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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

Свечаност у околини Сегедина

Гас из Србије почео да пристиже у Мађарску
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто и министар унутрашњих послова Србије
Александар Вулин, данас су у близини Сегедина свечано
пустили у рад гасни интерконектор, преко кога је Мађарска повезана на гасовод Балкански ток, из Србије.

лама и њиховом утицају”, рекао је
Сијарто и оценио да снабдевање гасом није питање идеологије и политике, јер тиме не могу да се греју станови и да ради индустрија, јер је то
могуће само помоћу сигурног снабдевања гасом.

напади на суверенитет Мађарске које она одлучно одбија: „Ни једна земља нема права да се меша у то с ким
ће се Мађарска договарати, нити да
омета грејање домаћинстава и рад
индустрије у Мађарској”, истакао је
Сијарто.
Он је захвалио Влади Србије и српским компанијама које су радиле на
овом пројекту што су на време завршиле посао и омогућиле нормално

ПРОТЕСТ ЗБОГ ОМЕТАЊА ГАСНОГ ПРОЈЕКТА
Мађарско министарство спољних послова позвало је украјинског амбасадора у Будимпешти како би му уручило протест због „покушаја Украјине
да омета дугорочно снабдевање Мађарске гасом”, што влада у Будимпешти
види као кршење свог суверенитета.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто је у објави на Фејсбуку написао да је Мађарска јуче потписала 15-годишњи уговор о снабдевању гасом са руским енергетским гигантом Гаспромом, обећавајући да ће
сваке године куповати 4,5 милијарде кубних метара гаса током наредне
деценије. Као одговор на то, украјинско Министарство спољних послова
издало је саопштење, наводећи да ће се обратити Европској комисији и
одложити састанак Мађарско-украјинског економског одбора.
Украјина је саопштила да се тим уговором, којим се избегавају украјинске
транзитне руте, крше начела мађарско-украјинског основног уговора из
1991. године.
Сијарто је, међутим, назвао „нечувеном” најаву Кијева да ће се обратити
ЕК у вези са овим питањем: „Украјинци немају ништа са нашим уговорима
и њиховим садржајем”, поручио је Сијарто, додајући да Мађарска то доживљава као кршење суверенитета и националне безбедности, и као покушај
да се омета снабдевање гасом.
Овај потез је, према речима Сијарта, изразито непријатељски након подршке коју је Мађарска обезбедила Украјини, од испоруке респиратора и
медицинске опреме за лечење војника, до помоћи дечјим камповима и подршке привредним инвестицијама.

П

рве количине гаса потекле супрошлог петка у шест сати ујутру из правца Србије одакле
ће долазити 3,5 милијарде кубних метара гаса годишње. Министар Вулин
је оценио да је ово важан дан за Мађарску и Србију.
„Захваљујући прилици да заједно
отворимо овај део Балканског гасовода ми можемо да кажемо да је данас енергетска независност наших
земаља подигнута на виши ниво. Ми
смо од данас још мало спремнији, још
мало сигурнији. Бићемо и развијенији захваљујући овом гасоводу и захваљујући политичкој одлуци две суверене, стабилне земље које саме
одлучују о себи”, нагласио је Вулин.
Додао је да је овај гасовод за Србију од огромног значаја, јер је од земље која је плаћала транзит гаса постала земља која га наплаћује: „Постали смо земља која је сигурна, зна
да ће привреда и домаћинства увек
имати довољне количине гаса и исто
тако да ћемо бити поуздан партнер
у снабдевању Мађарске, њене при-

вреде и становништва”, рекао је Вулин.
Министар унутрашњих послова
Србије је поновио је да су „односи
Србије и Мађарске на историјском
максимуму”: „Генерације наших предака нису могле да се похвале овако
искреним и срдачним односима. Надам се да ће генерације наших потомака моћи да се похвале још бољим
односима”, навео је Вулин.
Он је захвалио министру Сијарту,
јер веома уверено на свим међународним форумима увек говори у корист Србије иако то није лако, јер има
своју цену: „Даћемо све од себе са
сачувамо политичку, да бисмо сачували економску стабилност да из ње
ће проистиче свака друга”, изјавио је
Вулин.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је
основна обавеза сваке државе коју
она има према својим грађанима,
снабдевање енергијом својих грађана: „Јер ако то није у стању да уради,
онда је земља изложена страним си-

Сијарто је подсетио да је Мађарска са руским Гаспромом успешно
окончала преговоре који су резултирали новим уговором о снабдевању
наредних 15 година: „Ми морамо да
обезбедимо снабдевање гасом из више праваца, а један од тих праваца
је Србија. На овом интерконектору
можемо да примимо 8,5 милијарди
кубних метара гаса годишње, од тога
смо већ обезбедили 3,5 милијарде из
Србије и још милијарду кубних метара из Аустрије”, рекао је Сијарто.
Мађарски шеф дипломатије је на
реакције из Украјине поводом изградње Балканског тока рекао да су то

ОРБАН: „ТО НИЈЕ ПИТАЊЕ УКРАЈИНЕ”
Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је прошле недеље да није
ствар Украјине од кога ће Мађарска куповати гас и којим гасоводом ће га
довести, јер је то питање суверенитета његове земље.
„Мађарска је суверена земља и гас узимамо од кога хоћемо и искључиво ми одлучујемо којим путем ће доћи у Мађарску. Kада одлучујемо о путу, једини критеријум је где је загарантована највећа безбедност и тај пут
бирамо”, казао је Орбан на заједничкој конференцији за новинаре са чешким
премијером Андрејом Бабишем.
Украјина је осудила уговор који је Мађарска ових дана склопила о испорукама руског гаса преко Турског тока и Србије за наредних 15 година, плашећи се да у комбинацији са будућим испорукама преко Северног тока 2,
то представља знак да ће Украјина остати без транзита руског гаса.
„С Украјином то нема никакве везе. То је питање суверенитета Мађарске”,
казао је Орбан.

Петер Сијарто и Александар Вулин

снабдевање Мађарске гасом: „То је
ново фантастично поглавље у сарадњи Мађарске и Србије, јер смо обезбедили гас из јужног правца. Хвала
ти драги министре што смо протеклих година увек били поуздани партнери у овом послу”, рекао је Сијарто
обраћајући се Вулину.
Ова деоница гасовода завршена је
4. јула ове године такозваним златним
варом, којим је гасовод кроз Мађарску спојен са деоницом која пролази
кроз Србију. Како преносе медији у
Србији, свечаности је, поред осталих,
присуствовао и председник Скупштине Војводине Иштван Пастор. 
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Епархија будимска наставља уређење архива

Архивари из Србије поново у Сентандреји
Након маја 2019. године, архивари из Србије поново бораве у Сентандреји, како би својим стручним радом допринели уређењу архива Српске православне епархије
будимске.

П

аузу од годину и по дана, колико је протекло од последње посете архивара из Србије, проузроковала је пандемија. Међутим, побољшањем епидемиолошке
ситуације, двема саветницама Архива Србије, Вери Филиповић, која је од
последњег боравка у древној престоници Срба у Мађарској отишла у пензију, и Татјани Драгићевић, о трошку
Министарства културе Србије и мађарског ресорног министарства, поново се указала прилика да раде на
систематизовању веома богате архивске грађе.
Оне су овога пута, две седмице у
септембру провеле у седишту Епархије будимске. Говорећи о стручном
раду, који су спроводиле у Архиву
Епархије будимске, Вера Филиповић
нам је рекла:
- Наравно, ситуације се у неку руку
променила. Наиме, ми смо изгубиле

један део простора, до чега је дошло
реновирањем музеја, појединих епархијских просторија, али је то само
тренутна ситуација. У плану је набавка компакт-полица, које ће, дупло
смањити садашњи простор и зато сада нисмо ништа радили на топографском показивачу и промени тренутног стања у депоу. Наставили смо са
сређивањем грађе Епархије будимске, пре свега Пештанске црквене општине, коју завршавамо. У плану је да
завршимо сређивање Фонда „Епископ дијецезан”.
Она се осврнула и на наредне веће
архивске подухвате. У питању је сређивање фондова, попут Будимског и
Мохачког протопрезвитерата, а ту је
и Конзисторијат:
- Када буду направљене комНаставак на обради и сређивању на површину испливати многобројни
пакт-полице и када грађа буде сме- архивске грађе Епархије будимске вредни подаци и извори, везани за
штена у њих, услови за истраживаче следи и сигурно је да ће, захваљујући прошлост Срба у Мађарској.
ће бити много бољи!”
и залагању сарадника Архива Србије,
П. М.

