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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

 АКТУЕЛНО

Ч етврта седница овогодишње 
Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској одржана је 20. маја. 

Седницом је председавала председни-
ца ССМ, Вера Пејић Сутор, а било је при-
сутно 13 чланова овог тела. Заседању су 
такође присуствовали и Љубомир Алек-
сов, представник Срба у Мађарском пар-
ламенту, Јулијана Которчевић, директор 
Српског педагошког и методолошког 
центра, Мелинда Марија Кeрeми, дирек-
торка батањске Српске основне школе, 
Пера Ластић, директор Српског инсти-
тута, правник Денеш Немеш, као и пред-
ставници медија. 

На четворосатној седници разматра-
но је 15 тачака дневног реда. Највише је 
било речи о буџету кровне српске орга-
низације и њених институција за ову и 
прошлу годину, њиховом функциониса-
њу у прошлој години, реорганизацији 
српских васпитно-образовних институ-
ција у Мађарској и издавању некретни-
на.

У првој, другој и трећој тачки дневног 
реда, уз образложење Силвије Олах, ше-
фице рачуноводства, усвојене су одлуке 
у вези измене и допуне буџета Самоу-
праве Срба у Мађарској и њених инсти-
туција за 2021. годину, усвојен је завршни 
рачун ССМ-а и њених институција, као 
и измене и допуне ставки буџета за 2022. 

Др Јованка Ластић, директорка Обра-
зовне установе „Никола Тесла”, обрати-
ла се Скупштини са молбом да руковод-
ство Самоуправе, користећи располо-
живе правне могућности заступања 
интереса српске заједнице, уложи напо-
ре да се реши неповољна ситуација у 
школском буџету, што се односи на ис-
плату законом фиксно одређених дода-
така за националне мањине и трошкова 
исхране. Наиме у случају прве ставке 
буџетска подршка је сигнификантно ма-
ња од средстава која се обавезно мора-
ју исплатити запосленима док у случају 
исхране за разлику од других васпит-

но-образовних институција у државном 
финансирању, уопште се не добијају 
нормативна средства за набавку намир-
ница. Због покретања нових забавишних 
група и школских одељења у подружни-
цама, такође је говорила о великој по-
треби повећавања броја запослених пе-
дагога, уз предлог да се о овој теми раз-
матра на следећој седници Скупштине, 
како би се проблем решио до почетка 
следеће школске године. 

У наставку је усвојен извештај о раду 
Српског института и Српског културног 
и медијског центра за прошлу годину, 
као и буџет обе институције за 2022. Ве-
ра Пејић Сутор је поднела извештај о 
својим активностима у периоду између 
две седнице. 

У једној од тачака дневног реда, др 
Јадранка Гергев, шеф Канцеларије 
ССМ-а, поднела је извештај о раду и о 
тешкоћама са којима се суочава. Запо-
слени у Канцеларији постали су држав-
ни службеници, што носи са собом низ 
нових обавеза. Примењују се други про-
писи, запослени имају обавезу полагања 
стручног испита до одређеног рока, што 
је велико оптерећење уз свакодневни 
посао и представља додатни притисак 
на Канцеларију. Према њеним речима, 
постоји проблем у коришћењу годи-
шњих одмора, јер нема кадровских за-
мена, а послови морају да се ураде у 
одређеном року. Др Јадранка Гергев 
сматра да постоји потреба за реоргани-
зацијом послова и повећањем броја за-
послених. На седници је усвојен годи-
шњи извештај унутрашње ревизије Кан-
целарије ССМ-а за 2021. годину, а такође 
и измена и допуна статута. 

Две тачке дневног реда изазвале су 
дужу дискусију чланова Скупштине. Реч 
је о реорганизовању васпитно-образов-
них установа, које су у власништву Са-
моуправе Срба у Мађарској и о оснива-
њу самосталног Српског образовног 
центра у Сегедину. 

По мађарском закону, реоргани-
зација васпитно-образовних устано-
ва мора да се спроведе до 31. маја, 
тако да је било важно донети одлу-
ке на овој седници. Др Јованка Ла-
стић и Мелинда Марија Кереми пи-
смено су доставиле своје захтеве у 
вези са модификацијама оснивач-
ких листова. 

На седницама одбора се дискуто-
вало о овој теми, па је било и измена 
и допуна. Душан Кашанин, председ-

ник Финансијског одбора, изнео је 
мишљење тог тела, које се није сло-
жило са предлогом Канцеларије, не-
го су приложили допуну. Одбор за 
школство, на челу са Јеленом Вукај-
ловић Краус, такође је приложио до-
пуну. На скупштинској седници су 
усвојене одлуке модификованог 
предлога о броју уписаних ђака, као 
и промена оснивачког листа батањ-
ске школе. 

Др Јованка Ластић је изнела при-

Заседала Скупштина ССМ-а

Разговори о будућности 
српског школства на југу 

Мађарске
Мајска седница Скупштине Самоуправе била је мара-

тонска и по броју тачака дневног реда и по дужини траја-
ња. Највише речи било је о реорганизовању васпит-
но-образовних установа у власништву Самоуправе Срба у 
Мађарској и о могућем оснивању самосталног Српског 
образовног центра у Сегедину.

ВИЂЕЊА БУДУЋНОСТИ ШКОЛЕ У СЕГЕДИНУ
У вези са покренутом темом осамостаљивања српског забавишта и основ-

не школе у Сегедину, забележили смо изјаве Љубомира Алексова, српског 
представника у Мађарском парламенту и др Јованке Ластић, директорке 
Српског образовног центра „Никола Тесла”.

Љубомир Алексов: 
„Имамо само годину дана да се разради концепција о томе на који начин 

то може да се обави и да ли је исплативо. Треба да се направи идејни пројекат 
о целој тој могућности. Од првог момента смо знали да ће до овога доћи. Од 
1. септембра се планира да у Сегедину крене пети разред, а ако буду посто-
јали услови када се заврши зграда на Тргу Калвин, и да се 2023. године покре-
не први разред гимназије. Концепција о којој смо причали је та да се смањи 
оптерећење које постоји у Будимпешти, да се прилив деце усмери у два прав-
ца. Логично је да то буде у Сегедину, где је зграда обновљена. Треба довољно 
времена да се све разради, израчуна, обезбеди наставни кадар. Скупштина 
ће морати у више наврата да дискутује о овом питању, а стручњаци да изра-
де материјале за више опција. Можда ће се испоставити да је 2023. година 
преурањен термин, али то нећемо знати док се не уради пројекат. До сада је 
то само дискусија, уз присуство емоција. Што се тиче могућности да дешчан-
ска школа буде подружница сегединског образовног центра, појављују се 
питања која треба размотрити: који је најбољи начин финансирања и који су 
проблеми око обезбеђивања наставног кадра.” 

Др Јованка Ластић: 
„Ја сам небројено пута изнела своје чврсто убеђење да су за опстанак срп-

ске заједнице у Мађарској од виталног значаја наше школе, док имамо српске 
школе имамо потенцијал за опстанак на овим просторима. Још пре 15 година 
када сам са мојом тетком Маријом Ластић, тада одговорном за српско школ-
ство при Министарству просвете, водила разговоре са челницима града у 
Сегедину о оснивању самосталног српског забавишта, знала сам да је то је-
дина будућност. Цела прича ми је важна, већ и због тога, јер сам двадесетак 
година укључена у тај пројекат и уложила сам огромне и интелектуалне и 
физичке и емотивне напоре у нади да то иде ка бољем. 

Била сам затечена поступком руководства самоуправе, јер су предлози 
одлука који су нам послати 8 дана пред одржавање седнице, донети тако да 
ја, као неки руководилац једне од две васпитно-образовне институције српске 
заједнице и Мађарској, нити сам била питана, нити су ме консултовали, нити 
сам на било који начин била укључена у доношење тих предлога одлука. Ми-
слим да питања овако великог калибра морају добро да се припреме, да би 
сви тангирани (месне српске заједнице, запослени, родитељи итд.) могли да 
изнесу своје мишљење, да би имајући све то у виду скупштинари знали о че-
му треба да одлучују. 

Међутим, решење проблема се назире, треба да се изради концепција срп-
ског школства у Мађарској. Као члан једне екипе, прихватила сам обавезу да 
у томе учествујем, сматрам да је тај пут добар, да концепција треба да се на-
прави, само сматрам да седимо обрнуто на коњу, јер је увек и у свему најва-
жније питање финансирања. Требало би прво направити наосновније финан-
сијско моделирање, колико се средстава може добити по уписаном детету и 
ученику ако је институција самостална односно уколико није, након тога 
проверити колико укупно треба запослених да би се обавили сви законски 
обавезни задаци односно паушално одредити трошкове функционисања, да 
се види какав је салдо у те две варијанте. План је онда добар, ако имаш од 
чега да га оствариш. Зато сматрам да је 2023. година мало преурањен термин 
за отварање Самосталне образовне институције у Сегедину, јер тада још неће 
бити довољно деце и мораће да се набаве додатна финансијска средства или 
ће морати да се смање средства оригинално намењена другим српским шко-
лама. 

