.
17. априла 1814. – У Угринама, код
Брибира (Хрватска), рођен је срп- 21. априла 1882. – У Народски ботаничар и природњак Јосиф
ном позоришту у БеоПанчић, први председник Српске
граду изведена је прва
краљевске академије. Открио је
српска оперета „Врачанову врсту ендемскореликтног чера” Даворина Јенка, аутинара, познату као Панчићева
тора српске химне „Бооморика. Основао је и уредио Боже правде”.
таничку башту у Београду.
21. априла 1941. – Шефови
17. априла 1860. – Црна Гора и Турдипломатија Немачке и
ска, после турског пораза на ГраИталије Јоахим фон Рихову, потписале су протокол о разбентроп и гроф Галеацо
граничењу, којим је Црна Гора
Ћано у Другом светфактички призната као самосталском рату договорили
на држава, иако формално прису се о подели Југослазнање није добила.
вије на немачко и италијанско подручје.
19. априла 1940. – Умро је српски политичар Љубомир Давидовић, 21. априла 1999. – У ваздупредседник југословенске владе
шним нападима НА- Цар Душан Немањић

15. априла 1941. – Југословенска влада, на челу са њеним председником, генералом Душаном Симовићем, напустила је земљу после немачке окупације. Дан раније из
земље је отишао краљ Петар Други Карађорђевић.
16. априла 1346. – Српски краљ Душан Стефан Немањић у Скопљу је
крунисан за цара. Истовремено је
проглашена Српска патријаршија
с првим српским патријархом Јоаникијем. Године 1349. објавио је
веома важан документ, који се зове „Душанов законик”, а писан је
на српскословенском језику. Душанова царска круна се данас налази у Цетињском манастиру, у
Црној Гори. Цар Душан је такође
познат по томе што је саградио
Манастир Светих архангела код
Призрена, где је и био сахрањен
све до 1927. године, када је његово
тело пренето у Цркву Светог Марка у Београду. Завршио је такође
и задужбину свог оца Манастир
Високи Дечани. Душан Немањић
важи за најуспешнијег српског
средњовековног владара, као и за
једног од најистакнутијих владара
српских народности уопште. Био
је храбар, смео, амбициозан и истрајан до краја у својим намерама,
али је рана смрт у 47. години живота ставила тачку на његове пла-

ВРЕМЕПЛОВ
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КОНКУРСИ
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОJЕКАТА СРБА У МАЂАРСКОЈ У
2022. ГОДИНИ

Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб-страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos
Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)
Документација која се прилаже уз конкурсну
пријаву: Формулар за подношење конкурса може
се преузети на веб страници Самоуправе Срба у
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló
szabályzat”-прилог број 1.)
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu ) 25.3.2022. године
- Српске недељне новине, 31.3.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на тел. 1/3315345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu )
- Српске недељне новине
Право подношења пријаве на конкурс имају:
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима
српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем
се делокругу налази неговање српског културног
наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- Црквене општине Српске православне епархије будимске.
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију
наставе на српском језику.
- Програми, манифестације могу бити на нивоу
школе, одељења, забавишта, насеља, региона.
Начин исплате средстава: предфинансирањем
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално 50
000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто
хиљада) форинти годишње.

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова
Конкурс се може предати путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица
Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos
Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)
Документација која се прикључује уз конкурсну
пријаву: Формулар за подношење конкурса може
се преузети на веб страници Самоуправе Срба у
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló
szabályzat”-прилог број 1.)
Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од
истека рока за предају конкурса
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu ) 25.03.2022. године
- Српске недељне новине, 31.03.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на тел. 1/3315345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu )
- Српске недељне новине
Конкурисати могу:
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима
српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем
се делокругу налази неговање српског културног
наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- Црквене општине Српске православне епархије будимске.
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за кулБудимпешта, 11. март 2022.
туру Самоуправе Срба у Мађарској.
Начин исплате средстава: предфинансирањем
*
Самоуправа има право да распише конкурсе за
Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским
следеће области:
институтом расписује
- реализацију задатака у складу статута, оснивачНАГРАДНИ КОНКУРС
ког акта и прописа организације која конкуришу
- финансирање учествовања на манифестацијаЗА 2022. ГОДИНУ ЗА САКУПЉАЊЕ
ма, стручним конференцијама
СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ, ЗАВИЧАЈНО- подржавање програма у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
ИСТОРИЈСКЕ И ЕТНОЛОШКЕ ГРАЂЕ
- подржавање дечијих манифестација
У МАЂАРСКОЈ
- финансирање црквених слава, меморијалног
дана
- подржавање циљева српске заједнице
Информације и услови конкурса:
Додељени износ по конкурсима је минимално 50
1. А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица
000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто или њихове групе које имају свог представника,
хиљада) форинти годишње.
потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса
У Будимпешти, 11. март 2022. треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарСамоуправа Срба у Мађарској ски држављанин или – ако нема мађарско држављанство – да располаже сталним пребивалиштем
*
(усељеничким статусом) у Мађарској.
Према Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6.
Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуал2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:
но или групно и ученици средњих школа и виших
разреда основне школе. Уколико ученици подносе
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
свој конкурс уз помоћ школског ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, профеШКОЛСКИХ ПРОГРАМА,
сора или другог ментора – одрасле особе која је
радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је
МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА
уз помоћ ментора остварен групни ученички рад,
који имају за циљ неговање српског језика, кул- формалан подносилац конкурса је ментор.
туре, традиције и обичаја
2. Конкурисати се може радовима у којима се
Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. го- доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из
дине до 16.00 часова
неке од следећих тематских области:
Конкурс се може предати путем поште.
а) стари и савремени локални српски географАдреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица ски, топографски називи (називи улица, тргова, де-