САРАДЊА

Две престонице размењују искуства

Будимпешту и Београд повезале
сличности у водоснабдевању
Велике градове често муче слични проблеми, а један
од највећих свакако је обезбеђивање довољно питке
воде за становништво. Управо је проблем одржавања
рени бунара довео до сарадње стручњака водовода Будимпеште и Београда.
„Током једне конференције, кроз
разговор смо случајно открили да се
две престонице снабдевају водом на
исти начин, из рени бунара, те да Београд има проблеме које је пре 15 година имала и Будимпешта, а изазвани
су застаревањем бунара и наглим смањењем приноса воде”, каже Ђула Чока, технички директор предузећа „Дуна-кут” из Будимпеште.
Он објашњава да Будимепшта већ
150 година воду црпи из рени бунара.
Почев од шездесетих, па све док осамдесетих година 20. века изграђено је
око 300 бунара са дреновима, који и
данас представљају основни вид експлоатације воде. Након вишегодишње реконструкције бунара, Будимпешта данас без проблема обезбеђује
квалитетну воду својим грађанима.
„Изградња рени бунара чији је
пречник обично од три до шест метара, почиње спуштањем бунарског окна до првог водонепропусног слоја. У
Будимпешти је то на дубини од 15 до
25 метара, а у Београду на шљунковитој тераси реке Саве може достићи и
30 до 35 метара. Након изградње окна
бунара, дно се затвара, забетонира армираним бетоном. У шахту се тада

утискују хоризонтални дренови, односно перфориране цеви пречника 219
милиметара, дужине 30 до 50 метара.
У једно бунарско окно утискује се пет
дренова, мада их може бити и 10 комада. Преко ових дренова у окно доспева велика количина воде која је,
захваљујући обалној филтрацији, по
квалитету окарактерисана као вода
за пиће”, објашњава Ђерђ Чока сложену технологију која омогућава да довољно воде стигне у градске водоводе.
Ова технологија представљена је
пре неколико година и стручњацима
и руководству ЈКП „Београдски водовод и канализација”, након чега је предузеће „Дуна-кут” на тендеру добило
право да у оквиру пилот-пројекта потпуно реконструише један рени бунар.
„Прва реконструкција је доказала
да је издашност рени бунара са 20 литара у секунди пре обнове достигла
75 литара у секунди по завршетку радова. Лабораторијске анализе показале су да сирова вода по квалитету испуњава услове за воду за пиће. За протекле три године капацитет бунара је
непромењен, без обзира на ниво реке
Саве”, каже Ђула Чока.
„По мојим информацијама, рени

бунари београдског водовода изграђени су шездесетих и седамдесетих
година, а у функцији је 70 до 75 бунара.
Дренови ових бунара су изведени од
класичног челика, а због корозије и
пренапрегнутости експлоатације, јер
граду се мора обезбедити вода, највећи број бунара је преоптерећен. Њихова реконструкција се не може даље
одлагати”, наставља Чока.
Технички директор „Дуна-кута” наводи да је 2017. године склопљен споразум којим је утврђено да ће се програм реконструкције београдских бунара спровести у етапама од по два
пута по пет година. План је био да се
сваке године реконструише пет бунара. Овај споразум потписали су надлежни министри Мађарске и Србије, а
мађарска влада понудила је и да обезбеди повољан кредит.
„Након тога уследио је тендер на

којем смо добили посао реконструкције два рени бунара, задатак смо на
време и беспрекорно извршили и ови
бунари данас већ увелико служе побољшању снабдевености Београда водом за пиће”, каже Ђула Чока. „Током
2020. године били смо победници на
још једном јавном надметању, који је
расписан за реконструкцију два рени
бунара. Овај посао је у току. Један од
бунара смо привремено ставили на
располагање ’Београдском водоводу’
на тај начин помажући у решавању
потешкоћа у снабдевању водом.”
Предузеће „Дуна-кут” у Србији је
основало ћерку фирму „Инфосервис”
и ангажовало домаћу радну снагу, што
је, истиче Чока, допринело успеху посла. Сарадња између водовода главних градова две земље нашла се и у
записнику са седнице Мешовите комисије за привредну сарадњу између
Мађарске и Србије која је одржана
почетком јуна ове године. Споразумом је дефинисано да ће заједнички
реконструисати 40 до 50 бунара. Истовремено, ова пештанска фирма је изразила жељу да учествује у решавању
проблема снабдевања водом Новог
Сада, па и Зрењанина. 
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Мађарски орден за српског духовника

Председник Адер одликовао
владику бачког Иринеја
На пригодној свечаности одржаној 28. септембра у Патријаршијском двору у Београду, епископу бачком Иренеју уручено је мађарско одликовање „Средњи крст ордена за заслуге”, као признање због његове „улоге у историјском помирењу мађарског и српског народа и раду на промоцији
међуверског дијалога”.

У

име председника Мађарске Јаноша Адера, високо признање
је епископу Иринеју уручио вицепремијер Мађарске Жолт Шејмен.
„Средњи крст ордена за заслуге” је, како извештава интернет портал Српске
православне цркве, уручен у присуству
Његове светости патријарха српског г.
Порфирија, епископа топличког Јеротеја, епископа хвостанског Јустина, изабраног епископа марчанског архимандрита Саве, шефа патријарховог кабинета, чланова државне делегациjе
Мађарске, као и Балинта Пастора, народног посланика и представника мађарске заједнице у Србији. Свечаности
су присуствовали и Антал Бенкович из
кабинета заменика мађарског премијера, представник Срба у Парламенту
Мађарске Љубомир Алексов, генерал-

ни конзул Мађарске у Суботици Естер
Чалокези, Радован Рус из Генералног
конзулата Мађарске у Суботици и други.
Том приликом, амбасадор Мађарске
у Београду Атила Пинтер прочитао је
писмо председника Мађарске Јаноша
Адера, у коме се каже:
- Ваша Светости, Ваше преосвештенство, поштоване даме и господо,
поштовани гости, Јанош Адер, председник Републике Мађарске, одликовао
је Иринеја Буловића, Епископа новосадског и бачког, сомборског и сегединског, Средњим крстом мађарског
ордена за заслуге. Улога Иринеја Буловића у историјском помирењу мађарског и српског народа и његов рад на
промоцији међуверског дијалога значајно су допринели јачању поверења

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАДАТАК И ОДГОВОРНОСТ
Говорећи о Европској унији и перспективама Србије у том смислу, владика Иринеј је рекао да је потребно да, „поред разних ванхришћанских,
понекад чак нехришћанских и антихришћанских садржаја који се пласирају, барем имају исто право и хришћанске вредности”:
- Да се хришћанске вредности не потискују разним, понекад прикривеним, методама, једном теоријом људских права која је изворно хришћанска
идеја, библијска идеја, али по којој су права универзална, а не да је, као код
Орвела, једна категорија људи више једнака него друга. То је заиста наш
заједнички задатак, заједничка одговорност.

и развоју односа између два народа.
Између Мађарске и Србије 2012. године у Будимпешти је покренут један
процес помирења који је следеће године имао свој наставак у Београду и
Чуругу, приликом којег су председници Мађарске и Србије одали пошту у
знак сећања на невине мађарске и српске жртве страдале у Другом светском
рату. Напори који су уследили након
овога, политички гестови и развој друштвених односа допринели су томе да
смо до сада већ успели да оставимо
иза нас ране из прошлости и да почнемо да градимо заједничку будућност. Помирење и заједничка изградња будућности није могла да се започне без људи попут Епископа новосадског и бачког, сомборског и сегединског господина Иринеја. Иако већина Мађара и Срба припада различитим конфесијама, ангажованост
Његовог преосвештенства господина
Иринеја у великој је мери допринела
нашем мирном суживоту. Не могу довољно да истакнем колико је важно
заједнички мирно живети у регији у
којој је напетост између народа и земаља више пута била побуђена. Улога
господина Иринеја у процесу помирења, његов приступ који сведочи о разумевању и његова отвореност према
мађарском народу подстакли су нас
да дамо предлог за доделу овог високог одликовања. Ваша Светости, Ваше
преосвештенство, поштовани гости, у
времену у којем су мађарско-српски
односи на једном изванредном нивоу
имамо све разлоге да славимо све оне
који су нас задужили оним што су учинили за мир и сарадњу. Задовољство
ми је што је и епископ Иринеј Буловић
добио заслужено признање. Дозволите
ми и да још једном изразим своје поштовање Његовом преосвештенству
уз искрене честитке - истакао је амбасадор Пинтер.