Ако се све то оствари, ја ћу бити изузетно задовољна и сматраћу да сам 
постигла циљ зацртан још пре 20-ак година и бићу прва која ћу подржати ову 
самосталну институцију, као што то чиним и данас, наиме ја сам у свакој при-
лици кад сам питана рекла да ако у Мађарској негде има смисла отворити 
нову школу то је искуључиво Сегедин. Међутим имајући у виду веома непо-
вољне економско-привредне прогнозе, најважније питање данас је финанси-
рање наших школа, а пошто финасирање највећим делом зависи од броја 
деце, мој став је да би преурањено осамостаљивање сегединске школе ишло 
на штету српског школства и српске заједнице у целини. Убећена сам де ће 
концепција, која  ће бити ускоро израђена садржати довољно података да 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској донесе могућу најбољу одлуку.”



 

Будимпешта, 26. мај 2022. 3 

медбу и поставила питање да ли по-
стоје стручни аргументи од стране 
бираног руководства ССМ за изнете 
оригиналне предлоге, који не кори-
сте све постојеће, ново изграђене 
васпитно-образовне капацитете, већ 
теже ка смањењу броја деце и уче-
ника. Њено мишљење је да свака 
школа треба да се бори да у оквири-
ма постојећих услова и ресурса од-
носно правних стандарда има што 
више ученика и да је велика ствар 
што Мађарска држава улаже огром-
на средства у развој инфраструкту-
ре српског школства. Говорила је о 
додатним финансијским средствима 
за народносне школе, која су до сада 
добијана од Министарства за људске 
ресурсе, међутим на основу струк-
туре нове мађарске владе од сада 
ће се добијати од Министарства уну-
трашњих послова. Висина тих сред-
става након ове године остаје иста 
до 2026. године и расподељује их 
Скупштина. Међутим, Државна ри-
зница (МАК), додељује средства по 
броју ђака, што значи да што има ви-
ше уписане деце и ученика то ће се 
доделити више финансијских сред-
става, тако да она није за ограниче-

ња, јер постоје услови, инфраструк-
тура и позитивна дискриминација од 
Мађарске владе. 

Изнела је чињеницу да је раст бро-
ја деце у Српском образовном цен-
тру „Никола Тесла” највећим делом 
резултат повевећања броја ђака у 
подружницама. Мишљења је да по-
дружнице не треба спутавати, како 
би у некој будућности, евентуално и 
самостално могле да функционишу. 

Мишљење Игора Руса, потпред-
седника ССМ-а, било је да треба да 
се нађе равнотежа, да број ђака не 
иде на уштрб квалитета, јер је, како 
је рекао, познато да у подружницама 
има доста ђака који нису српске на-
ционалности. 

Кристифор Брцан је изнео стање у 
српској школи у Дески. Говорио је о то-
ме колико се користи српски језик и о 
потреби за увођењем разних активно-
сти где би се српски језик што интензив-
није користио. Забавиште и школу, пре-
ма његовим речима, похађају деца и 
унуци оних који учествују у животу и 
раду српске заједнице, невезано за на-
ционалност. 

Љубомир Алексов се надовезао на 
дискусију и поставио неколико питања 

која се односе на концепцију српског 
школства у Мађарској. Констатовао је 
да су до сада велике инвестиције ула-
гане у школство и упитао колико ће још 
да се улаже, затим како ће да се обез-
беди стручни кадар и за кога су ове 
школе саграђене и намењене – за ђаке 
из Мађарске или из Србије. 

Др Јованка Ластић је прихватила оба-
везу да ће заједно за директорком Пе-
дагошког центра Јулијаном Которчевић, 
као и са стручним сарадницима Снежа-
ном Дошић и Аницом Пандуровић уче-
ствовати у изради концепције српског 
школства за наредни период. По њеном 
мишљењу, у светлу историјски изузет-
них добрих односа Мађарске и Србије, 
није повољно правити поделе и бити 
дискриминативан. Српске школе треба 
да су отворене за све, како за мађарску 
децу наших симпатитера у подружни-
цама, тако и за српску децу наших су-
народника из окружења. Што се тиче 
поменутог интернатског капацитета она 
сматра да би најповољније решење би-
ло обезбедити додатне капацитете, ме-
ђутим пошто ђаци, по основу ученичког 
статуса, могу да конкуришу за било ко-
ји ђачки дом у Будимпешти и то питање 
може да се сервисира на одређени на-
чин. 

„Проблеми са стручним кадровима 
постоје и у већинским мађарским шко-
лама и много су израженији него у Срп-
ској школи, с тим да је Српски образов-
ни центар „Никола Тесла” уз не мале 
напоре, до сада то питање успешно ре-

шавао и стручни педагошки кадар је 
обезбеђен”, истакла је она. 

Што се тиче одлуке о оснивању са-
мосталног Српског образовног центра 
у Сегедину од 1. септембра 2023. године, 
Одбор за школство се начелно сложио 
са тим, уз предлог да се одлука донесе 
након израде српске васпитно-образов-
не концепције до 15. новембра 2022. Др 
Јованка Ластић је мишљења да је датум 
оснивања преурањен, али да о овој те-
ми још много треба да се расправља и 
да постоје још многа питања на која 
треба одговорити. Једно од њих је да ли 
ће српско забавиште и основна школа 
бити самосталне институције или ће би-
ти подружнице сегединске институције. 
По њој, најважније је следити интересе 
српске заједнице и српског школства. 

Једанаестом тачком дневног реда 
усвојени су кадровски услови и распо-
дела задужења у школској 2022/2023. го-
дини. 

Скупштина је прихватила конзорци-
јумски уговор за вођење менаџмент про-
јекта за конкурс ТОП-ПЛУС. Реч је о кон-
курсу за развој образовне инфраструк-
туре, којом би се изградило игралиште 
у батањској Српској основној школи. 

Такође, усвојени су предлози за по-
већење кирије у издатим некретни-
нама у Улици Нађмезе 49, као и пре-
длог о продаји возила JXY-570.

Под тачком разно, разговарано је 
о набавци школског аутобуса у Ло-
ври и опремању српских школа.

К. П.
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О рбан је оценио да су Мађар-
ска и Србија „безбедне, било 
да се ради о природном гасу 

или пољопривреди”, наводећи да је 
посебно значајна била одлука да се 
из грчких лука обезбеди железничка 
транспортна линија преко Србије и 
Мађарске за Европу: „Све нас инте-
ресује исто питање: да ли ће бити 
горива, ако ће га бити – по којој цени, 
да ли ћемо бити способни да обез-

бедимо потребе наших грађана”, ре-
као је он.

„Ако не успемо да обезбедимо 
хлеб за све, онда ће огромне масе 
кренути ка Европи, и то ће бити људи 
који желе да преживе. Та миграција 
неће имати обзира ни према Србији 
ни према Мађарској, него ће нас пре-
газити. Ако желимо то да избегнемо, 
морамо обезбедити храну тим људи-
ма”, рекао је мађарски премијер.

Председник Србије Александар 
Вучић рекао је да „много тешка зи-
ма чека цео свет, ако се нешто не 
промени у сукобу на истоку Евро-
пе”: 

„Много тешка зима чека цео свет 
и ја знам да то људи не виде и не 
очекују. Суштински се криза и не ви-
ди у овом тренутку. Треба да се при-

премимо за зиму и да покушамо 
заједно да пребродимо све пробле-
ме и тешкоће. Питао сам Орбана да 
ли можемо да чувамо делове енер-
гената у Мађарској, јер ми немамо 
довољне складишне капацитете ко-
ји су довољни. Виктор је рекао да је 
то решено”, казао је Вучић.

Д. А.

САРАДЊА Новосадски сусрет Орбана и Вучића

Санкције Русији  
доносе тешку зиму

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је у Но-
вом Саду да ће Европа имати тешку зиму, како је ре-
као, „тежу него што многи мисле”. „Имаћемо тешку 
зиму, рат у Украјини нас доводи у тешку ситуацију. Ср-
бији је тешко, јер није чланица ЕУ, а нама је тешко, јер 
јесмо чланица ЕУ”, рекао је Орбан на отварању ново-
садског Међународног пољопривредног сајма.

Љубомир Алексов

Њ егово излагање, као министра 
који ће и у овом мандату би-
ти задужен за народносна и 

национална питања, послушали су 
представници националних заједни-
ца, и то њих 12, од 13 званично при-
знатих мањина, пошто ромска зајед-
ница у овом циклусу није кандидова-
ла свог представника. 

Жолт Шемјен је говорио о значају 
народности у Мађарској и могућно-
стима решавања свих спорних пита-
ња. Посебно је истако добре односе 
које Мађарска негује са Србијом и са 
српском заједницом у Мађарској и 
додао да у томе значајну улогу имају 
Ишван Пастор и Љубомир Алексов. 

Чланови одбора су једногласно по-

држали Шемјеново именовање, што 
није било изненађујуће с обзиром на 
дугододишњи заједнички рад и са-
радњу. 

Присутнима су се обратили и 
представници осталих мањина, као и 
Љубомир Алексов, српски представ-
ник у Парламенту Мађарске, који је 
и потпредседник Одбора за народ-
ности.

