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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

У Смиљану се већ 1697. године по-
миње дрвени храм и 17 српских 
кућа, а налази се и на списку 

православних парохија у Карловач-
ком генералату из 1700. године. Зида-
ни храм саграђен је на темељима те 
старе цркве, а изградњу је одобрила 
царица Марија Терезија 1756. године. 
Епископ Данило Јакшић освештао је 
храм 1765. године. 

Црква је обновљена 1876, звоник 
цркве био је „на преслицу”, а нешто 
касније саграђен је знатно већи зво-
ник квадратне основе. Црква је пору-
шена за време Другог светског рата, 
а изнова обновљена 1986. године. У 
време грађанског рата у Хрватској 
1991–1995. делимично је оштећена и 
опљачкана.

Општина Смиљан, према подаци-
ма из 1931. године, имала је 985 дома-
ћинстава и 4782 становника - 4161 
Хрват римокатоличке вероисповести 
и 621 Србин православне вере. Према 
непотпуним подацима, 49 српских 
породица са смиљанског подручја 
прешло је у католичку веру под при-
силом да би спасили животе. 

Највећи масовни покољ Срба, уста-
ше су извршиле за време Другог свет-
ског рата, на Светог Илију, 2. августа 
1941. године. Тада је за четири до пет 
дана на зверски начин лишено живо-
та више од 500 Срба. Само је стотинак 
успело да измакне усташком ножу. 
Убијање смиљанских Срба наставље-
но је током читавог рата, тако да се 
број жртава, према непотпуним по-

дацима, попео на 573. После рата, 
само су се 62 Србина вратила на уни-
штена огњишта.

Какво је данас стање уверили смо 
се приликом посете Меморијалном 
центру „Никола Тесла” у Смиљану. 
Све је изнова уређено приликом обе-
лежавања 150. годишњице Теслиног 
рођења 2006. године. Обновљена је 
црква, а његова родна кућа претворе-
на је у музеј. По речима пароха Дра-
гана Михајловића, сада у Смиљану 
нема више Срба, а њихов број у Госпи-
ћу готово је незнатан. У Госпићу је 
срушена и Црква Светог великомуче-
ника Георгија из XVIII века. На том 
месту био је направљен паркинг за 
аутомобиле, а сада 
је тај простор огра-
ђен. Куће прогна-
них Срба углавном 
су порушене. На 
њиховим темељима 
подигнуте су нове 
куће за Хрвате.

Уверили смо се 
да поред цркве, где 
је заједничка гроб-
ница за побијене 
Србе у Смиљану, 
више нема ника-
квог пописа погину-
лих. Тамо је сада, 
захваљујући све-
штенику Михајло-

вићу, подигнут нови крст и уређено 
гробље. Постоји обећање неких до-
натора да унутрашњост цркве украсе 
фрескама на којима би се налазили 
ликови из Теслине породице. У музеју 
постоји стална поставка која подсећа 
на живот и дело овог великог српског 
научника. Тамо посетиоци могу да 
прочитају да су овај крај населили 
Буњевци и Власи, а нигде нема поме-
на о Србима. Опет стара хрватска 
навика о фалсификовању историје. 
Углавном, све је сада подређено ту-
ризму. 

Милојко Будимир, 
генерални секретар Удружења 

Срба из Хрватске

Тужна судбина Срба из Смиљана 

Власти бришу сва сведочанства о житељима Теслиног села
Данашње власти у госпићком крају, у Хрватској, чине све да уклоне сведочанства о томе да је Смиљан, 

родно село Николе Тесле, до Другог светског рата био српско место, чију су већину житеља побиле усташе. 
У оквиру изложбе о животу и делу великог научника, посетиоци могу да прочитају да су  

тај крај населили Буњевци и Власи, а нигде нема помена о Србима.

И зјаву изралеског амбасадо-
ра у Тирани пренела је ко-
совска „Газета експрес”, по-

зивајући се на албанску телевизију 
„Визион Плус”. 

„Признање Косова ће се догодити 
ускоро, али није одређен датум”, ре-
као је Гендлер и додао да ће Израел 
отворити амбасаду у Приштини, али 
не пре признања, због процедуре.

Он је рекао да сматра важним обе-
ћање Косова да ће отворити пред-
ставништво у Јерусалиму, али и Срби-
је да ће преместити амбасаду из Тел 
Авива у Јерусалим.

Израелски амбасадор оценио је да 
ће и Београд и Приштина имати ко-
ристи од споразума из Беле куће и 
да је јако позитиван корак признање 
Јерусалима као главног града Израе-
ла, преноси Танјуг.

„Србија неће испунити обећање о 
премештању своје амбасаде из Тел 
Авива у Јерусалим, ако Израел призна 
њеног непријатеља Kосово” - то је, 

према писању листа „Time of Izrael”, 
рекао неименовани високи званич-
ник у Београду. Исти извор додаје да 
ће формално признање проглашења 
независности Kосова из 2008. године 
„уништити” односе јеврејске државе 
са Србијом. 

„То би могло да се заврши потпу-
ним хаосом, ако нема компромиса о 
томе какве ће односе Израел на кра-
ју имати са Kосовом. Дипломатски 
односи са Kосовом су једна ствар, 
признање као независне државе је 
потпуно друга ствар”, упозорио је 
српски извор.

Прошлог петка је кабинет преми-
јера Израела Бењамина Нетањахуа 
издао саопштење да су Kосово и 
Израел одлучили да „успоставе пуне 
дипломатске односе између две зе-
мље”, подсећа израелски лист и до-
даје да је „тај договор очито био део 
споразума између Kосова и Србије, 
којем је посредовала администраци-
ја САД-а”.

„Тајмс оф Израел” наводи да се Ср-
бија и Kосово не признају и да су пот-
писали одвојене споразуме са САД о 
нормализацији економских односа. 
Београд је у свом договору са САД 

обећао да ће преселити амбасаду у 
Јерусалим до 1. јула 2021. године. У до-
говору са Приштином се наводи да су 
„Kосово и Израел пристали да се ме-
ђусобно признају”, пише овај лист. 

Спекулације око договора у Вашингтону

Србија сели амбасаду, Израел признаје Косово?
Док се, према писању медија у Србији, Београд „на инсистирање САД-а спрема да своју амбасаду премести 

из Тел Авива у Јерусалим”, амбасадор Израела у Тирани Ноа Гал Гендлер изјављује да ће његова држава 
признати независност Косова у наредним недељама, што је потврдио и израелски премијер.

ЗАТИРАЊЕ СРПСКИХ ТРАГОВА
Данашња кућа Николе Тесле је реплика старе куће коју су срушили 

Хрвати 1941. године. Обновљена je пре двадесетак година и сада је празна: 
зидови голи, врата широм отворена киша и ветрови уносе смеће. Ту је 
некада Николин отац Милутин држао службу. Ту се некада и млади 
Никола молио Богу, помагао у служби и био звонар. Одмах иза цркве је 
парохијско гробље. Гробови су зарасли у траву, камени крстови наклоње-
ни на све стране. Јужно од цркве је заједничка гробница 590 Срба из 
Смиљана које су усташе побиле 1941. године. На улазу у гробље види се 
њихов споменик. Имена је тешко прочитати, јер су речи и свако слово 
стрпљиво расклесани и уништени. На мраморној плочи још се види запис, 
писан ћирилицом: „Споменик подиже родбина из земље и иностранства, 
1950. године”.
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М ађарске школе ће, према 
најавама које стижу из вла-
де, наставити да раде упр-

кос другом таласу пандемије вируса 
корона који је у току, и знатно већем 
броју заражених на дневном нивоу, 
него у првом таласу. Премијер Виктор 
Орбан потврдио је да нису у плану 
општа ограничења у образовању и да 
школе неће бити затворене. Уместо 
тога, изоловаће се заражени, а поје-
дине школе биће распуштене само 
ако мера изолације одељења не успе. 
Чак ће и тада, рекао је, бити обезбе-
ђен надзор незаражене деце, како би 
се родитељима омогућило да наставе 
нормалан живот и рад. 

„Влада неће наметати ону врсту 
строгих ограничења коју смо приме-

њивали у првом таласу епидемије, 
али истовремено желимо да зашти-
тимо старије особе”, рекао је мађар-
ски премијер, истакавши да је управо 
то воља грађана исказана у владиној 
анкети под називом „Националне 
консултације”.

Рекао је да постоји неколико ра-
злика између првог и другог таласа, 
али им је заједничко то што вирус 
највише прети старијим особама и 
што су домови за старе посебно ра-
њиви. 