Захваљујући на високом одликовању, епископ бачки Иринеј је истакао:
- Веома сте ме обрадовали овим гестом који ничим посебним не заслужујем. Хвала Вама и преко Вас господину
Адеру, кога сам имао такође прилику
да лично упознам. То што сте Ви и господин председник Мађарске истакли
као моју заслугу, у ствари је само мој
покушај да поступам по нашој хришћанској вери и савести. Већ у претходном разговору сте могли да чујете
о нашим пријатељским, блиским, братским односима са представницима
хришћанства у Мађарској како са
оним из Римокатоличке цркве тако и
из Реформатске цркве, од којих и једни
и други живе и овде код нас, у Србији,
а највише у Епархији бачкој, где ја живим и делам. Ми смо свих ових година
радили заједно на свему што се тиче
свих нас, и обнове живота, црквеног и
духовног, и даљег унапређивања тога
живота. Кад је на дневном реду била
тема реституције црквене имовине, ми
смо онда ступили пред нашом државом сви заједно са потписима свих традиционалних Цркава и верских заједница на истом документу. За све смо
тражили исти третман, исти положај и
иста права, било да се ради о Православној цркви као већинској, било пак
о малим, релативно малим, црквама
као што је код нас управо Реформатска црква. Али ми смо осећали сви да
морамо радити заједнички и са потпуним прихватањем једних од стране
других. У том погледу, признање и захвалност треба одати не само представницима Православне цркве него и
представницима осталих цркава и верских заједница. Исто тако, кад је враћана верска настава у јавне школе,
представници свих цркава и верских
заједница најпре су имали сопствени
договор међу собом и предложили смо
држави модел како треба да функци-
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онише верска настава. До дана данашњега имамо комисију, а то није комисија само једног министарства него
комисија Владе Србије, у којој се налазимо опет сви заједно, представници
свих традиционалних цркава и верских заједница - рекао је владика Иринеј.
Он је истакао да међу саговорницима никада није било никаквог конфликта нити различитог погледа и, што
је најважније, такав став и однос је био
спонтан и искрен од стране свих.
- Ја се радујем ако сам било шта макар најмање могуће, макар две лепте
- како се помиње у Јеванђељу, могао да
пружим као свој допринос у име своје
Цркве и у своје лично име. Исто тако,
генерално гледајући кроз историју, ми
знамо да је било великих мрачних сенки прошлости повремено између наша
два суседна и братска народа, али се
показало да са духовним сазревањем
свих нас то све може да се превазиђе;
не може се избрисати из наше историје, али може да се превазиђе. Зато данас треба више да наглашавамо и више
да имамо на уму оне светле благословене тренутке у нашој историји када
су се Срби и Мађари заједнички борили за очување свог хришћанског идентитета и силом свог географског положаја били тзв. antemurale christianitatis
за Северну и Западну Европу. Срби и
Мађари су се борили заједно не само
у чувеној Мохачкој битки него и у битки за Београд. Без учешћа мађарске
стране, питање је да ли би дошло до
победе и одбране Београда. Није случајно што је Хуњади Јанош под именом
Сибињанин Јанко, у српској варијанти,
постао јунак и наших народних песа-

ма. Он је заједнички јунак мађарског
и српског народа. Таквих личности има
много у историји, више него што ми
данас знамо и управо оне требају да
нам буду путоказ за будућност. Ја се
искрено радујем као и наш патријарх,
Његова светост патријарх Порфирије,
и сви ми у нашој Цркви што је данашња
Мађарска после ослобођења од тоталитарног комунистичког система власти, који је Мађарску веома уназадио,
успешно организовала своје друштво
- рекао је.
Уједно се присетио година када је
пролазио кроз Мађарску и приметио
велику разлику између ондашње и садашње Мађарске.
- Оно што је посебно важно јесте да
од свих народа који су тада били у
источном блоку духовно најздравији и
најснажнији показао се управо мађарски народ. Не бих желео да у оваквом
радосном и свечаном тренутку било
шта лоше кажем о било коме, али ви
знате као и ја, можда и боље него ја, да
има народа који у условима пуне слободе вероисповести и савести сада иду
мање у цркву и мање се моле Богу него што су то чинили тада, а неки не иду
уопште. Верујем да сви делимо ту заједничку мисао. Ја сам је врло често
истицао да пред најездом екстремног
секуларизма, који је само еуфемизам
за атеизацију, нажалост, сада већ већински постхришћанске Европе, ми
сви морамо заједничким снагама да
сведочимо своју веру, своју душу, своју
савест, свој идентитет и да на тај начин
поновимо онај подвиг који се водио
некада на бојном пољу, а данас треба
да се води на духовном пољу, на пољу
културе, цивилизације. Ту савремена

ВАЖНО ЈЕ ОСЕЋАТИ СЕ КАО КОД КУЋЕ
„Захвални смо вам за сву подршку нашој Епархији будимској у Мађарској, која је историјски тамо већ неколико векова, а као црквена јурисдикција претходи вековима, тада још није имала епископа посебно. Исто тако
и у Србији не постоји период у којем нису поред нас Срба живели и Мађари, некад је у неком делу било више једних, некад више других, али важно
је да се осећамо сви као код куће било овде, било у Мађарској. Хвала најлепше. Köszönöm szépen!” - поручио је владика Иринеј.

Мађарска и њен председник, као и
премијер Мађарске г. Орбан, дају веома речит пример и поуку читавој Европи и читавом нашем данашњем културном кругу у којем живимо и постојимо као Цркве, као народи, као
државе.
У том контексту, споменуо је као веома значајно и лично пријатељство и
искрену сарадњу на нивоу државничке
одговорности између председника Србије и премијера Мађарске, односно
између влада двеју земаља, као и између одговорних црквених личности у
Мађарској и у Србији.
- Знамо и за ваше личне заслуге на
овом пољу и у прошлости и недавно.
Били смо заједно, чини ми се, приликом
прославе у Сентандреји и у најлепшем
сећању смо задржали и тај сусрет и ту
дивну свечаност, и тај однос који постоји и наравно статус наше Цркве у
Мађарској. Верујем да и овде није битно друкчије. Напротив, о томе сведочи
и мој пријатељ Иштван Пастор, и други,
и донедавни бискуп суботички господин Пензеш, сада је у пензији, са којим
смо деценијама искрено и братски сарађивали. И у мом личном животу постоје мотиви љубави и пријатељства
према мађарском народу. Ја сам рођен
и провео детињство у месту које је
имало - нажалост, данас су млади нараштаји заборавили - и мађарски назив: Станишићи - Őrszállás. Од како знам
за себе, од предшколског узраста, у истој улици смо били заједно и играли се
заједно и српска и мађарска деца. Тада
је још мало било и немачке деце, али
мало. И један од тих мојих другара, из
исте улице, из тог раног детињства, после је постао и мој зет, јер се моја рођена сестра, сад су обоје покојни, удала за њега. Ви знате за наш обичај и
традицију, која само код нас постоји,
славе као породичног, духовног празника. Ја, ако Бог да, по тридесет и први