„Као представници народности у 
Парламенту Мађарске, сви смо вео-
ма задовољни оним што смо чули на 
данашњој седници од господина ви-
цепремијера. Он обећава да ће Влада 
Мађарске и надаље наставити са пот-
пуном подршком народностима у 
Мађарској, а ми смо у претходном 

периоду добро видели шта та подр-
шка значи за нашу заједницу. Као 
представници народности у Мађар-
ској, били смо сложни приликом 
одлуке и једногласно смо подржали 
кандидатуру господина Жолта Ше-
мјена, који ће и надаље обављати 
функцију коју је имао. Посебно нам 
значи и то што је нагласио да ће се та 
међусобна сарадња и надаље наста-
вити”, рекао је Алексов. 

Током седнице, своје утиске и по-
једина спорна народносна питања 
изнели су и представници национал-
них заједница. Седници су, поред 
осталих, присуствовали и државни 
секретар Миклош Шолтес, Вера Пе-
јић Сутор, председница Самоуправе 
Срба у Мађарској и други функцио-
нери, односно представници нацио-
налних заједница.  

У понедељак, 23. маја, Марта Ма-
траи (Мátrai Márta), заменица Ласла 
Кевера ( Kövér László), председника 
Парламента Мађарске, примила је 
представнике народности у Мађар-
ској. Традиција је да се на почетку 
мандата окупе портпароли народно-
сти у Мађарској и одрже састанак, на 
коме се договарају о начину рада и 
сарадње. 

Љубомир Алексов, представ-
ник српске народности, изјавио 
је за наш лист да делокруг и мо-
гућности рада нису још у свим 
сегментима стриктно формули-
сани у Правилнику рада. На са-
станку се говорило о томе да, оно 
што се некада радило на бази 
обичаја, свакако треба да се уне-
се у Правилник. Према његовим 
речима, Марта Матраи је до сада 
максимално подржавала насто-
јања народности, могло је на њу 
да се рачуна и она је често по-
средовала између портпарола и 
председника Парламента.

„На овом састанку смо се за-
хвалили на досадашњој сарадњи, 
а такође смо имали могућности 
да изнесемо приоритете поједи-
них народности, које треба подр-
жати. Што се односа са Срби јом 

тиче, истакнути су добри односи из-
међу наше две државе, говорило се 
о проблемима вишечасовног чекања 
на граничним прелазима и добили 
смо обећање да ће Мађарска држава 
све да учини како би се то довело у 
ред”, изјавио је Љубомир Алексов.

Он се захвалио за финансијску по-
моћ коју је српска заједница добила 
за обнављање цркава и школа, уз же-
љу да се оваква подршка настави. 
Указао је на потребу да се побољша 
сарадња српског и мађарског парла-
мента. 

„Треба упознати Скупштину Срби-
је да ми овде постојимо, да имамо 
своје организације и институције, да 
се ове информације пусте у јавно 
мњење и да утичу на политичко раз-
мишљање, јер је за нас припадност 
српској нацији веома важна ствар. 
Србија, као матична земља, треба да 
има и политичку и културну обавезу 
да не заборави Србе и ван својих гра-
ница, поготово Србе из Мађарске, ко-
ји су током прошлих векова много 
дали Србији. Културни и духовни спо-
меници из тих времена и данас по-
стоје”, изјавио је Алексов за наш лист.     

Д. Ђ. - К. П.

Заседање Одбора за народности

Подржано именовање 
Шемјена

У Парламенту Мађарске, у сали „Сел Калман”, 18. маја је 
одржана седница Одбора за народности Парламента Ма-
ђарске. Заседање је отворио председник одбора Имре Ри-
тер, немачки посланик, а затим се присутнима обратио и 
вицепремијер Жолт Шемјен. Неколико дана касније, одр-
жан је и састанак парламентарних представника национал-
них заједница.
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П редседник Матице српске, 
проф. др Драган Станић, го-
ворио је најпре о Стојану Ву-

јичићу на тему: „Душевне нити као 
мост између два света”, а затим је го-
ворио о књижевном поступку Радо-
вана Поповића, аутора књиге „По-
следњи барокни Србин: Стојан Д. Ву-
јичић – њим самим”. Станић је том 
приликом, између осталог, рекао: 

„Стојан Вујичић је водио свој жи-
вот као да је каква митска, архајска 
повеља. Своје осетљиве душевне нити 
и своје знање о културним вредно-
стима он је упредао у некакву ужад, 
помоћу којих би да начини висеће 
мостове и да премости поноре, који 
одвајају читава два народа, мађарски 
и српски, и њихове културе. Те душев-
не нити и та ужад требало је да издр-
же разноврсне облике притисака, па 
да се као висећи, од ужета начињен 
мост између два народа и две култу-
ре, покаже, колико отпорним на раз-
не врсте оптерећења, толико стабил-

ним и поузданим комуникативним 
путевима и трансверзалама. Помену-
те притиске можемо препознати у 
сложеној и тешкој међународној по-
литичкој ситуацији, у повремено вео-
ма компликованим односима две др-
жаве – Мађарске и Југославије, те у 
прилично неугодном памћењу ближе 
и даље историје: у односима двају на-
рода било је лепих и подстицајних 
догађаја, али у последња два века све 
се више нагомилавало неподношљи-
во много мучних и трауматичних зби-
вања. Није лако све то превазићи! Али 
душевне нити Стојана Вујичића 
одлучно су кренуле да се упредају у 
разноврсне конце и конопце, и да се 
увезују тамо где су оне раније везе 
биле прекинуте, или где су се сасвим 
истањиле и ослабиле. У том осетљи-
вом и драгоценом послу основна ви-
зија материјала била је и остала књи-
жевност, уметност и култура у најши-
рем смислу те речи, људско знање, 
међусобно поштовање, те свест о за-

једничким и универзалним вредно-
стима. У том домену Вујичић је упра-
во тражио снаге за јачање ослабље-
них веза и од таквих настојања, 
упркос повременим сумњама и разо-
чарањима, није никако хтео да оду-
стане.” 

Проф. др Марко Чудић је истакао 
да је Радован Поповић, тај „Штефан 
Цвајг српске књижевне биографије“, 
аутор запажених, помало романси-
раних, но темељно документованих 
биографских књига о Иви Андрићу, 
Милошу Црњанском, Мирославу Кр-
лежи, Јовану Дучићу, Исидори Секу-
лић, Меши Селимовићу, Васку Попи, 
Милораду Павићу, Милану Кашанину 
и многим другим значајним југосло-
венским и српским писцима и инте-
лектуалцима, написао нову, интри-

гантну књигу посве-
ћену, овога пута, 
управо Стојану Д. Ву-
јичићу, човеку, услов-
но речено, „из сенке”, 
кога је наш познати 
преводилац Арпад 
Вицко назвао „чове-
ком-мостом”, живим 
спојем између српске 
и мађарске, не само 
књижевности, већ и 
културе у најширем 
смислу. 

„Поповићева бога-
то илустрована књига 
има специфичан ри-
там и чита се као уз-
будљив роман, и то 
прави барокни епи-
столарни роман у до-
ба кад му време није 
(али, уверен сам да та 
својеврсна жанров-
ска анахроност нима-

ло не смета читатељкама и читаоци-
ма, напротив!), јер барем једну трећи-
ну текста књиге чине писма која је за 
свог живота овај неуморни књижевни 
посленик размењивао са својим са-
временицима. Посебну драгоценост 
епистоларног слоја ове Поповићеве 
књиге чини Вујичићева преписка са 
Милошем Црњанским, Мирославом 
Крлежом и новосадским компарати-
вистима и такође значајним проуча-
ваоцима мађарско-српских књижев-

них веза, Младеном Лесковцем и Бо-
жидарем Ковачеком”, рекао је Чудић.

Другу трећину текста, како је при-
метио, чине Поповићеви надахнути, 
али опет на обиљу докумената и при-
сећања засновани описи важнијих 
догађаја у Вујичићевом приватном 
животу: описи живописне женидбе 
лепом и изузетно даровитом девој-
ком Маријетом Венер, тада још сту-
денктињом, а неколико деценија ка-
сније уваженом конзулком Републи-
ке Мађарске у Риму и знаменитом 
мађарском слависткињом, затим при-
каз трагичне погибије Стојановог бра-
та, познатог композитора Тихомира, 
у авионској несрећи надомак Дама-
ска.

И најзад, трећу, важну трећину По-
повићеве књиге чине: опис Вујичиће-
вог родослова, те детаљан, али допа-
дљиво предочен опис његове научне 
и списатељске активности. Кад је реч 
о родослову, Поповић показује како 
је Стојан Д. Вујичић по очевој линији 
био из старе српске породице из Ба-
рање, која се тамо населила још за 
време великих сеоба Срба у седам-
наестом веку, а да је с мајчине (бачке) 
линије заправо био потомак познатог 
барокног српско-мађарског писца 
родом из Јегре, Михајла Витковића”.

Поповићева књига, према Чудићу, 
важна је за очување нашег колектив-
ног памћења, како људи-мостови по-
пут Стојана Д. Вујичића не би пали у 
заборав, и како би надахнули и нови-
је генерације да наставе њиховим 
племенитим стопама. 