Премијер је потврдио да су домови 
и болнице за негу старих затворени 
за посетиоце, како би биле заштити-
ћене старије особе. Рекао је да ће се 
правила о ношењу маски по потреби 
проширити и увести провера темпе-

ратуре на улазима у школе. Такође, 
сви ће имати право на бесплатну вак-
цинацију против грипа, а у плану је и 
увођење централно регулисане цене 
за тестове на корона вирус. 

Орбан је рекао да влада ради на 
плановима за отварање радних места 
и повећање плата и инвестиција, до-

дајући да ће мере објавити на Фејс-
буку чим буду формулисане. Домаћи 
туризам је, како је рекао, „ове године 
имао боље резултате него икада ра-
није, захваљујући владиним мерама, 
иако је туризам у Будимпешти, који 
се ослања на стране посетиоце, про-
пао”. 

Влада у Будимпешти о новом таласу епидемије АКТУЕЛНО

Без масовног затварања школа у Мађарској
Поводом наглог повећања броја заражених корона вирусом у Mађарској, влада је потврдила да неће 

наметати већ виђену врсту строгих ограничења, попут колективног затварања школа,  
али ће водити рачуна о заштити старијих особа.

П рва искуства с оваквом „дво-
демијом” већ су се стекла на 
јужној хемисфери. Испостави-

ло се да у том делу света, посебно у 
Аустралији и Јужној Африци, све до 
данас, пред крај њихове зиме, грип 
није представљао значајан проблем. 
Разлози могу да буду бројни, а међу 
најважнијима су ношење маске и фи-
зичка раздвојеност.

У начелу, инфекције дисајних пу-
тева учестало се јављају током зим-
ских месеци. Збијеност људи у затво-

реном простору једно је од више 
објашњења за такву расподелу. Ме-
ђутим, и ту постоје знатне разлике. 
Грипу изричито погодује хладно и 
суво време, па се гро оболевања код 
нас одигра током осам до 10 недеља, 
обично између краја децембра и по-
четка марта. С друге стране, вируси 
одговорни за појаву назеба много су 
равномерније распоређени током 
четири годишња доба, па се нико не 
изненади летњој неалергијској кија-
вици.

У прековидској фази наших живо-
та постојала је одређена правилност 
у епидемијској појави вирусних ин-
фекција дисајних органа. Почетак 
школске године био је праћен уче-
сталом изолацијом риновируса, јед-
них од најчешћих узрочника назеба. 
Следили су други сродни вируси и, 
посебно, респираторни синцицијал-
ни вируси, који су некада успевали 
да одложе сезонски талас грипа. И 
међу изазивачима грипа уочавала се 
правилност: типови А и Б су се међу-
собно потискивали, а и у оквиру типа 
А на исти начин су се понашали по-
једини подтипови, рецимо Х1Н1 и 
Х3Н2.

Наредни месеци ће показати како 
и где ће се у овај предвидиви низ 
угурати новоискрсли вирус корона. 
Треба се подсетити да је назеб пре-
тежно дечја болест: малу децу пога-
ђа од пет до седам, а одрасле од два 
до четири пута годишње. С друге 
стране, ковид-19 је у великој мери 
болест одрасле популације, а зара-
жавање се у инду-
стријски развије-
ним деловима све-
та одвија махом 
међу вршњацима. 
Следствено, две 
епидемије би лако 
могле да теку пара-
лелно, свака пре-
васходно у „свом” 
сегменту попула-
ције.

И када различи-
ти вируси нападају 
исту циљну попула-
цију, они не морају 
међусобно да се 
ометају уколико 
користе различите 
рецепторе (сетимо 

се, то су улазна врата, брава и посе-
бан кључ за улазак вируса у ћелију). 
Узрочници ковида 19 и грипа везују 
се за различите рецепторе, тако да је 
могуће да се истовремено јаве у епи-
демијском облику. Није само то ноћ-
на мора епидемиолога, вирусолога и 
народноздравствених посленика. 
Посебну бригу представља увек при-
сутна могућност да се вирус грипа 
измени на начин да поприми за чо-
века неповољне особине. У том слу-
чају и вакцина би се показала мање 
ефективном, па бисмо доживели 
поновни притисак на болнице.

На државама је да благовремено 
набаве довољне количине потрошног 
санитетског материјала, укључујући 
маске и заштитну одећу, лаборато-
ријских тестова, лекова и вакцина 
против грипа. Истовремено мора да 
обезбеди спровођење мера усмере-
них ка спречавању и сузбијању, како 
ковида 19, тако и грипа.

Др Зоран Радовановић,  
професор Медицинског факултета

Питање пред јесење-зимску сезону грипа

Могу ли да се удруже корона,  
грип и кијавица? 

Како се приближава јесен, све чешће се поставља 
питање могућности истовремене појаве 

епидемијских таласа ковида-19 и грипа. Две 
епидемије би лако могле да теку паралелно, свака 
превасходно у „свом” сегменту популације. Попут 

људи, и вируси могу да реагују толерантно на 
присуство својих супарника. 

ЗЕМЉА МОРА ДА ФУНКЦИОНИШЕ
„Циљ није да сви остану код куће и да се земља заустави, већ да се 

заштити способност Мађарске да функционише. Читава популација Ма-
ђарске је добро прошла тест у првом таласу епидемије, јер су људи по-
казали дисциплину и одговорност. Могу то да назовем националном 
сарадњом”, истакао је Орбан у обраћању медијима.

ПРИХВАТИТИ НОВУ РЕАЛНОСТ
Грађанима остаје да прихвате нову реалност, уз свест да није реч о 

привременом нужном злу, већ о начину живота који ће трајати знатно 
дуже од тренутка испоруке вакцина против нове болести. Требаће дуго 
времена док, било прокужавањем, било понављаним вакцинацијама, бар 
две трећине популације не постане отпорно на ковид 19. Болест ће се 
после тога појављивати спорадично или у мањим епидемијама, па ћемо 
се навићи на њу. Тек евентуални проналазак делотворног лека учиниће 
да престанемо и да је се плашимо.
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М анифестацију „Експонат го-
дине" Епархија будимска је 
ове године посветила значај-

ном јубилеју - 100. годишњици уједи-
њења Српске патријаршије и 800. 
годишњици дипломатских односа 
Српске православне цркве (СПЦ) и 
државе Мађарске.

Свечаности, која је одржана у дво-
ришту музеја у Сентандреји, поред 
осталих су присустовали и епископ 
будимски Лукијан, свештеници Бу-
димске епархије, амбасадор Србије 
Иван Тодоров, амбасадорка Босне и 
Херцеговине Биљана Гутић Бјелица, 
представници православних цркава 
у Мађарској, затим евангелистичке, 
коптске и реформаторске цркве, Је-
врејске заједнице из Сентандреје, 
градоначелник тог града Жолт Фи-
леп, представник Срба у Мађарском 
парламенту Љубомир Алексов, пред-
седница Самоуправе Срба у Мађар-
ској Вера Пејић Сутор, представници 
месних српских самоуправа и инсти-
туција. 

Присутнима се, у оквиру свечано-
сти, најпре обратио епископ будим-
ски Лукијан: 

- Обележавање оваквих јубилеја 
је веома важно за Цркву и народ, 
посебно ван граница матичне држа-
ве. Уједињење српских цркава пред-
ставља важан догађај нове историје 
наше цркве, коју су признале све 
древне источне цркве, као и владари 

савремене Мађарске. Оне носе не-
прекинуту традицију словенског 
хришћанства, које су света браћа 
Ћирило и Методије у IX веку засади-
ли у Панонији, на чији плодоносни 
рад се надовезао и први српски ар-
хиепископ аутокефалне цркве, Све-
ти Сава, који је 1220. године успоста-
вио и званичне односе између ма-
ђарске државе и Српске цркве. Бу-
димска епархија постојала је у кон-
тинуитету и пре Сеобе Срба,1690. 
године, као и за време и после Сеобе, 
која је као део Митрополије са дру-
гим њеним епархијама, ушла у са-
став поново уједињене Српске па-
тријаршије. Тако је Будимска епар-
хија у границама данашње Мађар-
ске званично призната као део ка-
нонске територије Српске право-
славне цркве. Захваљујем се држави 
Мађарској на свесрдној помоћи и 
слуху, који има за овдашњу српску 
заједницу - истакао је владика Луки-
јан.

Коста Вуковић, управник и главни 
кустос Српског црквеног музеја, ре-
као је да су ранијих година, у ова-
квим приликама, из депоа бирани 
предмети од посебног значаја, ку-
пљени или новорестаурирани. Глав-
на замисао је да се, мимо главне 
поставке, покаже и нешто из богате 
колекције. 

