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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

С

Заседала Скупштина земаљске српске самоуправе

О буџету, конкурсу, издавању и куповини некретнина

едницом првог јесењег заседања Скупштине Самоуправе
Срба у Мађарској председавала је председница ССМ-а Вера Пејић
Сутор, а извештај о потреби да се
модификује буџет земаљске самоуправе и њених институција за ову
годину, поднела је шефица економата Силвија Олах Етвеш. То је уједно
била и прва тачка дневног реда седнице.
Шефица економата је известила
присутне и о коришћењу буџета
ССМ-а и њених институција за период јануар-јул 2018. године. У оквиру
модификације буџета, усвојен је пакет од девет одлука, које су чланови
Скупштине усвојили јавним гласањем. Потом су прихватили и извештај
о коришћењу буџета у првој половини године.
Усвојен је и предлог да се распише
конкурс за избор директора Српског
забавишта, основне школе, гимназије,
ђачког дома и библиотеке „Никола
Тесла“. Премда мандат садашњој директорки истиче у августу следеће
године, конкурс ће бити расписан
раније, јер ће, како је рекла Вера Пејић Сутор, следећу годину обележити
покретање и почетак реализације
низа пројеката важних за српско
школство у Мађарској.
„За ове намене су у два наврата од
државе добијена финансијска средства – једном 998 милиона, а други
пут једна и по милијарда форинти.
Пројекти су везани за српске школе
у Мађарској“, рекла је госпођа Пејић
Сутор и додала да за сада није сигурно да ли ће избори за мањинске самоуправе бити одржани током пролећа, или пак на јесен следеће године.
Јелена Вукајловић Краус је у име
Одбора за школство изјавила да ово
тело прихвата текст конкурса, са предлогом да у састав комисије која ће
бити задужена за реализацију конкурса уђу Бојана Чобан Симић, Љубомир Алексов и Никола Ђенеш Екбауер.
Шефица Канцеларије ССМ-а др
Јадранка Гергев, информисала је присутне о потреби модификације Правилника Самоуправе о располагању
имовином и улагањима. Ова измена
везана је за располагање некретнином у Батањи, а чланови Скупштине
су у оквиру ове тачке дневног реда
усвојили пакет од пет одвојених одлука.
Уз образложење др Јадранке Гергев, прихваћена су и два документа
из делокруга Канцеларије ССМ-а:
правилник о заштити и сигурности
података и правилник о функционисању електронског безбедносног система, односно видео надзора.
Предложена је и промена Статута
Канцеларије ССМ-а, коју захтева мо-

На дневном реду септембарске седнице нашли су се буџет самоуправе и њених
институција, конкурс за директора Српске школе у Будимпешти, издавање
некретнина у Нађмезе улици, модификације неколико докумената, а било је
речи и о потреби куповине родне куће Јакова Игњатовића у Сентандреји

дификација Закона о народностима.
Др Јадранка Гергев је навела да се,
према овом закону, мења статус запослених у народносним самоуправама, јер постају јавни службеници,
што захтева веће формалне административне обавезе, као и захтеве у
погледу стручне спреме запослених.
Пошто надлежна државна комисија контролише стање у овој области
у земаљским самоуправама, према
њеним речима, потребно је модификовати Статут Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској.
Укључујући се у дискусију на ову
тему, директор Српског института
Пера Ластић, споменуо је неколико
питања која, како је рекао, за сада
нису довољно јасна. Упитао је који је
рок за ову трансформацију; коју правну процедуру те промене подразумевају; које су последице по запослене
у погледу плата, стручних обавеза,
квалификација, похађања разних
курсева и полагања испита, као и заклетве мађарској држави. Напоменуо
је да Закон о јавним службеницима
предвиђа разне поткатегорије запослених, са различитим статусима.
- У Закону о народностима се не
види јасно у коју поткатегорију се
пребацују запослени, затим да ли
страни држављани могу да буду запослени и да ли морају да знају и
српски или само мађарски језик. Ова
одредба закона је суштински проблематична, јер мањинске самоуправе
имају и функцију заштите мањинских
група и нису класичне државне уста-

НА ПРОДАЈУ КУЋА ЈАШЕ ИГЊАТОВИЋА

На крају седнице, под тачком „разно“, Борислав Рус је рекао да се указала прилика за куповину родне куће Јакова Игњатовића у Сентадреји, на
којој се налази и спомен плоча посвећена овом писцу. Предложио је да
српска заједница изнађе могућност да купи ову некретнину, за коју власник
тренутно тражи 170 милиона форинти. Према речима Вере Пејић Сутор,
писма са молбом да Мађарска и Србија помогну српској заједници да дође
до ове некретнине од историјског значаја, ССМ је упутила највишим политичким представницима двеју земаља, али одговори до данас нису стигли.