или други пут требам да славим славу
у Новом Саду, ако ми Бог да живота и
здравља. Не постоји година у којој на
мојој слави нису гости били неко од
Мађара, мојих пријатеља. Да споменем
још, што ретко чиним у јавном говору,
и једну своју професорицу из Сомборске гимназије коју су сви ђаци веома
волели. Нико је није звао ни по презимену ни по имену, него само тепајући
- Флорика. Наша Флорика. Она је била,
да кажем, двоструког порекла, јеврејског и мађарског, али мађарски је био
њен родни језик и у мом животу је заузела место моје друге мајке, по свим
параметрима - рекао је епископ Иринеј
и додао:
- Тако бих сад могао да вас задржавам још дуго, али мислим да је и ово
више него довољно да разумете моју
захвалност и моју ганутост, искрену,
овим гестом, који понављам, ничим посебним нисам заслужио, али да ћу, ако
Бог да живота и здравља, докле будем
могао увек радити не само на помирењу, него на истинском узајамном поштовању и прожимању наших народа
и на добру и напретку свих. То сам слободан да вас уверим. Поготову што, као
што рекох, на глобалном плану, у нашем културном кругу, хришћанска заједничка сведочења су неопходна, као
и подршка Мађарске Србији пред, сад
већ не баш много уједињеном Западном Европом, али у сваком случају
моћном и важном, али и заједничко
инсистирање на томе да та заједница
ако нема духовни супстрат, духовну
подлогу, нема ни будућност. И у том
случају, иако се ја не питам и не одлучујем, нисам политичка личност, мислим да неће бити ни важно мом народу да ли ћемо бити чланови те заједнице или нећемо. О томе ће народ
одлучивати као што је код вас одлучивао - рекао је епископ Иринеј при крају своје беседе. 
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ДУХОВНОСТ

Нови крст у атару Мохача

Крсно знамење посвећено
Св. Дамјану и Козми

За постављање новог крста у атару барањског града, покрај
пута који повезује Мохач и Шумберак, побринуо се Норберт
Бугарски, старатељ српског православног храма у Мохачу,
власник познатог млина Св. Николе и председник Удружења
за заштиту и улепшавање тог града.

Н

лепу иницијативу, а у реализацији постављања новог крста, такође у друштвеном раду, придружили су му се
и бројни Мохачани. Оно што је посебно занимљиво јесте да је Норберту
Бугарском идеју постављања новог
крсног знамења дала чињеница да је
он, обилазећи околна насеља Мохача,
често пута наилазио на запостављене,
трошне крстове. Наравно, потражио
је власнике крстова, пре свега челнике села који су му дали зелено светло
да их однесе, пошто су били мишљења да до њихове обнове неће доћи
– толико су пропали.
Сви ти комади крстова, дакле, чекали су тренутак „спајања” а можда
је и судбина тако хтела да управо за
време пандемије корона вируса дође
до састављања и постављања крста.
У томе су Норберту Бугарском у сусрет изашли и бројни приложници.
орберт Бугарски је у оквиру Наиме, из Сату Мареа, Румуније (мадруштвенокорисног рада ђарски: Szatmárnémeti) добијене су
остварио још једну веома греде од храстовине, од којих је са-

Храмовна слава у Бати

Свечано и весело поводом
Мале Госпојине

чињен крст, делове каменог крста саставио је каменорезац Габор Маркуш из Мохача који није наплатио
свој посао, али, и сви други који су
притекли у помоћ у уређењу простора.
Наравно, у остваривању ове племените иницијативе било је и таквих сегмената, који су се морали измирити,
исплатити, али захваљујући добровољним новчаним прилозима Мохачана, па и грађана из околних насеља,
и тај део био је успешно спроведен.
„И наши преци су оновремено, када је владала нека епидемија, посебне молитве упућивали Богу и постављали крсна знамења, или градили
капеле, па чак и цркве! На тај начин
су потврдили своју чврсту молитву”,
рекао нам је Норберт Бугарски, који
је одлучио да крст буде посвећен Св.
Козми и Дамјану.
Свети Козма и Дамјан су били врачеви (лекари), бесребреници и чудотворци. Браћа родом из Азије, од оца
незнабожца и мајке хришћанке. Отац
је умро још док су били деца, те их је
мајка узгојила у хришћанском духу.
Од Господа су добили дар за исцељење разних болести, како су то добили
бесплатно, бесплатно су и лечили
именом Господа Исуса Христа, те су
им људи дали име још бесребреници
што значи бесплатни лекари. Бог им
је дао заповест која гласи: „Забадава
сте добили, забадава и дајте”. Толико
су били опрезни у бесплатном лечењу
људи, да се Козма једном истински
наљутио на Дамјана што је узео три

јајета од жене коју су излечили, по
имену Паладија. Толико се Козма наљутио да је наредио да га после смрти не сахране крај брата Дамјана.
Али Дамјан је узео та три јајета не
као награду, него због тога што га је
Паладија заклела Светом Тројицом.
Ипак по смрти њиховој у месту Фереману били су заједно сахрањени.
Према канону Српске православне
цркве, светитељи Козма и Дамјан, у
народу познати и као Свети Врачи,
славе се два пута годишње – 14. јула
када је умро Козма и 14. новембра на
дан смрти Дамјанове.
П. М.

У

уторак, 21. септембра, на празник
Рођења Пресвете
Богородице, Срби у Бати,
граду на Дунаву, у близини Будимпеште, прославили су храмовну славу.
Овај празник назива се и
Мала Госпојина.
Свету архијеријску литургију, која је почела у 10
часова, служио је епископ
будимски Лукијан, а саслуживали су: протојереј
ставрофор Војислав Галић, архијерејски заменик, протојереји, Зоран
Остојић и Радован Савић,
јеромонах Варнава Кнежевић,
архиђакон Инокентије Лукин,
протођакон Андраш Штријк и
ђакон Стефан Милисавић.
О значају празника говорио је
отац Зоран Остојић. На крају
Свете архијерејске литургије,
владика Лукијан је честитао храмовну славу верницима, на челу
са њиховим парохом, протојерејем Павлом Капланом. Литургији
су присуствовали и оци Домонкош и Адалберт, из манастира
Тихањ.
У послеподневним часовима
служено је празнично вечерње,
освештен је колач и благосиљано кољиво, а затим је прослава
настављена уз дружење и музику
оркестра „Коло” из Тукуље, уз чије ноте је у вечерњим сатима, у
месном Дому културе, одржана
традиционална игранка.
К. П.
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СВЕЧАНОСТ

Успех наших сународника у Калазу

Обновљена зграда некадашње српске
вероисповедне школе
Српска самоуправа у Калазу организовала је свечаност поводом освећења и предаје на коришћење обновљене зграде
бивше српске вероисповедне школе, која се налази у порти
Храма Светог арханглеа Гаврила и која ће убудуће служити за
различите друштвене активности.

У

присуству великог броја грађана, свечаност у Калазу почела је Светом литургијом, коју је служио протојереј Зоран Остојић. Саслуживали су протонамесник
Зоран Живић, калашки парох и ђакон
Стефан Милисавић, док су за певницом били чланови хора „Јавор“.
Отац Зоран Остојић одржао је беседу о љубави, а после литургије одржан је парастос Евгену Думчи, првом
градоначелнику Сентандреје и његовој супрузи Петонели, који су у своје
време донирали средства за градњу
српске вероисповедне школе. Затим
је обављено освећење обновљене
зграде.
Гостима се прогодним речима
обратила др Естер Витаљош, државни
секретар:
- Драго ми је што са вама празнујем овај свечани дан и од срца вам
честитам што сте добили ово дивно
здање. Када га гледам, видим много
више од нових зидова, прозора и подова. Видим целу историју, брачни
пар Думча, који је ову зграду подарио
калашкој српској заједници, да би се

основала школа. Видим и тешка времена када је држава све одузела и
деведесете године када је српској заједници ова зграда враћена. Видим и
труд који је калашка српска заједница уложила да се школска зграда обнови. Видим једну снажну заједницу
која држи до себе, такву заједницу
која има будућност - рекла је др Витаљош.
Рихард Гебл, градоначелник Калаза истакао је да се радује што је заједница постала богатија за један
овакав објекат:
- Били смо сведоци рада који је
уложен и сада се налазимо у здању
које је некада било школа, а од данас
ће имати више функција. У име калашке самоуправе од срца вам честитам - рекао је Гебл.
Слободан Вертетић, потпредседник Српске самоуправе у Калазу, захвалио се присутнима што су дошли
на ову свечаност и пожелео да обновљено здање служи најмање још 126
година, колико је до сада служило.
Отац Зоран Живић, парох калашки,
поред осталог је рекао:

РЕЗУЛТАТ УДРУЖЕНИХ СНАГА
Љубомир Алексов, представник Срба у Мађарском парламенту, рекао
је да му чини част што су му организатори пружили прилику да се обрати овом скупу, у граду у коме је српска заједница до дана данашњег сачувала своје обичаје и традицију.
- Калаз се не налази само у књигама Петра Милошевића или у музеју,
већ је и данас жив. Овај народ, који ту живи, сачувао је дух и традицију
нашег народа, као и веру, која нас је одржала у тешким временима. Није
лако данас наставити тај задатак, али је наша обавеза да потомке подсећамо ко су и да их васпитавамо у српском духу. Калазлије могу да буду
поносне на много тога, а рад Срба у времену од преко 300 година уткао
се у традицију овог села. Доказ је и ово обновљено здање, где ће деца
похађати курсеве језика или где ћемо, после литургије, доћи на чашицу
разговора. Ово је резултат рада удружених снага, јер Калаз је добар пример где црква, Српска самоуправа и цивилна организација удружују своје снаге и, са релативно мало средстава, много тога постижу. Овом приликом захваљујем се Влади Мађарске, која целој српској заједници даје
подршку - рекао је Алексов.

- Ако неко једној заједници пружи
могућност да се школује и образује,
онда је то сведочанство о добрим намерама и ми се управо овде, данас
захваљујемо Влади, надлежном министарству и њиховим представницима што су омогућили да се ова стара
школа обнови. Зхваљујући иниција-

тиви наше мањинске самоуправе и
њиховом труду, прошле године је кренута иницијатива да деца уче српски
језик, али није постојао простор за
одржавање наставе. Захваљујући дотацији Мађарске владе добили смо
простор где ће деца моћи да уче свој
матерњи језик. Ова помоћ јесте сведочанство да Влада жели да негује
различитости и омогући да народности просперирају у овој држави. Лепота заједнице је у њеној разноликости. Захваљујемо се на труду и на доброј намери.
Милан Дујмов, професор историје
у Српској гимназији „Никола Тесла“
у Будимпешти, дао је кратак преглед
историјата некадашње вероисповедне школе:
- По првим писаним изворима ова
школа је постоји од 1760. године и чувала је свој идентитет све до 1948. године, када је подржављена. Првобитна школа је служила нашим верницима током XIX века, мада није била
довољно велика да прими 30-40 ђака.
Имала је једеног учитеља и шест разреда је било у једној просторији. Зато је Евген Думча са својом супругом
Петронелом одлучио да подигну но-

ву школску зграду 1895. године, што
може да се види на спомен-плочи изнад улаза. Школа није била елитна,
али су деца добила васпитање да буду добри Срби, да негују православну
веру и да воле своју отаџбину - рекао
је Дујмов.
Катица Мирковић, председница
калашке Српске самоуправе, за наш
лист је изјавила:
- Веома смо поносни на овај наш
пројекат, који је осмислио и спровео
архитекта Јожеф Шиклоши, на основу старих фотографија. Пројекат је

покренут крајем прошле године, када
смо конкурисали за средства и добили их од Фондације „Бетлен Габор“.
Крајем фебруара су почели радови
и уложили смо много труда и рада да
од минималних средстава ово што се
види и направимо. Школа српског језика за децу креће следеће недеље.
Просторије ће да користе наша самоуправа, црква, а вероватно ће и хор
„Јавор“ овде да држи своје пробе. Од
пролетос имамо и Удружење за очување српске традиције и културе у
Калазу, које има 11 чланова и оно такође помаже у остваривању наших
циљева и активности.
У културном делу програма насупила је дечја група КУД-а „Табан“ из
Будимпеште, извођачка група КУД-а
„Опанке“ из Помаза и хор гимназијалки Српске школе „Никола Тесла“,
под управом Оливере Младеновић
Мунишић.
У доброј атмосфери, тог сунчаног
и топлог јесењег дана, прослава је настављена уз музику оркестра „Зора“,
под управом Крунослава Киће Агатића. Недавно основано удружење
обезбедило је богато послужење.
Катарина Бачи Павловић
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УМЕТНОСТ

Изложбена поставка у КМЦ-у „Српски венац”

Икона као наговештај времена у вечности
У оквиру фестивала „JELEN/LÉT-ПРИСУТНОСТ”, будимпештанска публика је током септембра имала прилику да посети репрезентативну изложбену поставку икона Светозара
И. Пандуровића, којом овај уметник обележава три деценије црквено-уметничког стваралаштва.

И

зложба је званично отворена
6. септембра, у Националном тетару у Будимпешти,
на традиционалном фестивалу
JELEN/LÉT – ПРИСУТНОСТ, смотри
мађарског народносног глумишта, који се ове године поклопио са одржа-

вањем 52. Међународног евхаристијског конгреса.
Светозар Пандуровић је изложио све оно што је радио протеклих 30 година, од иконописа
којим је почео да се бави и проучава ову уметност, преко ентеријера, дизајна утвари – богослужбених предмета, до архитектуре.
„Један живот је мало да се истражи ово поље уметности којим се ја бавим. Религијска уметност је најзначајнија, чак и у
претхришћанском периоду. Најзначајнија дела су била она која
су била посвећена храму, односно култу или богослужењу. Пре
хришћанства било је много култова који су врхунили и ишли ка
нултој години, у којој се оплотио
Месија, кога ми славимо као Сина Божијег Исуса Христа. Све
претхришћанске истине су се
сабрале у хришћанској уметности.
Пре 30 година сам открио нешто што
је било сакривено од мене и када сам
открио ту велику светлост, једну велику уметност, из много разлога сам
се заинтересовао, почео да је проучавам и да се њоме бавим”, рекао нам

ИЗ БИОГРАФИЈЕ АУТОРА
Светозар Пандуровић је рођен 1964. године у Београду. Средњу дизајнерску школу у Београду завршио је 1983. године, када је уписао Факултет
примењених уметности на Универзитету у Београду, Одсек за унутрашњу
архитектуру и индустријски дизајн. Прекид у студирању због одласка на
служење војног рока 1983-1984. није га омео у томе да студије заврши
успешно и крунише их 1988. најбољим дипломским радом на Факултету
примењених уметности те године, за шта је добио Плакету УЛУПУДС-а,
као и престижну награду Привредне коморе Србије, за запажене и значајне дипломске радове Универзитета у Београду. Након завршених студија радио је хонорарно као сценограф на РТВ Студио Б, учествовао на
тематским изложбама за дизајн у Београду, радио на пројекту за фирму
„Југодент” у Новом Саду.
Пандуровић је радио на различитим пројектима за Српску православну цркву у Србији и иностранству. Дуги низ година је био ангажован при
Музеју Српске православне цркве у Београду, као стручни сарадник. Сарађивао је и са Музејем Војводине, Музејем Митрополије загребачко-љубљанске, оставивши дубок траг на пољу рестаурације музејских експоната, али и великог броја богослужбених књига. Учествовао је и освајао
награде на многобројним конкурсима из области црквене уметности.
Члан је УЛУПУДС-а, секције за сликарство и графику. Живи у Београду.