- Неке наше експонате смо изла-
гали у иностранству, на пример у 

Ватикану. Музеји комуницирају са 
публиком не само кроз сталне по-
ставке, већ је важна стална музејска 
изложбена активност. Овогодишњи 
експонат, који је изабран за експонат 
године, припада сталној колекцији 
владичинског двора. Портрет је на-
сликан око 1900. године, у духу ака-
демског реализма. Епископ је прика-
зан у целој фигури, у мирном седе-
ћем ставу. Положај горњег тела и 
руку одаје извесну напетост, која је 
компензована замишљеним мирном 
погледом и једва приметним дина-
мичним покретом главе. Да би доча-
рао психолопки карактер портрети-
саног, сликар се користио добро 
увежбаним и опробаним методама 
истицања пасивних и динамичних 
елемената композиције. Лајош Брук 
је једно време имао атеље у призе-
мљу српске епископске палате у Бу-
диму, па је по свему судећи, еписко-
па Лукијана Богдановића и добро 
познавао“, рекао је Коста Вуковић.    

Биљана Гутић Бјелица, амбасадор 
Босне и Херцеговине у Мађарској, 
отворила је изложбу и пренела по-
здраве српског члана Председни-
штва БиХ, Милорада Додика. 

- Сигурно је да овако важан и све-
обухватан догађај не би било могуће 
овако достојно организовати без по-

дршке и разумевања мађарске владе, 
чији је Закон о народностима донет 
2011. године. Он значајно олакшава 
постојање и рад свих мањинских 
образовних, културних и духовних 
институција и подржава све облике 
развоја националних мањина, па 
тако и српске. Религија, као одредни-
ца наших хришћанских идентитета, 
обликује готово сваки сегмент лич-
ности, било у покушају човека да 
живи у складу са Светим писмом, 
било да покушава да живи супротно 
њему. Овакви догађаји, који бацају 
светло на духовнике који су оставили 
неизбрисив траг у развоју српске за-
једнице у матици или расејању, неоп-
ходан је сегмент борбе за истину о 
једном народу, упркос нападима и 
неразумевању - рекла је, поред оста-
лог, госпођа Гутић Бјелица.  

У музичком делу програма уче-
ствовали су Ђерђ Пуха (кларинет), 
Алиона Ракитзкаја (виолина) и хор 
Српске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла“ из Будимпеште, који 
је, извођењем химне Светом Сави, 
завршио званични део свечаности.

Коста Вуковић је, потом, у галери-
ји музеја, гостима представио пор-
трет Лукијана Богдановића, који ће 
у Музеју бити изложен годину дана. 

Катарина Павловић Бачи

У сентандрејском Српском црквеном музеју, приређена је свечаност на којој је публици представљен портрет 
некадашњег будимског епископа и српског патријарха Лукијана Богдановића, из фундуса ове установе.  

У питању је рад будимпештанског уметника Лајоша Брука, који је живео  
и стварао крајем XIX и почетком XX века. 

 СВЕЧАНОСТ   Промоција у Сентандреји

Портрет као успомена на патријарха Лукијана Богдановића

СВЕДОК И УЧЕСНИК ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА
Лукијан Богдановић рођен је 1867. године у Баји, у Угарској. Био је пито-

мац Карловачке богословије, а потом је студирао права на Митрополит-
ском лицеју у Јегри. Замонашио се 1891. године, у манастиру Вазнесење 
Христово, у Беочину и ускоро постао архимандрит истог манастира. За 
епископа Епархије будимске постављен је 1892. године, а 10. новембра 1907. 
освештао је камен темељац новог здања пештанског Текелијанума. За 
српског патријарха изабран је 22. септембра 1908. 

Године 1912. хиротонисање Георгија Зубковића за новог епископа бу-
димског изазвало је велико незадовољство мађарског премијера Иштвана 
Тисе. Патријарх Богдановић је 1. септембра 1913. године, у аустријском 
граду Бад Гаштајну, под неразјашњеним околностима нестао, а његово 
наго тело (изузев одсечене главе) пронађено је касније у реци Ахе. Према 
извештајима тадашње српске штампе у Аустроугарској, постоји сумња да 
је поглавар Српске православне цркве пао као жртва политике мађарског 
премијера Иштвана Тисе. 
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У Чанаду,  у месној Основној 
школи где се предаје румун-
ски и српски језик, и ова нова 

школска година отпочела је под 
окриљем Реформатске цркве. Након 
дугог низа година, први пут се дого-
дило да у факултативној настави срп-
ског језика није дошло до пада броја 
ученика. Напротив, у првом разреду 
нашло се четири ђака првака, који од 
септембра уче српски језик. Њима је 
Чанадска српска самоуправа на са-
мом старту нове школске године 
обезбедила материјалну припомоћ, 
а ССЧ у овом насељу је свим осталим 
школарцима, који су се определили 
за наставу српског језика,  купила 
школски прибор. 

И у забавишту је број малишана 
који уче српски задовољавајући. Де-
ветнаесторо деце се одлучило за 
српски. Занимања на српском језику, 
за која је задужен наставник Фрањо 
Колар,  у овој предшколској установи 
одвијају се недељно два пута. Члано-
ви ССЧ су још раније донели одлуку 
да у оба полугодишта материјално 
подрже Дечји вртић и Основну школу. 

У Десци,  у месној Српској основној 
школи, која ради као подружница 
будимпештанског Српског образов-
ног центра „Никола Тесла“, двадесет 
двоје деце је отпочело основношкол-
ско образовање. Међу њима је и је-
данаест ђака првака са којима ради 
Ева Шарњаи Сикора, нова учитељица 
из Новог Кнежевца у Србији.

Ученици Српске основне школе су 
се сместили на спрату, где имају две 
велике учионице. Једну користе прва-
ци, док су друга три одељења распо-

ређена у другој учионици и поткро-
вљу.

Руководство образовне установе, 
на челу са новоименованим руко-
водиоцем подружнице, Душицом 
Зорић, учинило је све да нова школ-
ска година крене без икаквих поте-
шкоћа. Настава тече без проблема 
и наравно, сви се строго придржа-
вају строгих здравствених мера и 
прописа због пандемије. Персонал-
ни састав педагога чине још и: Олга 
Ђукин Спангберг, Невенка Белајски, 
Моника Пронаи, Нора Роцков и Ева 
Брцан. 

Српско забавиште, под руковод-
ством васпитачице Споменке Брцан 
Ђукин,у септембру је кренуло са 36 
малишана и са двема новим васпита-
чицама, Кристином Вереб и Аницом 
Крум, која је раније била асистентки-
ња у Дечјем вртићу, а сада студира 
за васпитача. Предшколска установа 
је добила и новог асистента, Сању 
Станисављевић. Српски културни, 
образовни и духовни центар „Свети 
Сава“ је пун живота и он представља 
један од стубова српског образовања 
у Мађарској. 

У Сиригу, у месној Основној школи 
„Лајош Кошут“, настава српског јези-
ка се поново нашла у жижи родитељ-
ске јавности. Након доминације кине-
ског језика, многи су увидели да са 
српским више могу просперирати, па 
су децу уписали у српско одељење. 
То је, свакако, била одлична вест за 
наставницу Дајану Ђукин, која у 1. 
разреду има дванаесторо ученика, а 
у 4. разреду четрнаест. Исто толико 
има и у 5. разреду. Задовољавајући је   

и број ученика виших разреда, који 
су се определили за српски језик.

Наставница Дајана Ђукин српски 
предаје у спојеним разредима, а но-
вина је да од ове године она предаје 
и народопис, уместо наставнице Мар-
те Васиљев. 

Наставница Дајана Ђукин је наја-
вила, да је након сузбијања пандеми-
је вируса корона, у плану једна ек-
скурзија у Србију, а нада се и сарад-
њи са образовним установама у По-
моришју, где се предаје српски језик.

У Сегедину, у месној Српској основ-
ној школи, нову школску годину отпо-
чело је 6 првака, а током првог дана 
у клупе је укупно село 23 ученика. 
Због извођачких радова у некада-
шњој згради Регионалног студија 
мађарског радија, где је смештена 
школа, којој се прикључило и Српско 
забавише, прве две недеље школарци 
су провели првенствено у сегедин-
ском Српском клубу. Међутим, руко-
водство образовне установе, на челу 
са директорком Снежаном Дошић, 
одлучило је да школарце обрадује 
програмима, захваљујући којима се 
пуно тога може научити.  Деца су 
била у зоолошком врту, ботаничкој 

башти, пружила им се прилика да 
погледају и једну позоришну пред-
ставу, а посетили су и дешчански цен-
тар „Свети Сава”, где им је било омо-
гућено да учествују у раду Радиони-
це „Златне руке”. Ђаци су имали заи-
ста богат програмски садржај, а на 
помолу је селидба на спрат зграде 
која се налази у Улици Штефаниа 7, 
где ће најзад имати свој део објекта. 
Са шест првака ради учитељица Ди-
јана Драганић Јовановић, а у попод-
невној смени је Валентина Нађ.