нове. Мишљења сам да овакву одлуку треба „отаљавати“, док се може, а
надлежни у нашој заједници треба
да утичу на то да се ова одредба закона промени – сматра Пера Ластић.
Др Јадранка Гергев је одговорила
да су ово само почетни кораци у испуњавању законских обавеза и да ће
тек уследити прикупљање информација о свим овим детаљима. Према
предлогу Борислава Руса и др Јованке Ластић, надлежнима треба упутити споменута питања и затражити од
њих одговоре, после чега би Скупштина ССМ-а разматрала промену
Статута Канцеларије ССМ-а. Ову иницијативу су подржали и остали скупштинари, тако да је одлучивање о
овој проблематици одложено.
Скупштина је установила цене исхране у српским школама у Будимпешти и Батањи и прихватила информацију о коначној расподели наставних предмета у овој школској години,
за школске институције у власништву
Самоуправе Срба у Мађарској.

При крају седнице, продужен је
уговор са садашњим закупцем стана
у Нађмезе улици 49 (приземље, бр. 8)
на још годину дана.
На дневном реду Скупштине се по
други пут нашла тачка дневног реда
везана за издавање друге некретнине,
на истој адреси (приземље, бр. 7). Др
Јадранка Гергев је напоменула да ће,
уколико овај стан и даље остане неиздат, земаљска самоуправа у свом
буџету остати без средстава која су
пристизала у време када је некретнина била издата.
Потпредседник ССМ-а Игор Рус
је подсетио да ССМ располаже и
недавно купљеним пословним простором у Нађмезе улици 49, који још
није адаптиран, и истакао да би
средства од издавања споменутих
станова, добро дошла за адаптацију
и одржавање пословног дела ове
зграде. Чланови Скупштине су потом
прихватили предлог о издавању овог
стана.
СНН
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КУЛТУРА

Дешчански културни мозаик

О

Испраћај лета уз музику, народну радиност и театар

образовању и васпитању младих у Десци већ годинама посебну бригу води Културно-уметничко друштво „Банат“, које је
и крајем овог лета, по шести пут приредило „Музички табор“. Овогоди-

Крајем овога лета, Дешчани су организовали низ културних
манифестација и програма, којима су показали да је и најтоплије годишње
доба, које је обично резервисано за предах, право време за музику,
народну радиност и сценске представе

Камп ручне радиности

Полазници Музичког кампа

шњи камп је, свакако, надмашио сва
очекивања организатора. Не само из
организационог аспекта, него и из
стручног. Наиме, никада раније није
било толико полазника као ове године (било их је осамдесетак), а традиционална културна, едукативна манифестација попримила је и нове
садржаје.
Поред тамбурашке и хармоникашке секције, прорадила је и фрулашка секција, а у рад табора укључен
је и фолклор, и то захваљујући прекограничном пројекту „FOLKcoolTour”,
чији су носиоци КУД „Банат“ и Уметничко удружење талената „Талентум“
из Суботице. Што се тиче стручног
рада, организатори „Музичког табора“ предвођени Кристифором Брцаном, председником „Баната“, и ове
године млађу тамбурашку секцију
поверили су Јожефу Ковачу Вершендију, музичком педагогу из Мохача,
који је био задовољан камперима,
њиховим односом према раду, и за
наш лист рекао:
„Ни ове године немам примедби
на рад и марљивост деце. Са друге
стране, овогодишњи камп како из
стручног, тако и организационог
аспекта надмашује све досадашње
таборе. Све похвале организаторима.“
Са мало старијим тамбурашима,
свирцима који су уврштени у средњу
групу, радили су Марко Пачетић и
Стефан Михаиловић из новосадског
Центра тамбурашке културе, иначе,
асистенти Зорана Бугарског Брице,
концерт мајстора и менаџера ансамбла „Зоруле“, уметничког руководиоца и директора Великог тамбурашког оркестра КУД „Светозар Марковић“, сталног члана Великог тамбурашког оркестра РТВ и оснивача
Савеза тамбураша Војводине, који је
предводио одрасле, искусне тамбураше, најмасовнију групу. Брица је и
овај пут тражио максимално залагање врсних музиканата, при томе,
својим саветима и предлозима настојао је да од свираца извуче оно
најбоље.
Након прошле, и ове године на