је уметник о својој тридесетогодишњој посвећености.
Шетајућу галеријским простором видимо паное на којима су
приказане фотографије различитих пројеката. Уметников први
озбиљан пројекат је
иконостас за цркву
Светог Архангела Михајла у Зрењанину.
Пројекти се настављају, што се види на паноу са колажним приказивањем крстова који се налазе у Шведској,
које је Пандуровић
сам обликовао и израдио. Један од крстова
је и куполни крст за
зрењанинску цркву,
као и ковани крст са
апликацијама бронзаног лишћа. На два паноа представљен је веома значајан
рад у Пандуровићевој каријери. То су
врата на улазу у чувену цркву Лазарицу у Бирмингему, у Енглеској. Врата
су израђена од храстовине и украшена бронзаним рељефима, са хришћанским мотивима. Импресиван је
пано са ручно урађеним гипсаним
рељефима, патинираним бронзаном
бојом, који представљају детаље са
врата цркве Лазарице у природној
величини. На два паноа приказан је
рад који је награђен на конкурсу за
пројекат иконостаса и мобилијара
цркве Светог Димитрија у Новом Београду, којим је уметник покушао да
се приближи златном средњем веку.
Веома интересантан је и пано са сликама утвара, богослужбених предмета - васкршњих јаја и корица Јеванђеља. Корице од сребрног лима ручно
су извлачене да би биле рељефне, а
затим су позлаћене. Видимо и једно
оригинално решење Јеванђеља, са
окованим корицама, у филиграну са
полудрагим камењем. Васкршња јаја
је дизајнирао уметник, израдио их је
од дрвета, осликао јајчаном темпером и оковао сребрним филиграном.
Једно од ових јаја добио је на поклон
и папа Јован Павле Други, када је посетио Бања Луку и сада се оно налази у Ватикану.
Светозар Пандуровић се бави и архитектуром. Један од његових пројеката прихваћен је и потписан од стране благопочившег патријарха Иринеја. Ради се о српској цркви на
Миљаковцу, у београдској општини
Раковица. Црква је пројектована у
китњастом моравском стилу, који је
уметник прилагодио за град. Интересантан пројекат је и иконостас са иконама за цркву Светог Марка код Лазаревца, комбинација камена и дрвета.
Поред икона, ликовна остварења
Светозара Пандуровића представљају иконично сликарство. Радови имају елементе и тематику икона, али без
задатка празника и контекста. Уметник се препушта својој машти. Централно место у галерији заузима
триптих под називом „Прототип”, на

коме су приказана три портрета, Исус
Христ, Адам и Ева. Интересантно је
да су сва три лица веома слична. Идеја триптиха је била насликати Творца
и Адама и Еву, који су створени по
лику Божијем. Наглашен је број три,
као троличност човека. На слици, под
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Будимпешта, 7. октобар 2021.
НЕИСЦРПНИ СВЕТ ДУХОВНОГ
„Почетком деведесетих година прошлог века отвара се нова перспектива у животу Светозара Пандуровића. Спознаја вере увела га је у нови
и неисцрпни свет духовног. Од тада за уметника више ништа неће бити
исто, јер га је једном откривена лепота православне духовне уметности
заувек везала за себе. Полазна тачка за уметника био је иконопис. Трудећи се да не одступа од древног учења светих отаца и Свете Цркве, дубоко свестан чињенице да је на правом путу само онај који успева да обједини естетику са богословљем, Пандуровић се угледа на предањско сликарство икона. Са посебном пажњом приступа иконописању, правећи
традиционална иконографска решења Византије, Русије и српског средњег века, као моделе који су досегли до највиших висина у естетском,
држећи се богословског учења и догми. Временом, уметник је своје интересовање проширио на сакралну архитектуру. Бави се пројектовањем,
дизајнирањем и израдом црквеног ентеријера и мобилијара. Његове архитектонско-дизајнерске способности и вештине омогућиле су му многобројне пројекте везане за украшавање и опремање православних цркава и манастира. Уметник нас својим делима позива да отворимо духовне очи и заронимо у обрнуту перспективу, где нам је наговештај времена
у вечности. Јер, иконе то и јесу, а храм и све у њему капија Небеска, кроз
коју се ми можемо спасити”, каже Јелена Тимотијевић, историчарка уметности.

називом „Велики петак”, приказан је
портрет Исуса Христа на најдраматичнији дан у историји људској.
„То је дан када Христос носи трнов
венац и који гледа у своје мучитеље
који га понижавају, све трпи и у себи
мисли: ’Oпрости им Господе на овоме
свему, јер не знају шта раде’. Распеће
Христа ме је инспирисало да насликам ову слику. Иконе сам сликао традиционално, на липовим даскама, користио јајчану темперу и позлату. Мислим да иконописац треба да зна шта
иконопише, шта икона представља,
јер икона призива људско срце на молитву.”
У галерији је изложено неколико
икона. Богородица са Христом је
стандардни приказ највише виђен,
где Богородица држи Господа Исуса
Христа у наручју, који у руци држи
свитак Новог завета. Занимљива је
техника коју је уметник применио две врсте позлате, полирано и грави-

Град спреман да помогне српске пројекте

П

риликом недавног ходочашћа српских православних
верника на Ђунтир, некадашње гробно место Св. Стефана Штиљановића, светој литургији, која је
претходила одласку, присуствовали
су и руководиоци града Шиклоша:
градоначелник Габор Ригл, те његови
заменици Тамаш Мојзеш и Атила
Хирди. Том приликом, градоначелник
је разговарао са јерејем Миланом
Ерићем, парохом печујским и администратором шиклошке парохије.
Први човек барањског градића, које насеље је од Турака почетком 16.
века бранио деспот Стефан Штиљановић, пореклом из српског племена
Паштровића, оца Ерића је информисао да је локална Самоуправа града
спремна да размотри могућност вођења бриге о гробном месту блаженог кнеза на Ђунтиру, а такође је изразио спремност финансирања радова на обнови зида порте српског
православног храма, који се прилично накривио и представља опасност
за пролазнике.
Габор Ригл је нагласио да граду
Шиклошу итекако много значе тури-

сти и баш зато убудуће желе још већи
нагласак ставити на туризам, а унутар
тога и на верски туризам! Говорећи о
плановима и могућим инвестицијама,
први човек барањског градића је нагласио:
- Ми смо, како из аспекта грађана
Шиклоша, тако и из аспекта туриста
који нам долазе, констатовали да има
потребе да се већи нагласак стави на
обнову, оспособљавање нових локација верског туризма. Сви који познају Ђунтир, тачније ходочасно место
где је почивао деспот Стефан Штиљановић, знају да је тамо раније постојао и један видиковац. Многи су
одлазили тамо и дивили се природи,
крају који се простирао пред њима.
Природне лепоте су се повезале са
историјском прошлошћу, а све то подстакло је и нас, као руководиоце града, да покренемо и реализујемо једну
такву инвестицију која ће обновити
цело ходочасно место. Нама би
остваривање тог плана било веома
важно и због презентације локалног
историјата града. Нажалост, постоји
једна препрека а то је да се ова територија где се налази некадашње гроб-

К. П.

ТРАДИЦИЈА

Разговори са руководством Шиклоша

Самоуправа града Шиклоша спремна је да размотри
могућност вођења бриге о гробном месту блаженог кнеза
на Ђунтиру и финансирање радова на обнови зида порте
српског православног храма, који је прилично руиниран и
представља опасност за пролазнике.

рано злато. Богородичино црвено рухо представља божанску природу,
која је сишла на људску. Код Господа
је супротно, Он до свог тела има црвено рухо, а преко тога плаво. Овде
су још две традиционалне иконе Свети Јустин Ћелијски и Свети Георгије убија аждају, такође рађене јајчаном темпером, са позлатом од 22
карата. Цртеж Светог Георгија је рађен на оригиналан начин, а мотив
крилате змије је уметникова лична
инспирација.
Ова изложба је први пут приказана
у априлу 2021. године у Српском културном центру „Свети Сава” у Суботици, у оквиру културно-духовне манифестације „Недеља православља”.
Поставку у просторијама Културног
и медијског центра „Српски венац” у
Будимпешти посетио је велики број
љубитеља ове уметности, као и ђака
Српске гимназије „Никола Тесла”.

но место деспота Стефана Штиљановића – налази у приватној својини.
Уколико бисмо успели да дођемо до
својине – да ли ми као град, или пак
држава – у том случају одмах бисмо
прионули раду, израдили планове обнове, а касније град би био онај који
би водио бригу о целом ходочасном
месту.
Из разговора који су вођени са господином Риглом, могли смо сазнати
да је тренутно Предузеће „Pannonvin”
власник локације где се налази некадашње гробно место Св. Стефана
Штиљановића. Поменута фирма је

одбила молбу града Шиклоша да локална Самоуправа постане власник
дела територије где је некада почивао блажени кнез, али то није обесхрабрило руководиоце Шиклоша који су и даље спремни да ураде све
како би дошли до позитивног решења.
У томе би хтели да потраже и помоћ Епархије будимске. Уколико би
добили благослов преосвећеног владике Лукијана, покренули би радове
на обнови гробног места деспота Стефана Штиљановића. Штавише, спремни су да финансирају и послове, везане за реконструкцију зида порте
светог храма, који је у оронулом стању.
П. М.