У Сегедину има још могућности за 
учешће у настави српског језика. Та-
кав је случај у Основној школи у Беке 
улици, где ће се тек крајем септембра 
кренути са наставом српског језика. 
У овој образовној установи српски 
језик предаје наставница Беатрикс 
Тот, која ради и са средњошколцима 
у Гимназији „Јожеф Етвеш“, где, као и 
ранијих година, рачуна на четрдесе-
так ученика. 

     У Поморишју је отпочела нова  
2020/2021. школска година, која ће, по 
свему судећи, бити пуна и зазова, али 
свакако и у знаку марљивог учења и 
заједничких успеха.

П. М.

Ђаци из Сегедина у посети Десци

ШКОЛСТВОПочетак школске године у Поморишју

Година у знаку повећања броја ђака и нових изазова 
У образовним установама у Поморишју, и којима се предаје српски језик, на почетку ове школске године све је 
подређено примени зравствених мера у обезбеђивању услова у којима ученици и просветари могу да обављају 

уобичајен васпитно-образовни рад. Стање у њима се разликује, али се сигурно може рећи да је дошло  
до повећања броја ученика који су одлучили да уче српски језик. 

СТИГЛА ОПРЕМА ЗА СЕГЕДИНСКО ЗАБАВИШТЕ
У новооснованом Српском забавишту у Сегедину, које је смештено у 

приземљу зграде некадашњег Регионалног студија Мађарског радија, 
тренутно има 23 малишана. У ту предшколску установу, коју предводи 
васпитачица Наталија Дукић Стантић, пристигле су нове играчке и наме-
штај, па су тако нове столице допремљене из Бајмока, у Србији. То значи 
да постоји велико интересовање родитеља за Српско забавиште, које и 
даље очекује децу вољну да науче српски језик.

Деска Сириг
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 ПОРТРЕТ Радивој Кичин, најстарији Србин у Сентандреји

С а најстаријим Србином из Сен-
тандреје, господином Радиво-
јем Кичином,  разговарали смо 

зa „Српске недељне новине“, након 
наступа мушког хора „Јавор“, на Старој 
води, у близини Сентандреје. Овај хор 
својим певањем увеличава готово све 
важније свечаности и црквене празни-
ке. Првобитно певачко друштво под 
овим именом, основано је у Сентандре-
ји 1902. године, угасило се 1914. због 
избијања рата. Под истим именом хор 
је обнављан у више наврата, а 1989. го-
дине у оквиру сентандрејског Српског 
културног удружења. Од тада је наш 
саговорник један од првих редовних 
чланова „Јавора“. 

Хор, осим црквеног појања, негује и 
шири репертоар српских народних 
песама. Разговарали смо у пријатном 
амбијенту, у непосредној близини изво-
ра, чија хладна и питка вода вековима 
непрестано тече из околних Пилишких 
планина. Уз шум вијугавог поточића 
низала су се носталгична сећања на 
минуле године и дане. По предању, па-
тријарх Арсеније Чарнојевић је радо 
долазио на Стару воду, да окрепи душу. 

Вода нас најречитије подсећа како 
време пролази у неповрат. Храстова 
шума се, и онда, као и сада, пропињала 
ка небу и њен хлад је једнако пријао у 
ове вреле августовске дане. Радивој је 
оставио утисак човека благог и кротког, 
богољубивог и човекољубивог. Тога 
дана, на вечерњем богосложењу које 
је држао протојереј-ставрофор Воји-
слав Галић,   појао се тропар празника 
Велике Госпојине и стихира у свих 
осам гласова хора „авор", Богоначал-
ним мановенијем.

А онда је потекла прича...
*

Рођен сам 1936. године. Сада ми је 

84 године. Крштено име 
ми је Радивој Недучић, 
а презиме Кичин је по 
мајци, Живки Kичин. У 
Сентандреју сам до-
шао 1940. Мог оца, 
Цветка Недучића, по-
звали су у Сентандреју 
из Малог Чанада, код 
Сегедина, јер се разгла-
сило за њега да је до-
бар појац. 

Имао сам четири го-
дине када смо се досе-
лили. Живели смо у 
порти Пожаревачке 
цркве више од триде-

сет година, где је отац био црквењак и 
појац. Од њега сам научио вишегласно 
српско народно црквено појање и шта 
се поји на различитим богослужењима. 
То је била једна врста усменог преда-
ња, вредна музичка баштина великог 
карловачког појања. Научен сам од 
детињства да живим у мирису тамјана, 
међу иконама и да се радујем звуку 
звона наших православних храмова. 

Сећам се да сам се као дете тајно 
пењао до самог крста црквене куполе 
и одозго гледао панораму Сентандреје. 
Страх од висине сам савладао радо-
зналошћу. То ми је једна од најјачих 
успомена, све док ме неко није видео,  
па се питао шта то дете ради тамо горе. 
Рекли су то мом оцу, који ме је тада 
први пут добро ишопао. Батине сам 
заборавио, али памтим слике неба, Ду-
нава, брда, наших цркава, старих кро-
вова, вијугавих сокака. 

Сећам се, док ходам по сентандреј-
ској калдрми, како сам био овде ђак-
-првак, управо у згради некадашње 
српске Препарандије, где је сада Музеј 
Епархије будимске. Ту сам ишао у ве-
роисповедну школу до 1948. када су 
комунистичке власти национализовале 
све верске школе, па, тако, и српске. 

Прва учитељица ми је била Душица 
Маргаритовић, чији је отац био свеште-
ник у Калазу, а веронауку нам је држао 
свештеник Лазар Хужвик, али и други 
свештеници који су служили у Сентан-
дреји. Требало је да идемо на литурги-
ју, на јутрење и вечерње, и да научимо 
молитве и јеванђеље. Када је наша 
школа угашена, једно време, не дугач-
ко, похађао сам реформатску школу, а 
када је отворена Окружна јужносло-
венска основна и колегијум у Помазу, 
прешао сам тамо. 

Године 1954. из Помаза, школа се 

преселила у Будимпешту у Српско-хр-
ватску гимназију на Тргу ружа. Сећам 
се да смо у гимназији имали неколико 
професора, који су се после Резолуци-
је информбироа и сукоба са Титовим 
режимом, нашли код нас, у Мађарској. 
Језик и књижевност, историја и геогра-
фија су се предавали на матерњем, а 
остали предмети на мађарском. Најпре 
сам као дете научио српски, па румун-
ски, од маћехе, јер моја мајка је умрла 
1938. године, а отац се оженио Румун-
ком. У школи сам учио мађарски. 

По завршетку гимназије учио сам 
техничке науке, радио у фабрици ваго-
на и разне друге послове. Шездесетих 
година оженио сам се Српкињом, Дин-
ком Гедош, и добио кћерку. Сада сам 
већ деда и прадеда, и 25 година сам у 
пензији. Музика и појање ми чине до-
бро, па чак и у овим годинама, умирују 
ме. 

Драга су ми сећања на школске 
дане, на мог другог учитеља Димитри-
ја Крунића, који нас је упознао са Мо-
крањчевим руковетима, да певамо и 
свирамо, али и да радимо. Једном нас 
је задужио да скупљамо чауре свиле-
них буба. Одмотавањем чаура добија 
се влакно за производњу свиле. Храни-
тељка свилене бубе је бели дуд, одно-
сно његов лист. Сада већ одавно нема 
ни свилених буба, ни дудова. Доносили 
смо чауре у школу и ређали по сками-
јама. Од новаца које смо добили отку-
пом једне свиларе организован је одла-
зак у зоолошки врт „вициналишом“ 
(возом), у Будимпешту. 

Заједно смо радили неки позори-
шни комад, смишљали причу, учили да 
певамо и глумимо, а од продаје улазни-
ца смо путовали на излете. Сећам се 
представе по тексту Лазе Костића „Ус-
кокова љуба“, где је свако дете имало 
неку улогу, а сви смо учествовали у 
изради костима и сцене. Тако смо ви-
дели да је корисно радити и да рад 
може да буде велика радост. 

Иначе, у мојој основној школи, у ко-
јој је било око двадесет петоро деце, 
сва четири разреда су била у једној 

сали. Тако смо заједно седели, а учитељ 
је пратио ко шта учи. С временом сам 
научио да свирам на тамбури, а после 
и друге жичане инструменте: прим, бас 
прим, бегеш, контрабас. 