ловa насеља, делова атара насеља, називи путева,
географских формација у околини насеља, салаша,
околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској
где су некада живели Срби или где и сада живе
Срби;
б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској;
в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном
насељу у Мађарској;
г) традиционална и савремена имена од миља
Срба у једном насељу у Мађарској;
д) стари и савремени локализми у говору Срба у
једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде
подразумевамо речи, изразе, граматичке облике,
узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато
насеље или групу насеља.)
ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској;
e) детаљан оригиналан опис неког локалног српског народног обичаја у прошлости или данас;
ж) записани текст локалне српске песме, приче,
приповетке, анегдоте, умотворине;
з) аудио и/ или нотни запис локалне српске мелодије (песме или игре);
и) опис и документација неке народне рукотворине (дела и комплетне ношње, употребног предмета, намештаја итд.);
ј) опис и документација неке традиционалне сеоске куће, помоћне економске зграде или комплекса.
3. Детаљно упутство за обраду и документовање
прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство
се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или
Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул.
Вереш Палне бр. 19.) у радно време или се може
затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.
4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру и дигитално (на дигиталном носиоцу
информација) поштом, на адресу: Самоуправа Срба
у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055
Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „Конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима
најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.
5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На
конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у
коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца
конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се
може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним
подацима наводе подаци свих чланова групе уз
назнаку представника групе.
6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и
више конкурса у различитим тематским областима,
односно са прикупљеном грађом из више насеља
(макар и у истој тематској области).
7. Конкурсна документација треба да садржи: (а)
Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са
назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад
дело групе људи, онда за сваког члана треба да се
попуни посебан формулар са назнаком да ли се
ради о члану или представнику групе. (Напомена:
за тематску област сакупљања етногафске, завичајно-историјске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у
области културних манифестација.)
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Будимпешта, 14. април 2022.
8. Рок за подношење конкурса је 22. новембар
2022. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)
Вредновање и награђивање конкурсних радова:
1. Конкурси са непотпуном документацијом или
нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не
вреднују.
2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од
Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да
ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати
трочлана стручна комисија формирана од стране
Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће
се вредновати на основу количине и вредности
сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти
вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
4. У зависности од броја и квалитета пристиглих
радова доделиће се прве, друге и треће награде,
као и похвале уз одговарајуће новчане награде.
За награђивање ученичких и студентских радова
формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може
допунити и повећати.
5. Уколико број и квалитет конкурсних радова
који стриктно одговарају свим критеријумима буде омогућио, стручна комисија има права да вреднује и да предложи за награду или похвалу и радове који то по квалитету заслужују, али који евентуално одступају од критеријума (на пример не
уклапају се у набројане уже теме, али спадају у
област етнологије, завичајне историје или лингвистике).
6. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу
Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок
за доношење одлуке је 10. децембар 2022. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе,
Института и СНН-а до 18. децембра 2022. као и у
наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено
мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити
до 31. децембра 2022. године.
7. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним
радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт,
уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

УПУТИТЕ 1% ПОРЕЗА
СРПСКИМ УДРУЖЕЊИМА
Унапред захваљујемо свим пореским обвезницима који су
вољни да нам упуте 1% пореза на свој доходак, у складу
са законским прописима.
Magyarországi Szerb Színház
Nonprofit Közhasznu Kft.
2309 Lórév, Dozsa Gy. u. 79.
Adószám 20281724-2-13
Veseli Santovcani
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
6525 Hercegszántó, Gábor Á. u. 40.
Adószám: 18352773-1-03
Позив за учешће у хуманитарној акцији