Промоција је заокружена кратким 
излагањем самог аутора, Радована 
Поповића. Он је том приликом рекао:

„Под овим кровом увек се осећам 
узвишено. Заволео сам Нови Сад, за-
волео сам Матицу, дивне људе и са-
раднике. Књига „Последњи барокни 
Србин Стојан Д. Вујичић – њим са-
мим”, није ни научна, ни романескна 
биографија, то је књига мозаик, онако 
како ја волим да пишем, филмским 
ритмом. Не постоји коначна биогра-
фија, јер увек искрсну неке нове чи-
њенице и детаљи. Велику захвалност 
дугујем сарадницама из Матице срп-
ске: Александри Јовановић и Гордани 
Ђилас, и посебно госпођи Маријети 
Вујичић”, истакао је аутор књиге. 

Славица Зељковић

„Последњи барокни Србин 
Стојан Д. Вујичић – њим 

самим”

 КУЛТУРАСа промоције књиге у Матици српској

У Свечаној сали Матице српске, у Новом Саду, одржана 
је промоција књиге „Последњи барокни Србин Стојан Д. 
Вујичић – њим самим”, аутора Радована Поповића, коју је 
објавила Матица српска. На промоцији су говорили проф. 
др Драган Станић, проф. др Марко Чудић, Маријета Вуји-
чић и аутор издања. Рецензију за књигу је писао недавно 
преминули књижевник Петар Милошевић.

Учесници промоције књиге

Маријета Вујичић и Радован Поповић

ДРАГОЦЕНИ ДАРОВИ ЗА ДОМАЋИНЕ
Супруга Стојана Вујичића, госпођа Маријета, захвалила је Матици срп-

ској као издавачу књиге и организатору промоције. Закође је захвалила и 
аутору Радовану Поповићу, са којим је сарађивала током настанка књиге 
и који је од седамдесетих година долазио међу Србе у Мађарској и писао 
о њиховој културној баштини и обавештавао о њој јавност у матичној зе-
мљи. Овом приликом му је уручила признање Задужбине Јакова Игњато-
вића. Рукописном одељењу Матице српске је уручила преписку Стојана 
Вујичића и Исидоре Секулић, Библиотеци Матице српске је поклонила 
прво издање „Записа” Исидоре Секулић, а Галерији Матице српске једну 
графику Петра Коњовића.
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На фестивалу народносних позо-
ришта у Будимпешти - JELEN/
LÉT, наступили сте у представи 
„Последњи дан Аљоше Карама-
зова”, која је заједнички проје-
кат Српског позоришта у Ма-
ђарској и Новосадског позори-
шта. Како је дошло до те 
сарадње са Српским позориштем 
у Мађарској?
– Већ дуже време сарађујем непо-

средно са Српским позориштем у Бу-
димпешти, посредством Хора „Свети 
Серафим Саровски”из Зрењанина. 
Тешко је рећи тачно од када је то, али 
рецимо да има готово десет година. 
Више пута смо покушавали да успо-
ставимо директну сарадњу, али окол-
ности то нису дозвољавале, а панде-
мија је допринела. Сада смо коначно 
направили једну дивну представу, 
опет уз посредство хора и сигуран 
сам да се врата једне лепе и дуге са-
радње на обострано задовољство тек 
отварају. 

Kакви су ваши утисци из Наци-
оналног позоришта у Будимпе-
шти и где сте још имали прили-
ку да наступите са овом пред-
ставом?
– За сада је представа одиграна 

само три пута. Два пута у Национал-
ном позоришту и једном у Српском 
позоришту у Будимпешти, у Улици 

Нађмезе. Свесни смо сви да то 
најмање зависи од уметника и 
саме продукције, у овом слу-
чају великих ентузијаста и по-
клоника позоришне уметно-
сти из Српског позоришта у 
Мађарској, већ од неких, нама 
ипак страних и недостижних 
разлога. Но, надам се да ће се 
представа извести још много 
пута, јер она почиње свој пра-
ви живот тек након више изво-
ђења. Национално позориште 
у Будимпешти је оличење про-
фесионализма. Организација 
и техничке могућности су за-
иста задивљујуће. Иако сама 
сала није задовољавала аку-
стичке потребе једне овакве 
представе, техничари са сво-
јим аудио уређајима су све то 
савршено надоместили. Про-
стор, као и сама зграда су пре-
дивни, особље веома љубазно 
и заиста сам се осећао као код 
своје куће.

Хор „Свети Серафим Саровски” 
добро је познат српској публици 
у Мађарској. Од када сарађује-
те са хором и шта он за вас зна-
чи?
– Имам велику част и привилегију 

што сам један од првих чланова, ако 
не и оснивача Хора „Св. Серафим Са-
ровски”. Тај хор је обележио мој жи-
вот једнако, као и моју уметничку ка-
ријеру. Ја сам се у једном периоду 
морао дистанцирати од њихових ан-
гажовања и путовања због својих 
обавеза, те сам тако, на своју велику 
жалост, пропустио неколико сјајних 
гостовања и ангажмана, као што је 
позната представа „Сентадрејско је-
ванђеље”, турнеја по Русији, турнеја 
по Аустралији итд. Kао што су они део 
мог живота, тако сам и ја део њиховог, 
па ме увек зову и ја се са радошћу 
одазивам, када год ми солистичке 
обавезе то дозвољавају. Да будем са-
свим јасан: не одазивам се ја само 
зато што сам сентименталан или емо-
тивно везан за њих, већ зато што они 
заиста јесу један врхунски, професи-
оналан и сјајан ансамбл. 

Имате и бројне друге професио-
налне ангажмане. Чиме се све ба-
вите, шта је ваше основно зани-
мање и где све гостујете?
– Ја сам своју музичку каријеру за-

почео управо у хору. Kасније, опреде-

љујем се за школовање свог гласа и 
уписујем Факултет музичких уметно-
сти у Београду. Још за време студија, 
добијам ангажман као солиста, прво 
у Народном позоришту у Београду, а 
касније по целој Србији, То је моме-
нат када сам ја морао да се удаљим 
од хора, јер једноставно нисам фи-
зички могао све постићи. Прекретни-
ца, односно тренутак наше поновне 
сарадње је био онда када сам 2012. 
решио да се вратим са својом поро-
дицом у Зрењанин, место одакле је 
све почело. Пошто сам био ближи и 
доступнији, сарадња се обнавља и по-
степено интензивира. Резултат јесте 
управо ова представа – „Послењи 
дан Аљоше Kарамазова”.

Kако је текло ваше музичко 
образовање и школовање уоп-
ште. Где сте одрастали, а где са-
да живите?
– Рођен сам у Београду, одрастао 

и школовао се у Зрењанину. Уметнич-
ко „просветљење” сам најпре дожи-
вео у Хору „Јосиф Маринковић”, а 
врло брзо потом и у Хору „Св. Сера-
фим Саровски”. Kако је време одми-
цало схватио сам да ми је место не-
миновно у музици и у певању. Јавила 
се потреба за напредовањем. Музич-
ко образовање започео сам у Новом 
Саду, а потом врло брзо, „преко 
реда”, уписао сам Факултет му-
зичких уметности у Београду. 
Једно време сам живео у Бео-
граду, где сам срео своју сапут-
ницу Драгану, такође сјајну 
оперску певачицу. Створили 
смо једну дивну ћерку Марту и 
потом се преселили назад у 
Зрењанин, где и данас живимо. 

Колико је таленат у ва-
шем случају био пресудан; 
који је однос рада и тален-
та, по вашем мишљењу, у 
формирању једног оперског 
певача, или музичара уоп-
ште?
– За бављење овим послом 

најпре је неопходан изузетан 
таленат. Али, не само „чаробан 
глас”, како многи кажу, већ и 
чаробна способност за рад, 

пожртвованост; посвећеност и стр-
пљење, не само у смислу: чекање на 
боље дане, већ стрпљење да ће лоши 
дани проћи. Једном речју, свака соли-
стичка каријера у нашем уметничком 
послу је оличена великим одрицањи-
ма и трпљењем. Ја јесам поседовао 
тај почетни таленат, или сјајне гласов-
не могућности, али да бих опстао у 
овом свету, или касније у овом послу, 
то напросто није било довољно. Мо-
рао сам се још много „нервирати” 
док до резултата не дође. И за све 
будуће оперске певаче открићу једну 
истину: и даље се нервирам!

Kоји су ваши тренутни планови 
и ангажмани, а шта је у припре-
ми?
– Имам више него довољно посла. 

Радим тренутно у неколико позори-
шта, али редовне представе имам у 
„Мадлениануму” у Земуну и „Позо-
ришту на Теразијама” у Београду. Ту 
ме публика може видети сваког ме-
сеца. Поред тога, често имам кон-
цертне наступе широм Србије и ре-
гиона. У плану је још једна велика 
сарадња са Будимпештом, чему се 
надам и радујем, али о томе неком 
другом приликом.

Разговор водила: 
Добрила Боројевић

ИНТЕРВЈУ Љубомир Поповић, оперски певач

Надам се новим извођењима 
представе о Аљоши 

Карамазову
Са оперским певачем и чланом Хора „Свети Серафим Са-

ровски” из Зрењанина, који српска публика у Мађарској вео-
ма добро познаје, Љубомирoм Поповићeм, разговарали смо о 
његовим гостовањима у Будимпешти, сарадњи са Српским 
позориштем у Мађарској, али и каријери, таленту и планови-
ма, управо у предвечерје једног промотивног концерта који 
се Хор спремао да одржи, као најаву хорског фестивала у 
Зрењанину.
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У Хрватској се тло и даље по-
времено тресе. Иако мањи 
потреси нису престали, жите-

љи Баније, области у којој се пре го-
дину и по дана десио земљотрес, по-
кушавају да отклоне последице овог 
догађаја. Многи су 29. децембра 2020. 
године за тили час, остали без крова 
над главом. 