10

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Српски програми у Сегедину

Два историографска предавања
на Данима српске културе
У оквиру традиционалне манифестације сегединских
Срба, у организацији Сегединске месне српске заједнице,
одржана су предавања дипломираног теолога Сенада
Емре о Сиригу и Пере Ластића о историји Срба у Мађарској. Прво предавање одржано је на српском, а друго на
мађарском језику, па је то била прилика да се и већинско
становништво у Сегедину информише о колективној прошлости својих суграђана српске националности.

Сенад Емра у српском храму у Сиригу

П

рво предавање одржао је
дипломирани теолог Сенад
Емра у сиришком српском
православном храму. Гост је, након
поздравних речи Миленка Радића,
потпредседника Сегединске месне
српске заједнице, говорио о општим
цртама из новије историје села, а у
своје излагање је уткао и оптацију сиришких Срба.
Сенад Емра је на почетку свог предавања подсетио да је место било
насељено 1250. године, за време угарског краља Беле IV. Неколико векова
касније, приликом састављања извештаја о Банату, аустријски царски ревизор Ерлер, за место Сириг је констатовао да припада Тамишком округу Чанадског дистрикта: „Сириг је
1764. године био православна парохија Чанадског протопрезвитерата. Ту
је становништво било измешано, српско и мађарско.”
У свом историјском прегледу, пре-

Предавање Пере Ластића у Сегедину

давач се присетио и битака, вођених
код Сирига:
„Сириг је као потиско српско село
много пострадало 1849. године
„пљачком и ватром” – опустошен и
сатрвен од стране Мађара, требала
му је деценија да се мало опорави.
Народ је опевао познати ратни догађај, Бој на Сиригу, чији се текст појавио и у једној српској књизи 1850. године.”
Током предавања Сенад Емра је
посебну пажњу посветио месној српској православној цркви, која је посвећена Рођењу Пресвете Богородице. Он је подсетио да је првобитна
српска православна богомоља постојала за време турске окупације:
„Затим је грађена црква од плетера и блата, посвећена Св. Георгију
(Родослов Милетин), зидана у дворишту браће Недељков. Садашња црква посвећена празнику Рођења Богородице или Малој Госпојини, по-

дигнута је 1769. године, а освећена је
1785, изгорела је 1849, а поправљена
1855.”
У свом излагању, говорник је посебан сегмент резервисао за наставу
српског језика у Сиригу. Такође,
истакнуто место у предавању имала
је и оптација сиришких Срба у нову
југословенску државу – Краљевину
Срба, Хрвата и Словенаца.
По речима предавача, 1921. године
отпочело је исељавање Срба и Сириг
је тада напустило 150 породица. Са
територије Мађарске тада се иселило
близу 14.000 Срба, од укупних 20.000;
од 1920. до 1931. године оптирало је
2/3 свих православних Срба у Мађарској. На крају, Сириг је напустило 496
Срба, који су се настанили у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца:
„Око тога, да ли су тежње новонасељених Срба из Мађарске задовољене, сматра се, а и зна, да ни приближно нису. Економски слаба, пуна политичких проблема, слабо административно организована, новостворена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца није била у стању да испуни
дата обећања. Због тога и данас влада мишљење, посебно међу Србима
у Мађарској, да оптирање није требало вршити, ако није постојала могућност да се оно до краја спроведе”,
закључио је Сенад Емра, који је потом
одговарао на питања посетилаца.
Директор Српског института из Будимпеште, Пера Ластић, у Сегедину
је одржао предавање о историјату
Срба у Мађарској, на мађарском језику. Након уводних поздравних речи
Миленка Радића, гост је веома детаљно и широко обухватио тему која му
је била поверена. Пошто се у редовима аудиторијума налазила пре свега
мађарска публика, предавач је на самом старту свог предавања говорио
ко су заправо Срби, а потом је прешао на занимљив, хронолошки приказ историјата српског народа у Мађарској.
Приликом веома садржајног излагања, говорник је посебан нагласак
ставио на културну историју, а код
свих подтема, настојао је да истакне
и контексте и повезаности између
историјских догађаја.
Наравно, предавање, у којем је
осветљен демографски и културни

део приказа Срба у Мађарској, па и
бројни остали сегменти везани за овдашњу српску заједницу, нису могли
да прођу без истицања упечатљивих
српских личности, које су својим животом и радом обележиле одређени
историјски период. Пера Ластић је за
свако историјско раздобље имао по
једну, или две личности, при чему није занемарио ни мађарско-српске паралеле. Тако је до изражаја дошао
почетак XIX века, када су Будим и Пешта постали важни српски културни
центри.
Излагач није заобишао ни настанак
првих националних, културних и научних установа Срба, као ни истицање бројних интелектуалаца. Међу њима нашао се и Михаило Витковић,
родом из Јегре, српски и мађарски
књижевник, уважени адвокат пештански, који је припадао кругу мађарских
песника из доба класицизма и обновљеног хуманизма, гласовитој Казинцијевој тријади, коју су још сачињавали Пал Семере и Иштван Хорват, а као
писац теже се служио матерњим, но
мађарским језиком. По Тихомиру
Остојићу, био је „човек с два национална осећања, песник с два срца,
књижевник с два лица”, поносио се
тиме што је „будући Србин, могао бити и Мађаром.”
Пера Ластић је детаљно говорио о
његовој улози, како у српској, тако и
мађарској култури. Наравно, током
предавања истакнута су и бројна друга имена, српске личности, које су обележиле одређене историјске периоде.
Вече је брзо прохујало, а пошто је
приказ историјата Срба у Мађарској
био веома занимљив, нико није приметио да је излагање трајало скоро
два сата.
Све је то доказало да је публика
помно пратила предавање и у себе
упијала информације везане за српски етнос у Мађарској. Са друге стране, овај програм је доказао да је вредно и корисно организовати за већински живаљ научно-популарна предавања на мађарском језику. Остаје да
се види хоће ли бити осмишљен неки
серијал за мађарску публику, која је,
нема сумње, заинтересована за српску културу и историју.
Исто се односи и на српску публику. Наиме, српска култура располаже
широким димензијама и распонима,
у које би вредело што дубље ући са
циљем да се осветле бројне тематске
области, које имају значајно место у
очувању и развоју српског националног, културног и верског идентитета.
П. М.
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Будимпешта, 7. октобар 2021.

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ 2021.

ИНФО

Нова ликовна изложба у „Српскoм венцу”

Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска месна
српска заједница и Српска православна црквена општина,
срдачно вас позивају на програме манифестације

Позив за предлагање кандидата за

„СОЦИЈАЛНО ДИСТАНЦИРАЊЕ”
8. октобра 2021. у 18.00 ч.

7. 10. 2021. од 18.00 ч.
Зграда Црквене општине
„Српски пароси у Сегедину”
Предавање Милана Дујмова
Промоција романа „Кад на небу зацари уштап“,
Драгомира Дујмова
20. 10. 2021. од 17.00 ч.
Дом народности
Српска плесачница
Перица Дунаи, уметнички руководилац КУД-а „Банат“
22. 10. 2021. од 17.00 ч.
„Без пресуде – породице у радним логорима“
Посета изложби посвећеној депортованима
Музеј Ф. Сечењи, Ебеш /Хортобађ
3. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине
Историјат храма Св. Архангела у Сегедину
Предавач: Сенад Емра, дипломирани теолог
14. 11. 2021.
Храм Св. Николаја, Сегедин
Вјечнаја памјат: Поклоњење сенима српских жртава
Од 10.00 ч - Света литургија / Храм Св. Николе
Од 12.00 ч - Помен / Српско православно гробље
17. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине
„Предбожићни српски обичаји“
Програм ученика Српске школе
Свечано затварање „Дана српске културе"

На изложбеној поставци под називом „Социјално
дистанцирање”, чије је отварање заказано за 8. октобар у
18.00 часова у просторијама Културног и медијског центра
„Српски венац” у Будимпешти (Nagymező utca 49, Budapest
1065), биће изложена уметничка дела двадесет академских
сликара, која су настала у време изолације, а на иницијативу
Галерије „Арт 55“ из Ниша.