ПОМОЗИМО ИЗБЕГЛИМА ИЗ УКРАЈИНЕ
Самоуправа Срба у Мађарској (ССМ) је, у сарадњи са
кровним представничким телима осталих националних
заједница, покренула хуманитарну акцију за помоћ
људима који су избегли из ратом захваћене Украјине и
који се тренутно налазе у прихватним
центрима у Мађарској.
ССМ позива све наше сународнике и њихова удружења да
узму учешће у овој племенитој акцији, уплатом новчаних
средстава на рачун број:
11784009-22224664.

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА АПРИЛ 2022.
17. 04. субота – Вечерње
18.00 ч
18. 04. недеља – Св. Литургија
10.00 ч
16. 04. субота – ЛАЗАРЕВА СУБОТА
Св. Литургија
10.00 ч
16. 04. субота – ВРБИЦА
18.00 ч
17. 04. недеља – ЦВЕТИ Св. Литургија
10.00 ч
21. 04. четвртак – Света Литургија
10.00 ч
21. 04. четвртак – Велико бденије
18.00 ч
22. 04. петак – Царски часови
10.00 ч
22. 04. петак – Вечерње и изношење
плаштанице
18.00 ч
23. 04. субота – Велика субота
Св. Литургија
10.00 ч
23. 04. субота – Васкршње јутрење
20.00 ч
24. 04. недеља – ВАСКРСЕЊЕ – ВАСКРС
Света Литургија
10.00 ч
24. 04. недеља – Вечерње
18.00 ч
25. 04. понедељак – ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК
Св. Литургија
10.00 ч
25. 04. понедељак – Вечерње
18.00 ч
26. 04. уторак – ВАСКРСНИ УТОРАК
Св. Литургија
10.00 ч
Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Према упутству пристиглом из Владе Мађарске, у ову
сврху није дозвољено користити новчана средства која су
удружења и остале организације националних заједница
добиле из државног буџета, било на конкурсима или као
део редовног финансирања.
Самоуправа Срба у Мађарској се унапред захваљује
свима који имају воље и могућности да својим новчаним
прилозима подрже циљеве ове хуманитарне акције.

СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ КАМП
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Балатонфењвеш, од 17. до 24. јуна 2022.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).
- на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
- на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама (www.
snnovine.com).

Српски педагошки и методолошки центар по двадесет трећи
пут организује Српски језички камп „Вук Стефановић
Караџић”, од 17. до 24. јуна 2022. у Балатонфењвешу.

Информације у вези са конкурсом се могу добити од:
- Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00)
на тел. 1/331-5345, kovacs.viktoria.ssm@gmail.com
- Софије Каплан, сараднице Института +36-1-7821639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

Пријаве за камп могу се добити у школама, у српским
месним самоуправама и од Српског педагошког и методолошког центра (путем имејла: szerbpedkp@gmail.com).

www.snnovine.com

ИНФО

Очекују се пријаве ученика који су завршили трећи разред
основне школе до оних који су завршили трећи разред
гимназије.

Рок за пријављивање је 15. мај 2022. године. Износ уплате:
35.000 форинти. Информације можете добити од Јулијане
Мијатовић Которчевић, путем телефона +36 70 339 2995.
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Пролећно поподне у Батањи

Малишани упознали школу кроз игру и дружење
У Батањској двојезичној српској основној школи и забавишту и ове године је организовано традиционално
дружење са будућим ђацима-првацима. Циљ окупљања
је да се деца и њихови родитељи боље упознају са школом и начином рада ове установе.

„Пролећно поподне у школи” је
програм који већ дуги низ година
окупља родитеље и децу која су заинтересована да своје школовање од
септембра започну у Батањској двојезичној српској основној школи. Циљ
окупљања је дружење са децом и њиховим родитељима, упознавање са
школом и начином рада.
Педагози су малишане повели у
авантуру, у Земљу бајки, где су их од
станице до станице очекивале узбу-

Р

оловкама, гумицама, књигама, свескама, бојицама.
Родитељи су за то време имали
прилику да се ближе упознају са
школским животом. Директорка школе, Мелинда Кереми, детаљно им је
објаснила рад школе и одговарала на
њихова питања. Након последње радионице, родитељи су се придружили
својим малишанима у будућој учионици, у којој ће њихови најдражи од
септембра кренути у свет бројки и
слова. Пошто су све задатке успешно
обавили и успели да сакупе гусарско
благо са мапе, чекало их је изненађење, те су се после засладили и утолили жеђ уз сокиће. Судећи по њиховом
добром расположењу, сигурни смо
да им полазак у први разред неће бити проблематичан.