На Банији се тресло и 20. априла 
ове године, у раним јутарњим часо-
вима, када су на пут кренули Печуј-
ци, Тихомир Тибор Барабаш и члан 
– аутор овог чланка, који је и пред-
седник Печујско-барањског српског 
удружења, како би изнова показали 
солидарност Срба из мађарског дела 
Барање и обезбедили хуманитарну 
помоћ.

Печујци су и након 15. маја 2021. 
године, када су по други пут испору-
чили прикупљену помоћ, остали у 
контакту са Банијцима, па су након 
нових земљотреса у Сисачко-мосло-
вачкој жупанији почетком ове годи-
не, одлучили да поново крену у при-
купљање помоћи. Поново се одазвао 
велики број људи на позив организа-
тора, па је сакупљена креветнина, 
пешкири, конзервирана храна, хиги-
јенска средства, шећер, брашно, је-
стиво уље, полифарба и друго.

Тихомира Тибора Барабаша и ау-
тора овог чланка у Глини је дочекала 
и у својој кући, која је такође страда-
ла 2020, угостила Данијела Куколеча, 
волонтер. Она је одговорна за Глину 
и околину, и ради и на пројекту Срп-
ског националног вијећа „Од врата 
до врата”.

Данијела нам је открила да и на-
кон скоро годину и по дана није до-
шло до веће реконструкције земљо-
тресом погођеног подручја. Сви који 
пролазе кроз овај крај, и даље могу 
уочити порушене куће, из темеља 
ишчупане објекте, шут, цигле, блоко-

ве. Само понегде су приметни кро-
вови на којима су црепови допуњени, 
али не истим материјалом за покри-
вање кровне површине. Ипак, најва-
жније је да су кровови  оштећених 
кућа прекривени.

 - Што се тиче обнове, то и даље 
тешко иде. Обнављају се, пре свега, 
домаћинства, која имају могућност 
да добију донације од нас из СНВ-а 
или приватних донатора. Држава још 
није кренула са обновом. До сада је 
дала мање донације за санацију дим-
њака и сличног, али како су цене по-
челе да расту, испоставило се да је 
то веома мала помоћ. Ипак, надам 
се да ће се стање средити, али када, 
остаје да се види. Међутим, радује 
чињеница да Мајске Пољане нису 

заборављене. Село је добило асфалт, 
а и помоћ стиже. Недавно је потпи-
сан уговор за пет кућица, које долазе 
преко заменика градоначелника 
Београда Горана Весића, а у догово-
ру са доградоначелницом Глине 
Бранком Бакшић. Српска православ-
на црква је пружила доста велику 
помоћ, а укључила се и Влада Војво-
дине - рекла нам је Данијела Куко-
леча, истичући и огромну помоћ Ср-
бије и Републике Српске. 

У седишту СНВ-а у Глини дочекала 
нас је Љуба Врга, национални коор-
динатор, водитељка Одељења за со-
цијална и хуманитарна питања Срп-
ског народног вијећа у Глини, добит-
ница специјалне плакете „Вечерњих 
новости”, под називом „Најплемени-
тији подвиг године”. Ова признања 
најплеменитијим и најхуманијим 
особама, „Новости” додељују од 1963. 
године, када је катастрофални зе-
мљотрес захватио Скопље. 

- Чинимо све како бисмо обновили 
нашу Банију и помогли људима, без 
разлике на националну припадност. 
Ми смо помоћ делили независно од 
тога ко је ко, Србима, Хрватима, Бо-
шњацима, Ромима. Моментално, пре-
ко нам је потребан грађевински ма-
теријал за привредне објекте. Са дру-
ге стране, потребан је и пољоп- 
ривредни репроматеријал: вештачка 
ђубрива и семенска роба. Дрвена 
грађа, цемент, суви бетон – све је то 
потребно – нагласила је Љуба Врга.

У друштву Љубе Врге и Данијеле 
Куколече смо кренули у Мајске По-
љане, село које је било највише по-
гођено земљотресом 29. децембра 
2020. године. Није остала поштеђена 
ниједна кућа, а страдала је и месна 
српска православна црква из 1820. 
године. Нажалост, било је и људских 
жртава: петоро људи је погинуло, а 
међу њима и двадесетогодишњи 
Дарко Козић, младић који је радио 
ноћну смену у оближњој пилани. 
Спавао је када је на њега пао пла-
фон и усмртио га. 

Прва кућа, коју су Печујци посе-
тили и уручили помоћ, била је кућа 
породице Карапанџе. У њој живе ма-
ти и син, Љуба и Душко Карапанџа. 
Упркос тешкоћама које су је заседи-

ле и мада живе у контејнер кућици, 
ова жена је пуна ведрог духа и оп-
тимизма. И Зора Бјелан, обрадовала 
се посети гостију из Мађарске и до-
нацији коју је добила. 

И у наставку пута, обилазећи жи-
теље Мајских Пољана, са ишчекива-
њем су нас дочекали људи којима је 
само нада остала. Ипак, не дају се. 
Чврсти у својој вери, надају се понов-
ном уздигнућу и лепшој сутрашњи-
ци. То су нам потврдиле и речи Да-
нијела Паспаља, као и супружника 
Марије и Бранка Чучиловић, који су 
већ навикли на стање у којем живе, 
али и на мање свакодневне земљо-
тресе.

Тешка срца смо се опростили од 
житеља Мајских Пољана. Међу њи-
ма је био и Павао Куколеча, кога смо 
упознали 13. фебруара прошле годи-
не, када су Печујци први пут транс-
портовали хуманитарну помоћ Ба-
нијцима. И тада су, он и његова су-
пруга Смиља, задржали хуманитарни 
конвој из Мађарске, да Печујци са 
њима попију гутљај ракије и пробају 
кулен. Чим нас је угледао сада, газда 
Павао је желео да нас поведе кући 
и угости, међутим, ми смо се захва-
лили и обећали да ћемо доћи поно-
во. Морали смо кренути даље за Си-
сак, где су нас већ чекали у седи-
шним просторијама СНВ-а.

Овде је, у друштву руководилаца 
и активиста СНВ-а и „Просвјете”, го-
сте поздравила Мирјана Олуић, до-
жупаница Сисачко-мословачке жу-
паније и председница ВСНМ-а у Си-
ску, као и начелник Општине Двор и 
председник жупанијског ВСНМ-а 
Никола Арбутина. Дожупаница Олу-
ић је за госте из Мађарске приреди-
ла и пригодан пријем, приликом ко-
јег се на топлом дочеку и пријему 
захвалио аутор овог извештаја.

Председник Печујско-барањског 
српског удружења је обећао да ће 
следећи пут допремити грађевински 
материјал. Уједно је пренео топле по-
здраве јереја Милана Ерића, пароха 
печујског, који је пријатеље са Бани-
је позвао на храмову славу у Печују, 
која ће се ове године празновати 29. 
маја. 

Предраг Мандић

Нови контингент помоћи  
за становништво Баније

Хуманитарна акција Печујаца СУСРЕТИ

Печујско-барањско српско удружење и тамошња Срп-
ска православна црквена општина по трећи пут су орга-
низовали хуманитарну акцију прикупљања помоћи људи-
ма у Хрватској, који су претрпели велике материјалне 
штете у недавним земљотресима.
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Гостовање младих глумaца из СентеТЕАТАР

П отресна истинита прича о 
вршњачком насиљу, сјајна 
режија и глума сенћанских 

омладинаца од 13-18 година, оставила 
је публику без речи и одушевила је. 
Ово будимпештанско извођење било 
је седмо по реду. У представи су ира-
ли: Даница Ћушић, Теодора Нешић, 
Милица Ђорђевић, Софија Веселино-
вић, Тара Стојшић, Дуња Виловски, 
Кристина Бабин, Миљана Стафано-
вић, Страхиња Ђорђевић, Момчило 
Радоњић, Нађа Зорић, Лука Самар-
џић, као и две ученице Српске гимна-
зије „Никола Тесла“ у Будимпешти, 
Марија Зубац и Катарина Верикиос. 
За технику, сценографију и шминку 
се побринула Маја Радоњић.

Ђаци и професори Српске гимна-
зије „Никола Тесла”, као и љубитељи 
старих сарадника и пријатеља Сен-
ћанског позоришта, напунили су салу 
Српског позоришта у Мађарској, да 
подрже и погледају ову представу, ко-
ја ће се дуго памтити. Петнаесторо 
омладинаца је изашло на сцену и са 
изванредним глумачким талентом, 
веродостојно одиграло причу о стра-
шној истини која нас окружује, исти-
ниту причу и чињенице које говоре о 
разним врстама вршњачког насиља, 
које постају животни стил: вербално, 
физичко, социјално, психичко, или 
сексуално насиље. Наравно и најно-
вије и најопасније, електронско. 