Наша музичка дружина не постоји 
више, остали смо само Мијо Карагић 
из Калаза и ја, сви други су „отишли“. 
Огромну подршку смо имали од покој-
ног Стојана Вујичића, добротвора који 
је био наш патрон. Врата су нам свугде 
била широм отворена. А, што се тиче 
хора „Јавор“, такође полако „одлазе“ 
старији, али срећом, имамо и подмла-
дак, па друштво опстаје. Хоровођа нам 
је Мирослав Брцан, члан ансамбла 
„Вујичић“. Доживели смо популарност, 
не само у оквирима српске заједнице, 
него и изван ње. Појали смо и у Храму 
Светог Саве, гостовали на телевизији и 
радију. Снимали смо наше песме на 
ЦД, да остане забележено будућим 
генерацијама. Сентандреја је увек била 
за мене најугодније место. Све је непо-
мично и све подсећа на прошлост, и 
има своју непролазну лепоту.

*
Из скоромности, наш саговорник 

прећута да је добитник ордена Деспо-
та Стефана Лазаревића за дугогоди-
шњу посвећеност мајци Цркви и бого-
службеном благољепију, који је добио 
од Светог Синода СПЦ, на предлог 
владике Лукијана. А пре две године му 
је додељен орден Св. Андреја, преко 
руског Министарства правде за истрај-
ну и делатну посвећеност у чувању 
српске традиције и православне вере 
у Мађарској. 

Након разговора захвалисмо се го-
сподину Радивоју Кичину, који има 

Живот кроз певање и појање

СЕЋАМ СЕ СВИХ СЕНТАНДРЕЈСКИХ ПОРОДИЦА
„Много се тога преокренуло, нови путеви направљени, али је и старог 

остало. И дан данас, када пролазим Сентандрејом, а сада живим на бре-
гу изнад вароши, сваку кућу познајем. Сећам се имена свих српских по-
родица, које су некада ту живеле. Тај доживљај прошлости још је изра-
жајнији на сентандрејском гробљу где оживе душе, а успомене добију 
један посебан облик. Видим моје и онда обиђем све, и пола дана некада 
останем”, каже за наш лист Радивој Кичин. 

„Дођу ми у главу разне теме о земаљској пролазности, али нисам тужан. 
Мислим: како су то били добри људи! Где су сада? Преселише се у царство 
небеско... Времена су таква, можда чекају на мене, али не журим да мрем. 

Измишљам ово и оно, шта све треба да направим”, рекао је у интервјуу за СНН 
Сентандрејац Радивој Кичин, дугогодишњи члан хора „Јавор”. 
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привилегију да живи у Сентандреји, 
која својом идиличном атмосфером и 
барокном архитектуром неодољиво 
подсећа на Сремске Карловце. Напра-

висмо неколико фотографија код Кр-
ста и Старе воде, над којом се надвио 
дрен, чији су зрели тамноцрвени пло-
дови опадали и наговештавали крај 

лета. У тој ванредно лепој слици било 
је симболике. Плод и гранчице дрена 
се стављају у божићну чесницу, а грана 
овог дрвета је готово обавезан детаљ 

Ђурђевданског венца. Дрен је синоним 
за здравље и дуговечност, коју од срца 
желимо нашем драгом саговорнику.

Славица Зељковић

СВИРАЛИ СМО И ПЕВАЛИ ПО ЦЕЛОЈ ЗЕМЉИ
„Имали смо Културно друштво састављено од Сентандрејаца, Калазли-

ја и Помазлија. Понајвише смо свирали фолклорну музику и српске песме 
и игре из Војводине. Рачунам да смо око 2000 песама знали. На реперто-
ару смо имали доста песама из Војводине, али и песама Марка Нешића, 
једног од највећих српских композитора с краја 19. и почетка 20. века. 
Певали смо и свирали песме: „Богата сам, имам свега“, „Донес' ми вина 
крчмарице“, „Кад сам био млађан ловац ја“, „Невен коло“, „Ђувегије где 
сте да сте“, „Цветала ми ружа на пенџеру“ и многе друге. Сада, када бих 
требало да кажем која ми је песма најдража, не бих могао. Сваку сам из 
срца свирао и певао. Наступали смо по целој Мађарској, на традиционал-
ним весељима и баловима. Били смо неколико пута гости у Србији, упо-
знали певача Цунета Гојковића и Душана Радетића, познатог хармоника-
ша, као и многе друге популарне српске музичаре тог доба”, сећа се наш 
саговорник. 

П ознати посластичар, чији је 
отац Младен Савић (Szamos 
Mátyás) својевремено је осно-

вао послатичарску династију, одно-
сно познату марку марципана. Понет 
прошлошћу и истраживањем својих 
корена, кренуо је да открије разгра-
нато породично стабло. 

Сви који су имали прилику да про-
читају роман судбине „Марципан - 
царство мога оца“, уочили су податак 
да се отац Младена Савића, односно 
Миклошев деда, звао Младен Урсић. 
То је био деда Николе Миклоша Са-
моша. У књизи, чији превод са мађар-
ског на српски потписује Предраг 
Степановић, пише:

„Пред сам крај рата су у Сентан-
дреји уконачили одред војника из 
доњих крајева. Србе код Срба. Био је 
међу њима један војник који се звао 
Младен Урсић. Био је пореклом из 
доње Барање. Из „барањског Бана“, 
како је сам говорио. (Данас се то ме-

сто зове Поповац и лежи са друге 
стране границе.) Презиме Урсић го-
вори само за себе. Латинског је поре-
кла и значи медвед. Да се разумемо, 
тај Србин, који се тада нашао у Сен-
тандреји међу својима, ратовао је као 
војник Аустро-угарске Монархије 
против других Срба, који су живели 
у границама друге државе. Али, ту и 
тада, стигао је, заиста, међу своје. До 
те мере да се тим случајем родио мој 
отац.“

Миклош Самош кренуо је у потра-
гу за коренима Урсића. Труд му се 
исплатио и у Вилању је пронашао 
Александру Урсић, унуку Стевана Ур-
сића, полубрата Младена Савића, тј. 
Маћаша Самоша. Млада дама, мајка 
сина Марка, и унука Дафине и Дра-
гомира Бате Шакића, у вези са првим 
сусретом са Николом Миклошем 
Самошом нам је рекла: 

„Миклош је био у Виљану код јед-
ног винара, Беле Јекла. Њега је питао 

да ли у Вилању живе Урсићи? Бела 
Јекл је потврдно одговорио да смо 
мој брат Зоран и ја овде. Kада се Зо-
ран женио и имао сватове, Миклош 
је први пут дошао код нас, у Виљан. 
Сусрет је био неописив, обоје смо 
плакали. Гледао ме је и рекао: 'Јој, 
Боже мили, сто година се нисмо сре-
ли, али сада си ту и надам се да ће 
тако бити заувек'“.

Миклош Самош није могао да са-
крије своје одушевљење и задовољ-
ство због боравка у Виљану и ожи-
вљавања породичних, родбинских 
веза.

„Две године веома чврсто одржа-
вамо и негујемо породичне везе. 
Успели смо да рашчистимо све недо-
статке око породичног стабла. Тачни-
је, нисмо ни морали да расправљамо 
о томе, јер када сам први пут угледао 
Александру, била је удаљена од мене 
на 30 метара, а ја сам је одмах пре-
познао. Човек, на основу црта, одмах 

може да препозна своје рођаке и 
чланове породице. Тај наш сусрет био 
је заиста дирљив и емотиван; погодио 
нас је обоје. Договорили смо се да 
надокнадимо протекло време. Веома 
ми је драго што смо данас просла-
вљали славу на сам дан храмовне 
славе - Велике Госпојине у Виљану. 
Служена је света литургија, а у скло-
пу богослужења свештеник је одр-
жао помен нашим прецима. Међу 
њима су споменути: Александрин 
деда Стеван Урсић и мој отац, који су 
били полубраћа. На сликама, где су 
усликани као младићи, веома се види 
сличност. Овај данашњи дан у нашим 
животима остаће заувек у памћењу. 
Емотивно доживљавам наш боравак 
овде, за који се побринула Алексан-
дра. И, каква случајност; имам ћерку 
Александру, која има исто толико 
година колико и Сандра. Управо сада 
ме је назвала и рекла да се враћа са 
породицом назад у Италију, да по-
здравља Сандру и остале у Виљану. 
Дакле, све је некако мистично.“

На питање хоће ли до следећег 
сусрета између њега и Урсића доћи 
у Виљану, Будаершу или Будимпешти, 
познати посластичар нам је одгово-
рио: 

„Редовно се сусрећемо, а тако ће 
бити и убудуће. Са Александром смо 
два пута били на летовању. Изградили 
смо тесне везе и у дневном смо теле-
фонском контакту. Ако један дан не 
разговарамо, онда ми већ недостаје. 
Стално разговарамо о породичној 
прошлости и чинимо све да надокна-
димо сто година!“

П. М.