ћи. Чуо је познате гласове како говоре
који су бивали све јачи и јачи. Када су
се врата отворила угледао је оца и
мајку како се смеју и говоре: ,,Здраво
сине! Нисмо те дуго видели! Надамо
се да ћемо ти то надокнадити тренингом, али за почетак попиј ово!” И дадоше му чашу са водом. Но, у води се
налазила пилула за контролу ума, коју су Египћани користили приликом
кроћења дивљих животиња. Попио је
то на силу и након тога се онесвестио.
Тада се родитељи насмешише, јер

су знали да се све одвија по плану.
Пре него што су отворили врата осетили су снажан ветар у леђима и чудан глас који им се обраћа: ,,Где сте
пошли?”. Окренули су се и видели свог
сина, који их гледа потпуно црним
очима. Оне беху попут ноћи. Видели
су како нека чудновата тамна енергија кружи око њега.

Станислава Ђенеш Екбауер

дљиве авантуре. Деца су кренула у
потрагу за гусарским благом. На првој станици, у авантуристичком парку,
чекао их је наставник физичког. Он
им је припремио полигон спретности.
Прелазак преко греде, котрљање, провлачење испод препрека, скакање у
базен са лоптицама, били су само део
активности у којима су малишани
уживали. Уз спортски поздрав, опростили су се од првог задатка и наставили даље да сакупљају своје благо.

Остварења наших гимназијалаца

Тајна закопана у песак

одитељи су еликсир бесмртности, за који се везује легенда како само деца богова могу да га
узму, али он није потпун. Постаће потпун тек преко чаролије из књиге живих и мртвих. Када се те две књиге
уједине, оне се претварају у универзалну књигу. која омогућава кориснику да употреби било коју моћ, било
ког бога.
Родитељи су кренули у потрагу за
мапом која води до подземне пирамиде у Горњем Египту. Деца су напунила дванаест година и била су
спремна за вежбе контроле енергије,
а затим и проверу моћи које су добила као дар.
Током поноћи једном од мудраца
се указа страшно предсказање. „Десиће се ускоро да ће два незнанца
ући у твоју земљу и одвести једног
познаника, чија је светлост мала. У њему ће израсти мржња према јачој светлости, али то неће бити довољно да
се заустави мала светлост. Након тешких година владавине мале светлости доћи ће јака светлост да јој се супротстави, али ће тада бити већ касно,
јер ће два незнанца тада већ пронаћи
боцу. Без оклевања мала и велика светлост удружиће снаге и победиће два
незнанца и послаће их у подземље,

На следећој станици очекивале су
их учитељице, Сања и Станислава.
Оне су, на крилима песме, са малишанима урадиле едукативно-креативну радионицу, на српском и енглеском језику. Радионица је била намењена стицању језичког знања и
развијању нових вештина кроз игру,
дружење и добро расположење, јер
је познато да се кроз игру најлакше
учи. Пошто су и на овим станицама
деца показала своју спретност, од
учитељица су добила дукате и печате
на мапи, као знак да су успешно обавила задатак. На последњој станици,
у учионици првог разреда, чекала их
је учитељица Маријана Њима. Са
њом су малишани препознавали, бирали и сецкали ствари које ће им бити неопходне следеће године. Пунили су своје школске торбе од папира

где ће нови владар подземља бити
мала светлост која ће им одредити
пресуду.”
Мудрацу није било јасно како је све
то могуће, и ко су та мала и велика
светлост.
Исте те ноћи родитељи су пронашли мапу и скарабеј, који када се споји, налази пирамиду. Сада им је требало само једно дете, па да се обави
цео ритуал.
Након пет година тешког тренинга
и учења о магији и контроли унутрашње енергије, деца су била спремна
да се боре за свој град. Исте те ноћи
родитељи су се ушуњали у палату и
отели дете са месецом.
Када се пробудила усред ноћи, видела је стару фигуру особе која односи њеног брата кроз прозор и нестаје
у ноћи под звезданим небом. Она је
кренула за њим да га ослободи, али
док је дошла до прозора, лопова и њеног брата већ није било. Вратила се у
дворану и позвала на узбуну. Сви су
кренули да их траже, чак и фараон,
али од њих ни трага, ни гласа. Тако је
девојка отишла у арену да тренира
још јаче, не би ли успела да врати вољеног брата.
Када се дечак пробудио био је везан за столицу у некој напуштеној ку- Цртеж: Александра Цвијановић, 9/ц
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