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2022.

Корона вирус је несумњиво утицао на сва подручја живота
и изменио планове људи, у регионалној и глобалној сфери.
Ова измењена ситуација и непријатно стање у којем смо се
нашли и које још увек траје, носи реалан ризик, те је опрез
постао обавезна мера наше свакодневице. Ипак, ванредне
околности нуде појединцу и друштву могућности за
позитивне промене и активности.
Посвећеност култури и уметности, дани проведени у
стваралачком процесу свакако могу представљати и јесу
делотворан духовни напор, посебно у овим деликатним
временима. Они не могу заменити непосредну комуникацију
и физичку блискост, али изолацију могу учинити
подношљивијом.
Уметници, упркос неповољним околностима, нису спустили
заставу на пола копља, активни су и настављају да пружају
богата ликовна решења и креативне приступе, каже се у
позиву организатора ове изложбе.
Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ
ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ
9. 10. субота – Задушнице;
СВ. ЛИТУРГИЈА
9. 10. субота – Вечерње
10. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА
16. 10. субота – Вечерње
17. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА
23. 10. субота – Вечерње
24. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА
26. 10. уторак – Вечерње
27. 10. среда – Преподобна мати
Петка – Сета Петка; СВ. ЛИТУРГИЈА
30. 10. субота – Вечерње
31. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА

10.00 ч.
18.00 ч.
10.00 ч.
18.00 ч.
10.00 ч.
18.00 ч.
10.00 ч.
18.00 ч.
10.00 ч.
18.00 ч.
10.00 ч.

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за
добијање Светосавске награде 2022. У обзир долазе заслужни
појединци или организације, који су својом дугогодишњом
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу
награде Повеља Саве Текелије 2022. Ово признање се
додељује појединцима или организацијама који су
допринели очувању културних и верских добара Срба у
Мађарској.
Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда који се
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а,
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници
српске заједнице.
Предлози се достављају писменим путем на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat,
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком „Предлог за
Светосавску награду ССМ 2022“, односно „Предлог за
Повељу Сава Текелија 2022“. Предлози се могу доставити и
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2021. године
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овога рока се неће
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете
на време.
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Фото-видео: Свечаност српске
заједнице у Калазу

Фото-галерија: Српско
фолклорно вече у Кишпешту

Видео: Уручење мађарског
ордена епископу Иринеју

Радови са Ликовне колоније
у школи „Никола Тесла”

ТВ прилог: Посета Милорада
Додика школи „Никола Тесла”

Аутор рубрике: Владимир Марковић
*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

www.snnovine.com
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СЕЋАЊЕ

Церемонија у Сремским Карловцима

Пренети посмртни остаци
Ђорђа Стратимировића
У Сремским Карловцима су уз највише војне почасти
похрањени посмртни остаци генерала Ђорђа Стратимировића, команданта српских добровољаца из Шајкашке,
који је извојевао најважнију српску победу над бројнијом
и опремљенијом мађарском војском 12. јуна 1848. године.

Ц

еремонија похрањивања посмртних остатака генерала
Стратимировића почела је литургијом у Саборном храму у Сремским Карловцима, где су претходно
пренети. Опело и литургију предводио је епископ хвостански Јустин са
свештеницима, уз појање карловачких
богослова, затим су гардисти изнели
ковчег са моштима вожда Стратимировића испред Саборног храма уз почасни поздрав, након чега је уследила
литија кроз Сремске Карловце.
Председник Владе АП Војводине
Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и покрајински секретари дошли
су да одају почаст славном генералу
у саборном храму.
Председник покрајинске владе
Игор Мировић рекао је да вожд припада бесмртницима без којих је историја незамислива и садашњост не би
била таква каква јесте. У свом говору
подсетио је и на све оне који су дали
немерљив допринос историји Војводине какву данас познајемо.
„Данас се у Сремске Карловце, у

којима је пре 173 године формирана
Српска Војводина, вратио један од
њених највећих синова генерал Ђорђе Стратимировић. Тиме је испуњена
његова последња жеља да почива у
овом месту, које је својеврсни отисак
наше историје и у којем и треба да
почивају они који су великим и непролазним делима своја имена уписали
у вечност”, изјавио је Мировић.
Дело генерала Ђорђа Стратимировића, како је нагласио Мировић, велико је и вечно. И као војног заповедника у судбоносним и славним биткама
које су од њега створиле најомиљенију личност не само у војсци него и у
народу Српске Војводине, и као човека
који је целог свог живота био одан и
посвећен интересима српског народа.
„Зато генерал Стратимировић припада бесмртницима без којих је историја нашег народа незамислива, а који су својом борбом и својим делом
нашој слободи и нашем уједињењу
дали немерљив допринос”, рекао је
Мировић.
Према његовим речима, генералов
повратак у отаџбину потврда је наше
одлучности и тежње за националним

СРПСКЕ

јединством, које нам је данас можда
потребније него икада у историји.
„Добро дошао кући, генерале Стратимировићу, под небо твоје Српске
Војводине и твоје Србије, и у срца и
душе свих нас који, баш онако како
си и ти чинио за живота, данас сањамо и живимо исте, српске снове. Нека
ти је вечна хвала и слава”, поручио је
Мировић.
„Милошћу Божијом и вољом народном испунили смо аманет вожда
Ђорђа Стратимировића. Он је данас
овде пред нама и ми пред њим. Не
могу, а да се не захвалим свима који
су подржали да овај захтев буде испуњен”, рекао је председник Одбора
за похрањивање посмртних остатака
Ђорђа Стратимировића, Александар
Ђурђев.
Захвалио је свим државним званичницима, свештенству, као и свима другима који су учествовали на подршци.
„Господин Пастор ужива огроман
углед код наших грађана, он је најзаслужнији данас што ми у нашем времену у којем живимо, радимо и обитавамо, имамо сјајне пријатељске односе са суседном Мађарском. Вожд
је морао да прође територију Аустрије и Мађарске која се са достојанством односила према његовим посмртним остацима” и позвао председника скупштине АПВ Иштвана
Пастора да се и даље труди, јер су
Срби и Мађари у XXI веку потребнији једни другима него икада раније.
„Суза у очима породице Стратимировић јесте данас суза радосница.
Суза радости и поноса што се испунила заповест нашег вожда да буде
сахрањен у Сремским Карловцима
где је он као политичка личност и потекао”, рекао је праунук Иван Стратимировић.
У име породице захвалио је српском народу, српској православној цр-

НЕДЕ ЉНЕ

кви, епархији сремској, војсци, општини Сремски Карловци, републичкој,
покрајинској и градској власти, центру за развој Шајкашке и Одбору за
повратак посмртних остатака великог
вожда и нагласио да ће породица
Стратимировић остати одана српским интересима и нацији.
Након више од једног века, данас
је испоштована последња жеља вожда Стратимировића коју је изјавио
непосредно пред смрт у мемоарима
„Успомене”.
Иницијатива о ексхумацији потекла је од његових потомака, а ексхумацију је организовао председник
Одбора за пренос посмртних остатака Александар Ђурђев.
До јуче су ексхумиране Стратимировићеве кости биле у капели Градског гробља у Новом Саду, генераловом родном граду, након чега су пресељене у Саборни храм у Сремским
Карловцима где је изложен ковчег, те
су грађани могли да дођу и одају почаст.
Сремски Карловци су важан историјски моменат у генераловој служби.
Ђорђе Стратимировић био је командант српских добровољаца из Шајкашке. Заједно су извојевали прву и најважнију српску победу над бројнијом
и опремљенијом мађарском војском
12. јуна 1848. године у овој вароши чиме је сачувана Српска Војводина коју
су прогласили на Мајској скупштини
2. маја исте године.
По завршетку војне службе, 1859.
године, генерал Стратимировић учествовао је у дипломатским мисијама
за Аустрију у Црној Гори, на Крфу, у
Епиру, Србији и Италији. Из Новог
Сада преселио у Беч 1877. године, где
је провео остатак свог живота.
Поред званичника похрањивању
је присуствовао и велики број грађана. 

НОВИНЕ