Миклош Самош употпунио  
породично стабло 

Виљанска прича познатог пештанског посластичара

Није било случајно што се Србима у Виљану, на празновању храмовне славе  
Успење Пресвете Богородице придружио Никола Миклош Самош.  

Понет прошлошћу и истраживањем својих корена, кренуо је  
да открије разгранато породично стабло.

Миклош Самош са Александром и Зораном Урсићем Са Дафином Шакић
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С а Голубачке тврђаве се веко-
вима лако могао контролиса-
ти сав копнени и водени пут 

који је повезивао исток и запад, а 
стрме и неприступачне Риданске ли-
тице, на којима је изграђена Тврђава, 
и сама река, били су јој природна 
заштита. Због оваквог положаја, то-

ком XIV и XV века, пограничне силе, 
Угарска и Србија, а потом и Отоман-
ска империја, бориле су се да освоје 
Голубачку тврђаву, јер су тиме стица-
ли контролу и моћ над државном 
границом.

Први пут у историјским изворима 
Голубачка тврђава се помиње 1335. 
године као утврђење са угарском 
војном посадом. Иако је основана 
пре поменуте године, не зна се ко ју 
је и када тачно подигао. 

Највероватније око 1390. године 
Голубац је по први пут потпао под 
османску власт од стране Бајазита 
Првог. Већ наредне године, угарски 
краљ Жигмунд започео је нападе. 
Знатно надмоћнија угарска војска 
под командом чувеног темишварског 
бана Петра Перењија натерала је 
Османлије да накратко напусте Тв-
рђаву гонећи их до моравске котлине. 
Угарски краљ Жигмунд је 1392. године 
у новом нападу на територију Брани-
чева успео да пређе Дунав код Kови-
на и да продре све до Ждрела, поти-
скујући јаку султанову војску и опсе-
дајући притом Голубац више пута.

Деспот Стефан Лазаревић (1389-

1427), син и наследник 
кнеза Лазара имао је 
добре односе са угар-
ским краљем Жигмун-
дом. Деспот као знак 
таквих односа добија 
од Жигмунда на управу 
Мачву, Београд и Голу-
бац. Голубачка тврђава 
припала је Деспотови-
ни између 1402. и 1410. 
године. Стефан ју је об-
новио и проширио, са-
градивши читаво спо-
љашње утврђење, а у 
приобалном простору 
палату. Kонстатин Фи-
лозоф, Деспотов био-
граф, пише да је Сте-
фан по повратку из 
Цариграда 1410. године, 
где је учествовао у бици 
између Бајазитових синова, прешао 
у свој град Голубац, као и да је нешто 
касније, након изгубљене битке код 
Једрена, сам Деспотов савезник Муса 
пребегао у Голубац. По уговору скло-
пљеном у Тати 1426. године , како Сте-
фан није имао деце, његов наследник, 
Ђурађ Бранковић, био је дужан да 
врати угарском краљу добијене посе-
де у замену за признање Ђурађа као 
наследника.

Током тридесетих година XX века 
кроз Тврђаву је пробијен магистрал-
ни пут којим су оштећене обе капије 
утврђења. Тек 70-их година истог века 
утврђење је ушло у сферу интересо-
вања наших истраживача, што је 
било подстакнуто изградњом хидро-
електране ,,Ђердап I”.  Истраживачки 
радови вршени су у више наврата, а 

изведени су и конзерваторско реста-
ураторски радови под надзором Ре-
публичког завода за заштиту споме-
ника културе.

Голубачка Тврђава, као културно 
добро од изузетног значаја,  припада 
и Резервату природе Тврђава Голу-
бачки град, простору који предста-
вља улаз у Ђердапску клисуру и ујед-
но улазни пункт у Национални парк 
Ђердап. Република Србија је овај 
простор 2011. године прогласила Ту-
ристичким простором „Тврђава Голу-
бачки град“ који је, захваљујући Про-
јекту „Ревитализација Голубачке тв-
рђаве“ финансираном из ИПА Фон-
дова за 2011. и 2016. годину, инфра-
структурно опремљен, док је сама 
Тврђава реконструисана.

Д. А.

Вековима неми сведок историје, данас туристички бисер 
Једна од најзначајнијих историјских знаменитости Србије, Голубачка тврђава, својим изгледом данас 
одушевљава и мами туристе са свих страна света. Подигнута је на самом улазу у Ђердапску клисуру,  

где је Дунав најшири у свом току и прелази у теснац Kарпатских планина. Била је важно  
средњовековно војно погранично утврђење, плански грађено због  

војно-стратегијског значаја места. 

Голубачка тврђава на ДунавуИСТОРИОГРАФИЈА

УГАРСКИ КРАЉ ТРАЖИ ГОЛУБАЦ НАЗАД
Деспот Стефан Лазаревић је умро 1427. године. На основу уговора у 

Тати, угарски краљ Жигмунд је одмах затражио своје територије назад, и 
већ октобра 1427. године Ђурађ Бранковић је вратио Београд. Заповедник 
Голупца, војвода Јеремија, одбио је да преда Голубачко утврђење, траже-
ћи суму од 12 000 дуката, јер је наводно толико дао деспоту Стефану за 
држање града. О овоме је наводно подносио и документ, али је Жигмунд 
оспоравао тачност документа и печата, због чега је Јеремија продао Тв-
рђаву Османлијама. Схвативши да има опасног непријатеља на свом 
прагу, угарски краљ је исте године саградио утврђење Ласловар на су-
протној дунавској обали, одакле је априла 1428. године, са великом флотом 
и војском од 30 000 људи, опсео Голубачку тврђаву. Вест о доласку додатне 
османске војске пореметили су Жигмундов успешан почетак опсаде. Угар-
ски краљ је склопио примирје, али су Османлије напале његове трупе 
током повлачења. У насталом метежу Жигмунд се једва спасао. Угарски 
властелини, брачни пар Розгоњи, пребацио га је у Ласловар, док је пољски 
витез Завиша Црни штитио краљу одступницу, доживевши тешко страда-
ње. Голубачка тврђава је након битке остала под Османлијама, који су је 
претворили у базу османске речне флотиле опремљене са сто лађа.

НАЗИВ ПО ДЕВОЈЦИ ГОЛУБАНИ?
Име ове тврђаве је на средњовековним картама исписано на различи-

тим језицима и на сваком значи исто: голуб. Мистерију имена објашњава-
ју средњовековне легенде, а једна од најпознатијих говори о османском 
заповеднику града који се заљубио у лепу мештанку Голубану. Одбијајући 
да уђе у његов харем, Голубана је кажњена тако што је окована за стену 
да би се покајала. Њено одбијање покорности турском команданту одве-
ло ју је у смрт. По њој, Тврђава је добила име Голубац, а стена, која и данас 
вири из Дунава, носи име „Баба-кај” (тур. „покај се”).



Будимпешта, 17. септембар 2020. 9 

ФОЛКЛОРАкције КУД-а „Суферини”

Јеленка Десечар (рођ. Косталић)  
и Мирко Косталић

М илош је стајао као укопан. 
Није могао ни да појми коли-
ка се то количина мржње 

накупила у души појединих Санто-
ваца. „Што простији, тим поноснији!” 
– прелети му стара узречица. Те-
шким уздахом затвори за собом 
улазна врата. Седе за писаћи сто. 
Поглед му прелети преко празног 
стана. Парохијски дом му се учини 
потпуно пуст. Ритмички откуцај те-
шког зидног сата завлада просто-
ром.

Милош је узалудно покушавао да 
отера од себе туробне мисли, оне су, 
ипак, све више надирале и запљуски-
вале његову узбуркану душу. Све му 
беше јасно. Са злим силама нема 
шале. Исто тако је био свестан и чи-
њенице да је рогати, очито, закуцао 
и на његова врата.

Млади парох се прекрсти и поче 
наглас да моли „Оченаш”. Посебно 
нагласи: „Да будет воља Твоја, јако на 
небеси и на земљи” и два пута заре-

дом понови: „Но избави нас от лука-
ваго!”

Тачно у подне зачуло се звоно ка-
толичке цркве. На улазним вратима 
појави се старија жена у краћој сук-
њи украшеној свиленом врпцом на 
доњем рубу, какву носе сантовачке 
Мађарице. Времешна комшиница 
Ержа држала је платненом салветом 
прекривену омању шерпу.