Представа почиње речима: „У пе-
риоду од педесет дана играња видео 
игрице, пред децу су постављени ра-
зличити задаци. У почетку мање опа-
сни, попут гледања хорор филмова, 
затим самоповређивање, урезивање 
плавог кита на рукама, а све се завр-
шава позивом на самоубиство!” За-

тим чујемо трагичне судбине деце 
која су гледала ову апликацију. Суд-
бину деце која учествују у бизарној 
игри дављења до губитка свести, па 
и смрти, која се игра за време школ-
ских одмора, судбину деце испреби-
јане и убијане, деце подлегле утица-
јима дроге продаване у школским 
двориштима, деце изложене сексуа-
ним злостављањима, која се приказу-
ју на друштвеним мрежама, наравно 
за паре. Чујемо о судбини девојчуце 
коју другови и другарице туку и тера-
ју је да једе траву. Уз навијање. Такође 
чујемо приче о тортури наставника и 
о судбини наставнице, која је задоби-
ла четири убода ножем од острашће-
не девојчице. О самоубиствима деце, 
жртвама злостављања. Све приче су 
истините, објављене у штампи. Један 
од хиљаду случајева се објави. Онако, 
као вест, без придавања нарочите па-
жње. И без кајања починитеља. 

Прича која је у представи приказа-
на од почетка до краја говори о де-
војчици, коју су пуних осам сати бру-
тално злостављале четири школске 
другарице. Другарице из основне 
школе! Девојчицу су одвеле у стан 
једне од насилница, где су је тукле, а 
потом и сексуално малтретирале. 
Другарицу злостављане девојчице, 
коју су под претњом одвеле у стан, 
натерале су да иживљавање снима 
мобилним телефоном. Дан касније, 
насилнице су два снимка бруталног 
злостављања проследиле осталим 
ученицима школе. Отац злостављане 
девојчице тврди да је снимак дошао 
до неких наставника и директора 
школе, али да о томе ни њега, ни по-
лицију нису обавестили. Док су се на 
сцени одигравали догађаји из ове 

трагичне приче, изврсна режија је по-
ступак самог насилништва неколико 
пута понављала, уз изражајне светло-
сне ефекте, изазивајући снажна осе-
ћања код публике.

Представа се завршава познатим 
речима Јосипа Броза Тита, за време 
студентских протеста 1968. године, ка-
да говори о омладини „о којој ми ни-
смо водили рачуна, коју смо оставили 
саму и своју грешку сад сагледавамо! 
Коју смо оставили саму...”. 

„Ако Тито, као симбол некадашње 
власти ово говори, шта би требала да-
нашња власт да говори?! Рат деведе-
сетих година није био најгора ствар, 
мртви, сиромаштво, санкције... стра-
шан је губитак свих вредности и ге-
нерација”, речи су редитеља Бранка 
Вучетића.

Подстицај да направи ову пред-
ставу је његова жеља да укаже на 
друштвену појаву, да је објасни, осу-
ди, нађе разлоге због чега се тако не-
шти дешава и да пре свега упути 
омладинце са којима је радио, у по-
грешност таквог обрасца понашања. 

„Деца су деца, само су друштвене 
околности другачије. Родитељи су 
им другачије одрастали, друштвени 
систем се променио, вреднују се не-
ке ствари које је некада било срамо-
та урадити, а сада се тиме хвали и 
поноси. У овом окрутном свету про-
фита и интереса, све лоше особине 
човека се изоштравају и долазе до 
изражаја, без икакве осуде друштва, 
школе, родитеља и дете то доживља-
ва као образац понашања. У свакој 

школи, у сваком разреду, постоје ова-
кви случајеви. Деца о овоме ћуте и 
трпе, друштво ћути, држава ћути. 
Прича се не завршава само малтре-
тирањем, него се то снима, осване на 
друштвеним мрежама, значи додат-
но понижење и гажење особе, посто-
јање жеље да се неко згази до краја”, 
рекао је Вучетић. 

По његовим речима, о овим поја-
вама се у Србији снимају филмови, 
праве се позорошне представе, до-
кументарне емисије, али то није до-
вољно. Треба да се пронађе механи-
зам да се овакви преступи најсторо-
жије кажњавају. И то не кажњавати 
само децу, него и друге одговорне 
особе. 

„Ово је веома осетљиво питање, 
јер ће сутра та деца да буду профе-
сори, лекари, судије, полицајци и ако 
су навикли да живе у сустему где се 
неће кажњавати лоше, они ће наста-
вити да раде лоше и у својој профе-
сији, и у својој породици, тако ће да 
васпитавају своју децу, а улога држа-
ве не постоји”, закључио је редитељ. 

По његовим речима, реакције на 
представу „Оне су хтеле нешто са-
свим друго” су различите. Има суза, 
љутње, очаја, до запањености, неве-
рице и беса, чак и навијања. Једном 
представом се не могу ствари про-
менити, само указати на лошу и опа-
сну појаву у друштву. Ипак, остајемо 
у нади да ће много сличних актив-
ности отворити очи људима који су 
за ово одговорни.

К. П.

Оне су хтеле нешто  
сасвим друго

Под покровитељством Културног и медијског центра 
„Српски венац” и Српског позоришта у Мађарској, у Бу-
димпешти је гостовала је омладинска група Камерне сце-
не „Мирослав Антић” из Сенте, са представом Милене 
Деполо „Оне су хтеле нешто сасвим друго”, у режији Бран-
ка Вучетића. 
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Н акон што су забављали Ча-
нађане и њихове госте на 
празновању ђурђевданске 

храмовне славе, Дешчани су најпре 

наступали у амфитеатру Архива Вој-
водине у Новом Саду. Овде су музи-
чари из Мађарске извели репертоар, 
који је садржао пре свега дешчанске 

мелодије: „Мало” и „Велико коло”, па 
је уследило „Подвоје” – игре равног 
Срема, а из шаролике презентације 
нису изостале ни босанске мелодије. 

У програм је уврштен и инструмен-
тал „Бојерка”, а за сам крај су Дешча-
ни публици представили нешто мо-
дерније звуке, попут композиција: „Са-
мо једном се љуби” и мађарске песме 
„Szereted-e még”, коју је некада изво-

дио познати мађарски забавни певач 
Пал Сечи.

Ваља рећи да су дешчански свира-
чи имали и вокално појачање, и то за-
хваљујући солисткињи Естер Фрањо 
Вујчин. Музичари из насеља надомак 
Сегедина имали су прилику да се 
представе и сутрадан, и то у Каћу.

Наступи Дешчана у Новом Саду и 
Каћу оставили су веома добар утисак 
и нема сумње да ће овај петочлани 
музички састав, допуњен вокалном 
солисткињом Естер Фрањо Вујчин и 
убудуће добијати позиве из Србије 
и нашег региона.

П. М.

Оркестар „Банат” из Деске учествовао је у пројекту 
„Рогаљ”, који је одржан у оквиру програмског лука 
„Будућност Европе”. Дешчански тамбураши су 7. и 8. 
маја боравили у Србији, у Новом Саду, као и у Каћу, где 
су публику упознали са својим музичким умећем.

МУЗИКАГостовање Тамбурашког оркестра „Банат” 

27. маја 1358. – Хрватско-угарски краљ 
Лудовик Први уручио је граду Ду-
бровнику Вишеградску повељу 

којом је Дубровачка комуна добила 
самоуправу, уз обавезу плаћања го-
дишњег данка и пружања поморске 
помоћи новом господару. 

27. маја 1868. – У Мостару је рођен срп-
ски песник Алекса Шантић, аутор 
антологијских песама „Остајте ов-
дје”, „Емина”, „Вече на шкољу”. При-
падао је мостарском кругу око књи-
жевног листа „Зора”, који је покре-
нуо са Јованом Дучићем и 
Светозаром Ћоровићем. У току Пр-
вог светског рата затворен је као 
талац и „у два пута понављаној пар-
ници” оптуживан због својих песа-
ма. По завршетку рата изабран је у 
Мостару за члана Српског одбора. 
За време његовог живота књижевна 
критика је истакла два „основна и 
јака” осећања у његовој поезији. Пр-
во осећање је „жарка љубав према 
своме народу”. Од почетка то осе-
ћање јавља се, углавном, у три вида: 
као понос јуначком прошлошћу, као 
протест против мучне садашњости 
и као вера у бољу будућност до ко-
је ће се доћи кроз борбу и победу 
која ће представљати васкрснулу 
прошлост. 

27. маја 1999. – Међународни суд за 
ратне злочине у Хагу оптужио је 
председника СР Југославије Слобо-
дана Милошевића и још четворицу 
највиших функционера Југославије 
и Србије за злочине против човеч-
ности и ратне злочине почињене на 
Косову. 

28. маја 1834. – У Кнежевини Србији 

уведен је српски језик као службе-
ни у преписци с турским властима, 
која је дотад вођена искључиво на 
турском језику.

28. маја 1879. – Рођен је српски мате-
матичар, астроном и геофизичар 
Милутин Миланковић, оснивач ка-
тедре небеске механике на Бео-
градском универзитету. Миланко-
вић је дао два фундаментална до-
приноса науци. Први допринос је 
„Канон осунчавања Земље” који 
карактерише све планете Сунчевог 
система. Други допринос је теориј-
ско објашњење Земљиних дуготрај-
них климатских промена узрокова-
них астрономским променама ње-
ног положаја у односу на Сунце; 
данас познато као Миланковићеви 
циклуси. 