– Jó napot! (Добар дан!) Ево, госпо-
дине, донела сам вам мало рибље 
чорбе! 

Унук ми је јуче упецао пар кесеге 
и једног шарана. Јутрос сам скувала 
одличну чорбу. Знам да вам је супру-
га у болници, па помислих да ћете се 
можда обрадовати домаћем специ-
јалитету. Мој муж обожава рибљу 
чорбу са резанцима. Не брините, го-
сподине, нисам вам ставила резанце, 
пошто знам да је то за вас мрсно јело. 
Сва срећа, па је код нас католика и 
за време Великог поста дозвољена 
употреба јаја и млечних производа! 

– Ержа нени! Ви сте дивни! Веома 
сте ме обрадовали! Хвала вам лепо! 
Ако је то Фери бачијево омиљено 
јело, онда ће се засигурно и мени 
допасти! 

– Пријатно вам било, господине! 
Нећу више да вам сметам. Морам да 
пожурим, јер мој Фери бачи строго 
води рачуна о томе да му врелу чор-
бу сервирам тачно у подне.

Тек што је Ержа нени отишла, а на 
вратима парохијског стана појави се 
снаш Maрта Горјанац. „Фаљен Исус, 
господине! Ево, донела сам вам мало 
шокачки' баратфила са пекмезем од 
шептелије! Нек вам је наздравље! Не-
кате ми гладоват док је госпоја у шпи-
таљу!”, то рече, па одјезди. Милош 
једва успе да изусти: „Фала вам, снаш 
Марта!” 

Одмах за њом долетошe Јеленка 
Десечар, Миладинка Шишковић и 
Даница Арјан. 

- Љубим руке! Господине, донела 
сам вам кромпираче. То је право 

наше српско јило! Још је врила! – оду-
шевљено рече Дацица. 

– Ја сам вам испекла николико ку-
ћина! Наздравље вам било! – надове-
за се Јеленка.

– А ја сам вам скувала гра' чорбе! 
– дода Миладинка. – Господине, не-
кате се увридит, ал' донела сам вам 
и једну стару сантовачку причу.

– Бог вас благословио, драге моје 
парохијанке! – закликта Милош 
Апић, па женама наточи по чашу цр-
веног вина. (…)

Драгомир Дујмов

Милош приђе огради и покуша руком да обрише натпис. „Да се ниси дрзнуо да 
оскрнавиш ту паролу”, просикта берберин Иштван Фридрих, иначе полицијски 

доушник, који је управо бициклом пролазио улицом. „Ако се усудиш да 
премажеш натпис, онда одмах можеш да се пакујеш!  

Иструнућеш у затвору, смрдљиви рацки попе!” 

ФЕЉТОНСтрадалнички животни пут Милоша Апића (36)

Изненађење у парохијском дому

К ултурно-уметничко друштво 
„Суферини“ из Батање овог 
лета је било активније у одно-

су на претходне године. Многи су се 
ужелели српске игре и песме, тако 

да су се пробе одржавале и у току 
летњих месеци, чим су се створили 
услови за њихово организовање. 

Крајем августа месеца, на позив 
Удружења „Фодор Мано“, чланови 

КУД-а су одржали те-
чај српског фолклора, 
тзв. „српску плесачни-
цу”, у Етно кући, која је 
21. августа предата на 
коришћење. Добро је 
познато да живаљ у 
Батањи много воли 
српски мелос, па су се 
и овог пута становни-
ци Батање обрадовали 
оркестру „Банат“ из 
Деске. Сарадња изме-
ђу Дешчана и Батања-

ца се наставила. Кристифор Брцан, 
у друштву Суферинки, одржао је 
другу у низу „плесачницу”. Коло се 
врло брзо развило у дворишту Етно 
куће, која је после реновирања вра-
тила свој стари сјај. 

Члановима КУД-а 
из Батање предсто-
је многи програми 
до краја године и 
они се надају да ће 
све програме успе-
ти да реализају. У 
плану је поставља-
ње нове кореогра-
фије, куповина на-
родних ношњи, ор-
ганизовање „пле-
сачница” и наступа. 

Први наступ у сентандрејском 
Шканзену, почетком септембра, мо-
рао је бити отказан због тренутне 
епидемолошке ситуације у земљи. 
Већина чланова овог друштва је за-
посленa у школи, па нису желели да 
ризикују својим одласком на мани-
фестацију. Њихов први наступ си-

гурно ће бити у Батањи, на свечано-
сти поводом Дана српске културе и 
храмовне славе Мале Госпојине, 
која ће бити уприличена 19. септем-
бра. 

Мала школа српског фолклора у Батањи
На позив батањског Удружења „Фодор Мано“, чланови КУД-а „Суферини” 

одржали су течај српског фолклора, тзв. „српску плесачницу”  
у Етно кући, која је недавно предата на коришћење.



10 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Према најновијим правилима која је донела управа Српске школе у Будимпешти, ношење маски на 
часовима није обавезно, за разлику од школских ходника, где није дозвољенo кретање без маске. У 

учионицама је строго забрањено свако обедовање или конзумирање сокова, а у ту сврху  
користе се менза или школско двориште, где није обавезно ношење маске. 

Нова безбедносна правила за ђаке и просветаре НЕВЕН

Y суботу 5. септембра у Срп-
ском забавишту, основној 
школи, гимназији, колегијуму 

и бибиотеци „Никола Тесла” у Бу-
димпешти одржан је Еколошки 

дан. Тога дана ученици су пошли 
на разна места у Будимпешти и 
проучавали утицај човека на своју 
околину и природу, у велеграду и 
изван њега. 

Срећом, време им је било накло-
њено. Те радне суботе дан је био 
сунчан и погодан за одлазак у при-
роду. Поједина одељења пошла су 
у градске паркове, на Маргитино 
острво и разне друге дестинације. 

Због пандемије вируса корона, 
руководство школе и разредне ста-
решине потрудили су се да одеље-
ња иду посебно, а тиме је испошто-
ван и принцип друштвене дистанце.

Ученици 12/ц разреда, поред тога 
што су разговарали о негативним 
последицама загађења људске сре-
дине и труда око очувања природе, 
пошли су корак даље. Они су тога 
дана учинили и више од пуког тео-
ретисања. Заједно са својим разред-
ним старешином Драгомиром Дуј-
мовом, пошли су у Зугло, у Дом на-
родности XIV у кварту, где их је 
дочекала Ксенија Сушић Марков, 
председница Српске самоуправе у 
Зуглоу. 

Ђаци су у духу еколошког дана 
прионули на посао. Добили су за-
штитне рукавице, грабље, метле и 
још неке алате, ради лакшег оба-
вљања баштованског посла. Вредни 
дванаестаци прво су покупили от-
патке, увело лишће и суво, отпало 
грање. Затим су очистили башту од 
корова и уређивали мали врт који 
је напросто заблистао после преда-
ног рада ове „чете мале, али ода-
бране“. 

Све оно што је покупљено ста-
вљано је у црне вреће које ће касни-
је бити однете на своје одредиште. 
Ученици су добили освежавајуће 
сокове, минералну воду и ситна пе-
цива за окрепљење. Овим су учени-
ци 12/ц разреда уједно одрадили и 
обавезни друштвени рад који, пре-
ма важећим прописима, до завр-
шетка средњошколског школовања 
мора да се обави.

Д. Д.

Дружење с природом 
подразумева и бригу о њој

У Будимпешти одржан ђачки еколошки дан 

Ученици Српске школе у Будимпешти искористили 
су радну суботу како би се у градским парковима, на 
излетиштима и пошумљеним брежуљцима упознали 
са важношћу очувања природе, односно животне 

средине, показавши и практично шта треба да 
чинимо како би простор у коме живимо био 

здравији и пријатнији.

У школским ходницима само са маскама

З бог све већег броја заражених 
вирусом корона у Мађарској, 
руководство Српског забавишта, 

основне школе, гимназије, колегијума 
и библиотеке „Никола Тесла” у Бу-
димпешти, на челу са директорком 
др Јованком Ластић, одлучило је да 

од 10. септембра уче-
ници и сви запослени 
морају да носе маске 
на школском ходнику. 

На самом улазу у 
школу редовно се оба-
вља мерење темпера-
туре деци и одраслим 
особама. Ту је поста-
вљено и средство за 
дезинфекцију. Треба 
нагласити да су сред-
ства за дезинфекцију 
на располагању ђаци-
ма и професорима, на 
бројним местима уну-
тар школске зграде. 

Посебно се води рачуна о поштова-
њу прописа о друштвеној дистанци. 
Због тога је направљен и посебан 
распоред за коришћење просторија 
за исхрану. 

На часовима, ношење маске није 
обавезно, али није ни забрањено. У 

учионицама је строго 
забрањено свако обе-
довање, или конзуми-
рање сокова. За то 
стоји на располагању 
менза, или школско 
двориште. На двори-
шту није обавезно 
ношење маске. 

Често се врши 
проветравање учио-
ница, а док траје при-
јатно јесење време 
настава се врши у 
учионицама са ши-
ром отвореним про-
зорима. Чини се све 
да се појава заразе сведе на мини-
мум. У Српској школи на Тргу ружа 
сваки дан се врши детаљно спрема-
ње и чишћење свих просторија. 
Посебно се води рачуна о дезин-
фекцији школских столова и воде-
них чворова. 

Захваљујући бризи директорства 
и поштовању здравствених пропи-
са, у нашој школи, у главном граду 
Мађарске, обавља се редовна на-
става, у нади да ће се тако и наста-
вити.

Д. Д. 
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Храм Светог великомученика Георгија у БудимпештиХрам Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА СЕПТЕМБАР 2020.

19.09. Субота – Вечерње   18.00 ч.
20.09. Недеља – Св. Литургија   10.00 ч.
20.09. Недеља – Вечерње   18.00 ч.
21.09. Понедељак – Рођење пресвете 
Богородице – Мала Госпојина, Св. Литургија    
10.00 ч.
26.09. Субота – Вечерње   18.00 ч.
27.09. Недеља – Воздвижење 
Часног крста – Крстовдан, 
Св. Литургија    10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова!

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА  
И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН
Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо доступним оним нашим суграђанима који су 
заиста заинтересовани за њихов пријем путем поште, покренули смо акцију актуелизовања листе 
прималаца нашег листа. У том циљу, молимо све читаоце да нам имејлом или писмом потврде да ли 
су заинтересовани да и убудуће бесплатно добијају наш недељник.

Ваша јављања са именом, презименом и тачном адресом, очекујемо на имејл адресу:
snn.primaoci@gmail.com

Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску адресу:
Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft

Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest

Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 
2020. године. После тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима који су су нам послали тражене 
информације.

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ХРАМОВНА СЛАВА У ВАШАРХЕЉУ
У недељу, 20 септембра 2020.

Света архијерејска литургија почиње у 10.00 часова.  
Следе опход храма, резање славског колача и 

благосиљање кољива.

Организатор: 
Српска православна црквена опстина Вашархељ

Покровитељ: 
Самоуправа Срба у Мађарској
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Већ низ година Дешчани зналачки раде на оживљавању старих заната. Све је већи број оних који се 
укључују у активности радионице под окриљем Културно-уметничког друштва „Банат“, а у том циљу се 

сваке године, упоредо са Музичким кампом, у истом месту приређује и Камп ручне радиности.

Пети дешчански Камп ручне радиности

Радионица „Златне руке” едукује свој подмладак

Р адионица „Златне руке“ по-
стала је својеврсни бренд кул-
турног живота, не само у овом 

насељу, него и у поморишкој регији, 
а у последње време и на нивоу целе 
државе. Марљиви чланови секције 

„Баната“, које предводи Ева Брцан, 
све су више „на гласу“, не само због 
радионице, већ и због успешних на-
ступа и учешћа на разним такмиче-
њима, на којима одмеравају снагу 
са осталим врсним мајсторима руч-
не радиности и освајају запажене 
успехе.

Услед бројних обавеза, које упот-
пуњују и разне наруџбине од култур-
но-уметничких друштава, културних 
установа и појединаца, чланови Ра-
дионице „Златне руке“ посебну па-
жњу посвећују едукацији и усаврша-

вању. Сваке године приређују 
Камп ручне радиности, који се 
паралелно одвија са Музич-
ким табором у Десци.

Тако је било и ове године; 
традиционална манифестаци-
ја уприличена је од 11. до 16. 
августа, али су многи неколи-
ко дана раније кренули са 
активностима у Српском кул-
турном, образовном и духов-
ном центру „Свети Сава.“

Нису само одрасли уче-
ствовали у едукативним зани-
мањима, већ и деца. Забави-
штарци и ђаци нижих разреда 
месне српске основне школе, 
који су били полазници Му-
зичког табора, успут су уче-

ствовали и у занимањима које су им 
обезбедили врсни стручњаци из обла-
сти грнчарства, филцовања вуне, веза, 
ткања, плетења кошара, слагања би-
сера и сл.

Познаваоци наведених области 
народне радиности - Тамаш Франко, 
Андреа Дуца, Ангела Чапо, Агнеш 

Цимер и Гордана Мили-
савић, учесницима Кам-
па ручне радиности 
пружили су заиста неза-
боравне тренутке. Оду-
шевљење и задовољство 
полазника било је очи-
гледно када су, после 
уложеног труда, поно-
сно могли да покажу 
крајњи производ, напра-
вљен сопственим рука-
ма. Сви предмети на 
крају табора били су изложени.

Један од најактивнијих у табору 
био је Милан Мориц, који је из Ката-
ра, са Блиског, истока допутовао у 
Деску. Пошто се боравак у Десци, код 
деде, подударао са Кампом ручне 
радиности, са посебним интересова-
њем се упутио у разне врсте ручних 
радова.

 „Поред тога што сам свирао, имао 
сам прилику да учествујем и у раз-
ним занимањима радионице. Веома 
ми се допало грнчарство, а посебно 
ми је драго што сам успео да себи 
направим наруквице. Стекао сам 
увид и у ткање и радио са текстилом. 
Било је занимљиво и програми су 
били веома добри. Ако се пружи при-
лика, мислим да ћу и догодине доћи.“

Ева Брцан, руководилац „Златних 
руку“, током целог кампа је неуморно 
радила, подучавала полазнике и пру-
жала стручну подршку. Са поносом 
нам је показала  шкрињу за девојачки 
штафир, који се налази у музејском 
делу центра „Свети Сава“.  Фарбање 
и украшавање поменутог предмета, 
као и једне клупе, урађено је захва-
љујући успешном конкурсу код Фон-
да „Шандор Чори“.

Дешчани су многе ствари, везане 
за украшавање шкриња, успели да 
одгонетну у Новом Сентивану, бора-
већи у парохијском дому, где се на-
лази веома занимљива етнографска 
збирка о прошлости Срба. На основу 
тамошње девојачке шкриње, активи-
сти „Златних руку“ офарбали су сво-
ју. У склопу кампа је 
било уприличено и 
дводневно усавршава-
ње за фарбање наме-
штаја. Захваљујући 
томе, сјаје пуним сјајем 
клупа и девојачка шкри-
ња са лалама.

Посебно ваља истаћи 
сјајан успех Еве Брцан, 
руководиоца „Златних 
руку.“ Наиме, за време 
одржавања Кампа руч-
не радиности стигла је 
вест да је њена капица 
- „џега“ на једном др-
жавном такмичењу, које је у катего-
рији обнове оглавља расписао Савез 
удружења народних уметности, осво-
јила једну од четири посебне награде 
стручног жирија. Свечано уручење 

награде је уприличено 21. августа, у 
Будимпешти, у Кући традиција. Ту је 
одржано и свечано отварање изло-
жбе, у оквиру које се налази и награ-
ђена капица Еве Брцан. Поставка се 
може погледати до 6. септембра.

Камп ручне радиности у Десци и 
ове године био је веома успешан. Са 
друге стране, чланови Радионице 
КУД-а „Банат“ и даље марљиво раде 
на откривању историјата и техноло-
гије израде текстилних предмета. Ова 
делатност је ушла у научно испити-
вање текстилне грађе. Вредне жене, 
предвођене Евом Брцан, Маријом 
Фетер и Споменком Брцан Ђукин, 
заслужују све похвале. Имајући у 
виду значај очувања нематеријалног 
културног наслеђа, које се сматра 
делом идентитета и културне башти-
не, оне своје знање и вештине насто-
је да пренесу на млађе генерације. 

Осим тога, ради се и на конкуриса-
њу и већ су поднете пријаве на нови 
конкурс код Фонда „Чори Шандор“. 
Ради се о усавршавању разних зана-
та и проширењу профила радионице. 
Наравно, неће бити занемарен ни рад 
на пољу откривања и набавке музеј-
ских предмета, а делатност „Златних 
руку“ обухватиће и бројне друге 
области народне радиности. 

Овогодишњи Камп ручне радино-
сти у Десци, подсредством Самоупра-
ве Срба у Мађарској, материјално су 
подржали: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор“.

Предраг Мандић   

Гордана Милисавић

Милан Мориц