29. маја 1867. – Аустро-угарски уговор 
под називом Аусглајх (Ausgleich, 
прев. компромис) успоставио је Ау-
стро-угарску монархију, а 8. јуна је 
цар Франц Јозеф био крунисан као 
краљ Мађарске. 

29. маја 1903. – Краља Србије Алексан-
дра Обреновића, убили су у Београ-
ду атентатори завереничке органи-
зације Црна рука, коју је основао 
министар полиције Апис. 

30. маја 1913. – У Лондону је потписан 
мировни уговор, којим је завршен 
Први балкански рат. Албанија је 
тим уговором постала независна 
земља. 

1. јуна 1198. – Византијски цар Алекси-
је Трећи Анђео одобрио је српском 
великом жупану Стефану Немањи 

и његовом сину монаху Сави да на 
рушевинама Хиландариона подиг-
ну нови манастир на Светој Гори, 
српски манастир Хиландар. 

1. јуна 1562. – Римски цар Фердинанд 
Први и турски султан Сулејман 
Други Величанствени потписали 
су мировни споразум којим се 
Фердинанд одрекао Ердеља у ко-
рист турског вазала Јована Запоље. 

1. јуна 1839. – Српски кнез Милош Об-
реновић абдицирао је у корист си-
на Милана и напустио Србију. По-
сле смрти Милана, неколико неде-
ља од преузимања власти, кнез је 
постао млађи син Михаило (до 
1842). Милош се вратио у Србију 
1859. да преузме власт после зба-
цивања кнеза Александра Кара-

ђорђевића и владао је до смрти 
1860. 

2. јуна 1955. – Југословенски и совјет-
ски лидер Јосип Броз Тито и Никита 
Хрушчов потписали су Београдску 
декларацију, којом су нормализова-
ни односи СФРЈ и СССР, нарушени 
резолуцијом Информбироа 1948. 

2. јуна 2000. – Главна тужитељка Ме-
ђународног суда за ратне злочине 
у Хагу Карла дел Понте изјавила је 
у Савету безбедности Уједињених 
нација да нема основа за покрета-
ње истраге о ратним злочинима НА-
ТО-а током бомбардовања Југосла-
вије 1999. 

Дешчански музичари у европској 
престоници културе

ВРЕМЕПЛОВ

Милутин Миланковић
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П олазак је био планиран на-
кон доручка, у раним јутар-
њим часовима. Путовали 

смо у три школска минибуса и на-
кон сат времена вожње, доброг ра-
сположења и слушања музике, сти-
гли смо на одредиште. Пре свега, 
посетили смо манастир Српски Ко-
вин, један од два манастира у Бу-
димској епархији Српске право-
славне цркве и чули кратке историј-
ске чињенице о њему. 

После тога, добили смо рукавице 
и џакове, распоредили се у три гру-
пе и кренули дуж обале. Било је ту 
отпада различитих врста и матери-
јала који се тешко и дуго разграђу-
ју у природи, или се никада не раз-
граде. Сав тај отпад донео је Дунав, 
велика светска река, која протиче 
кроз мноштво држава и великих 
градова. Својим повлачењем, Дунав 
је оставио призор који смо затекли. 
Поражавајућа је чињеница да је 
природа заиста толико оптерећена, 
односно загађена, и да је то био са-
мо један њен мали делић. Зато смо 
ми били ту да тимским радом по-
могнемо природи, без које знамо 
да не можемо.  

Цео овај процес није био нимало 
досадан. Напротив! Било је много 

шале, смеха, музике, уз прелеп по-
глед на реку, сунце и лепо време. 
Посао смо завршили након неколи-
ко сати напорног рада, који нам је 
створио осећај испуњености, јер 
смо учинили једно значајно и добро 
дело. 

Уследио је ручак и мали предах, 
после чега смо кренули назад у Бу-
димпешту. Успут, стали смо да по-

сетимо други манастир Будимске 
епархије Српске православне цр-
кве, манастир Грабовац. Доласком 
у Будимпешту, наша ,,мисија” је за-
вршена и успешно обављена, као и 
циљ подизања еколошке свести. 
Ову успешну еколошку акцију фи-
нансијски је помогла Влада Мађар-
ске. 

Тијана Мајданџић, 10/б

Школарци у акцији уређења речне обале у Ловри 
У оквиру једне радне суботе, ученици 10/а и 10/б разре-

да Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, зајед-
но са својим разредним старешинама, Оливером Младе-
новић Мунишић и Лазаром Которчевићем, упутили су се 
у Ловру, како би сакупљали отпад на обали Дунава. 

Еколошки дан школе „Никола Тесла”

П риликом посете Стоном 
Београду, обишли смо 
цркву посвећену празни-

ку Рођење Светог Јована Крсти-
теља, која припада Епархији бу-
димској. Прва српска црква у 

овом месту саграђена је још у 
XVII веку.

Затим смо посетили Дечји музеј 
са галеријом играчака и интерак-
тивном поставком, ко-
ји је смештен у призе-
мљу Музеја науке и 
технике. Отворен 2012. 
године, овај музеј 
представља праву оа-
зу за малишане. Наши 
ученици су заиста 
уживали, јер овај деч-
ји музеј поседује ре-
презентативну Гале-
рију играчака, са бога-
том збирком од преко 
две стотине експона-
та – играчака из ра-
зличитих периода. Ђа-
ци ловранске школе 
имали су прилику да 
све то испробају и да 
се мало играју. 

На крају дана смо 
обишли Музеј сатова, 
који се налази близу 
центра. На споља-
шњости поменутог 
објекта постављен је 
један велики сат, на 
коме се налазе лико-
ви-сатови који пред-
стављају легендарне 
краљеве и легендарне 
личности мађарске 
историје. Историјске 
личности се прво по-
јаве у 10 сати сваког 
јутра, а после тога на 

свака два сата, и то уз пригодну 
музику. Дан је био предиван и уче-
ници су заиста уживали. 

Милена Милановић, учитељицаКако смо доживели сусрет  
са Стоним Београдом

У четвртак, 12. маја, Српска основна школа „Никола Те-
сла” у Ловри, организовала је једнодневни излет ученика 
и просветара те установе у Стони  Београд, где су посети-
ли бројне културно-историјске знаменитости.

НЕВЕН

Излет ловранских школараца 

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА 
У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 

ЗА ЈУН  2022. ГОД.

01. 06. среда – Вечерње 18 часова
02. 06. четвртак – Вазнесење Господње  –  
Спасовдан Света  Литургија 10 часова
02. 06. четвртак – Вечерње 18 часова
03. 06. петак   –  Свети цар Константин 
и царица Јелена Света  Литургија 10 часова
04. 06. субота – Вечерње  18 часова
05. 06. недеља – Света Литургија  10 часова
11. 06. субота – Задушнице – Света Лит.  10 часова
11. 06. субота  – Вечерње   18 часова
12. 06. недеља – Силазак Светог Духа на апостоле  
– Духови  – Тројице, Света  Литургија  10 часова
13. 06. Духовски понедељак –  
Света Литургија  10 часова
13. 06. понедељак  – Вечерње  18 часова
14. 06. Духовски уторак  –  Света Лит.  10 часова
18. 06. субота – Вечерње 18 часова
19. 06. недеља – Света  Литургија  10 часова
25. 06. субота – Вечерње  18 часова
26. 06. недеља – Света Литургија  10 часова
27. 06. понедељак – Вечерње  18 часова
28. 06. уторак  –  Свети  кнез лазар и 
Свети мученици српски  – Видовдан Света
Литургија  10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Фото-галерија: Вече Срба  

из Мађарске у Чачку 
КУД „Рузмарин” на гостовању 

 у Србији
Представљање  

„Барањских свезака”
Фото-галерија:  

Опраштање матураната
Патријарх Порфирије  

о јубилеју Патријаршије

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Самоуправа Срба у Мађарској расписује 

КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем 
конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном 
власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 
- приземље број 8, на катастарском броју: VI 28938/0/A/4. 
Некретнина величине 32 m² намењена је за канцеларијски 
простор. Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп 
некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, 
на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на 
адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, 
Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu .

Остале информације:
- Некретнина није опремљена намештајем.
- На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси 

Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.
- Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на 

основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; 
на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. 
године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); 
и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о 
руковању имовином и улагању.

- Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној 
имовини, уговор може да се склопи само са оним 
физичким или правним лицем које прихвата наведено у 
ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

-  Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 
364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа 
најраније од 1. августа 2022. године. 

-  Минимална цена закупа је 80.000 форинти месечно, а цена 
у себи садржи и месечне режијске трошкове.

- Место отварања коварата са понудама: Канцеларија 
Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa 
utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према 
тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању 
имовином и улагању.

- Процесу отварања коварата са понудама могу да 
присуствују особе које су дале понуду или особе са 
њиховим писменим овлашћењем. 

- Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих 
понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању 
имовином и улагању (тачка 42 и 43).

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време. 
Детаљније информације можете добити у радном времену 
Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др 
Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа 
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 
3.) или телефоном 061/331-5345.

Самоуправа Срба у Мађарској расписује 

КОНКУРС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем 
конкурса оглашава продају возила марке Фијат Дукато 
регистарског броја: ЈХУ-570
Подаци о возилу: Фијат Дукато (Fiat Ducato 2,0); година 
производње: 2004; километража: 266595 km; стање: каросерија 
је на више места оштећена, зарђала, технички преглед истекао.
Процењена вредност возила: 160 000 фт; не постоји право 
прече куповине.
Начин исплате возила: на дан закључења купопродајног 
уговора, дознаком.
Молимо заинтересоване да своје понуде пошаљу до 24. јуна 
2022. године до 11.00 часова, на име председнице Самоуправе 
Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 
1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу 
ssm@szerb.hu

Остале информације:
-  На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси 

Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.
-  Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној 

имовини, уговор може да се склопи само са оним 
физичким или правним лицем које прихвата наведене 
услове у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

-  Место отварања коварата са понудама: Канцеларија 
Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa 
utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према 
тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању 
имовином и улагању.

- Процесу отварања коварата са понудама могу да 
присуствују особе које су дале понуду или особе са 
писменим овлашћењем понуђача. 

-  Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих 
понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању 
имовином и улагању (тачка 42 и 43).

-  Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне 
рекламације се неће уважити.

Возило може да се погледа у унапред  уговорено време. 

Понуда мора да садржи следеће податке:
- име, лични подаци, адреса (седиште, број рег. броја фирме), 
заступник фирме, подаци овлашћене особе; понуђени износ 
за возило; сагласност за прихватање прописаних услова 
конкурса.
Самоуправа Срба у Мађарској задржава право да конкурс 
прогласи неважећим као и да у случају да изабрани кандидат 
одустане, уговор закључи са кандидатом који је доставио 
другу најповољнију понуду.
Детаљније информације можете добити у радно време 
Самоуправе (пон-чет. 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др 
Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа 
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 
3.) или телефоном 061/331-5345.

ИНФО Самоуправа Срба у Мађарској расписује 

КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем 
конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном 
власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 
- приземље број 7, на катастарском броју: VI 28938/0/A/5. 
Некретнина величине 71 m² намењена је за канцеларијски 
простор. Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп 
некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, 
на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на 
адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, 
Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu 

Остале информације:
- Некретнина није опремљена намештајем.
- На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси 

Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.
- Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на 

основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; 
на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. 
године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); 
и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о 
руковању имовином и улагању.

- Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној 
имовини, уговор може да се склопи само са оним 
физичким или правним лицем које прихвата наведено у 
ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

-  Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 
364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа 
најраније од 1. августа 2022. године. 

- Минимална цена закупа је 250.000 форинти месечно, а  
цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.

- Место отварања коварата са понудама: Канцеларија 
Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa 
utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према 
тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању 
имовином и улагању.

- Процесу отварања коварата са понудама могу да  прису- 
ствују особе које су дале понуду или особе са њиховим 
писменим овлашћењем. 

- Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих 
понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању 
имовином и улагању (тачка 42 и 43).

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време. 
Детаљније информације можете добити у радном времену 
Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др 
Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа 
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 
3.) или телефоном 061/331-5345.
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Храмовне славе у МађарскојДУХОВНОСТ

П рошлог викенда Ловра је била 
у празничном расположењу. У 
суботу, 21. маја, освештан је 

српски крст, смештен на самом улазу 
у село, на раскрсници две главне ули-
це. Крст је постављен на иницијативу 
сеоске самоуправе, а израђен је у Хр-
ватској. 

После вечерњег богослужења, ли-
тија је отишла до крста, а месни па-
рох, протојереј Радован Савић, осве-
штао је нови крст. 

Затим су се мештани вратили до 
црквене порте, где су деца ловран-
ског Српског забавишта и ђаци основ-
не школе извела пригодан програм. 
Прослава је настављена у дворишту 
Дома културе, где су госте забављали 
вокални интерпретатор Радован Ма-
рић из Бачке Тополе и тамбураши из 
Суботице, уз програм за децу и одра-
сле.

Наредног дана, 22. маја, Ловра је 
прославила своју славу, празник Пре-
носа моштију Светог оца Николаја, 
односно свог заштитника – летњег 
Светог Николу. Велики број верника 
се окупио на свечаној литургији, коју 
су служили: протојереј Радован Са-
вић, јереј Зоран Живић и протонаме-

сник Никола Почуча. Својим појањем 
литургију су улепшали појци Анаста-
сија Савић и Предраг Алексов. 

После опхода цркве са литијама и 
читања јеванђеља, у порти је осве-
штан колач и благосиљано кољиво. 
Кум је био Милан Ђерки, са супругом 
Габријелом, који су кумство за следе-
ћу годину предали Горану Карагићу. 
Славље је настављено у црквеном до-
му, уз послужење, кољиво и колач.

*
У недељу Самарјанке, 22. маја, 2022. 

године, на празник Преноса моштију 
Светог оца Николаја Мирликијског, 
Свету архијерејску литургију у Сеге-
дину служили су: преосвећена госпо-
да епископи будимљанско-никшићки 
Методије и будимски Лукијан, а са-
служивали су јеромонах Варнава 
Кнежевић, протојереји-ставрофори 
Илија Галић и Аурел Бекан (из Румун-
ске православне цркве), протојереј 
Дина Чоков из Темишварске епархи-
је, протонамесници Светомир Мили-
чић и Далибор Миленковић, као и 
ђакон Стефан Милисавић. 

На крају литургије, владика Луки-
јан је верном народу из Сегедина 
представио високог госта, преосвеће-

ног епископа будимљанско-никшић-
ког и срдачно му заблагодарио на 
посети, као и на благословима светих 
угодника божјих из Црне Горе, које 
са собом доноси.

Владика Методије је верницима 
честитао храмовну славу, поучавају-
ћи их о значају данашњег празника. 
Затим је уследила литија око светог 
храма и благосиљање славских даро-
ва. Архијерејски намесник сегедин-
ски, отац Далибор Миленковић, за-
хвалио је господи епископима који 
су својим доласком и служењем у се-
гединском храму увеличали просла-
ву храмовне славе. 

Такође, Црквена општина сегедин-
ска овом приликом уручила је за-
хвалницу госпођи Нади Малбашки, 
председници месне Српске самоу-
праве, за свесрдну помоћ Црквеној 
општини и светом храму у Сегедину. 
Благољепију евхаристијског сабрања 
нарочито је допринео црквени хор из 
Великог Семиклоша. У порти испред 
храма приређен је пригодан култур-
но-уметнички програм.

*
Уочи празника Преноса моштију 

Светог Николаја Мирликијског чудо-
творца, 21. маја, 2022. године, служена 
је света литургија у Јегри, поводом 
храмовне славе. Литургију су служи-
ли: протојереј-ставрофор Војислав 
Галић архијерејски заменик, протоје-
реј Зоран Остојић - архијерејски на-
месник будимски, јереји Љубисав Ми-
лисавић, Зоран Живић и Никола По-
чуча, а Свету литургију улепшало је 
појање српског певачког друштва при 
храму Светог Георгија у Будимпешти, 
под диригентском палицом Дамјана 
Јовичина. Са хором је запевао и ди-
ригент чувеног хора „Јавор” из Сен-
тандреје, Мирослав Брцан. 

Сваке године, на овај празник, срп-
ска црква у Јегри отвара своја врата 
како би верници свечано обележили 
празник свога заштитника, Светог оца 
Николаја. Ове године празновању је 
присуствовала група верника из Бу-
димпеште, која је дошла аутобусом, 
организованим од стране српских са-
моуправа 5. и 4. кварта. Такође, били 
су присутни и верници из Сентандре-
је, Помаза и Калаза. 

Празничну беседу одржао је јереј 
Зоран Живић, који је говорио о живо-
ту и чудима Св. оца Николаја, али је и 
указао на значај овог празника, који 
се прославља 22. маја. Своју беседу 
започео је речима да у овом животу 
ништа није случајно и да се све деша-
ва Божјом промисли и по његовом до-
пуштењу, али да од човека зависи да 
ли ће за себе створити рај или пакао. 

„Ништа у овом животу није случај-
но, да ли је то добро или лоше, деша-
ва се по Божјој промисли, или по ње-
говом допуштењу. Господ не гледа ко 
одакле долази, него каквом душом и 
каквим срцем долази. Ваше и наше 
присуство овде јесу благодат Светога 
Духа, која нас сабра овде данас да 
прославимо храмовну славу овога 
храма, овде у Јегри, где нажалост ви-
ше нема нашег народа”, рекао је јереј 
Зоран Живић и свим верицима чести-
тао славу. 

Отац Зоран Остојић, коме је одне-
давно припала и надлежност адми-
нистрирања у Јегри, захвалио се свим 
свештеницима који су служили ли-
тургију и присутним верницима.

Као што обичај налаже, пререзан 
је славски колач и благосиљано жито, 
а након тога приређен славски ручак 
- тзв. трпеза љубави, у порти овог ве-
лелепног храма. 

К. П. - Д. Ђ. - Д. М.

Летњи Свети Никола окупио 
вернике у нашим насељима
Пренос моштију Светог оца Николаја прослављен је у 

више српских средина у Мађарској, чији су храмови по-
свећени том празнику. У овом броју доносимо извештаје 
наших репортера о свечаностима у Ловри, Сегедину и 
Јегри, док чланке о празновањима у осталим нашим на-
сељима припремамо за следећи број СНН-а.

Ловра

Сегедин

Јегра

Ловра