челу хармоникаша био је Крунослав
Кића Агатић, познати хармоникаш из
Тукуље који је рачунао да ће бити
њих четворо-петоро: уместо тога, у
секцију се пријавило њих десеторо.
Нову, фрулашку секцију предводила је Неда Николић, студент Музичке
академије у Београду, која је била
веома срећна и почаствована због
потражње и ангажовања од стране
организатора кампа.
Полазници табора су, иначе, 18.
августа имали прилику да потврде
своје свирачко умеће, стечено у
склопу кампа. У Сеоском дому уприличен је завршни концерт, на којем
је свако ко је учествовао у раду табора представио своје музичко, па и
играчко умеће. Треба рећи да је
камп и ове године био обојен разним пропратним програмима. Полазници табора су имали прилику да
уживају у понудама Парка авантура
у Сегедину, исто у овом граду посетили су и Музеј „Ференц Мора“, а у
три наврата обезбеђен им је гастрономски доживљај, и то захваљујући
куварским умећима Јожефа Ковача
Вершендија, Зорана Бугарског Брице
и чланова Дешчанске српске самоуправе. Из пропратних понуда ни ове

Представа „Насредин хоџа“

године није изостао наступ Српског
позоришта у Мађарској, које је 17.
августа извело представу „Насредин
хоџа“, о којој је у више наврата већ
било речи у нашем листу.
*
Паралелно са „Музичким табором” у Десци, у месном Културном
образовном и верском центру „Свети Сава“ одржан је и „Камп ручне
радиности”. Oве године поменути
табор добио је међународни карактер, наиме, вредним Дешчанкињама
прикључиле су се и чланице Удружења ручне радиности из Чоке, а дошле су и заинтересоване активисткиње из околних насеља које се баве
везом и ткањем. Штавише, и овај пут
интересовање према овој врсти народне радиности показали су и многи свирци, полазници Музичког табора, који су се радо укључили у рад,
који се одвијао како током преподнева, тако и поподнева у седишту
радионице. Посебно их је занимала
техника веза, а на стручна питања
стручне одговоре добили су од Еве
Брцан и Марије Фетер, мајстора народне радиности које су предводиле
секцију ручне радиности.
У склопу трећег по реду „Кампа

ручне радиности“, приређеног од 13.
до 19. августа, марљиве жене – њих
10 – најпре су посебну пажњу посветиле буњевачкој текстилној грађи,
која је захваљујући Суботичанину
Сенаду Емри изложена у музеју Културног, образовног и духовног центра „Свети Сава.“ Ради се о породичној оставштини која садржи покриваче, навлаке за јоргане и јастуке,
чаршаве, чипке, украсне делове за
народне ношње, па и саме народне
ношње. Почетак недеље, дакле, протекао је у знаку изучавања белог
текстила, а затим је на ред доспела
и техника плетења вуне из Харомсека (ради се о некадашњем центру
Сикуљаца), односно, изучавање и
употреба технике веза парте из Тарда. Посебна врста веза био је златовез, са којим смо, такође, у више
прилика већ упознали наше читаоце.
Иначе, члановима радионице се
приликом одржавања кампа пружила прилика да посете и Музеј „Атила
Јожеф“ у Макови, где су се уверили
да тамошња културна установа располаже заиста богатом српском текстилном грађом која, првенствено,
потиче из Чанада.
П. М.
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ШКОЛСТВО

С

У посети ђацима и просветарима у Поморишју

Има разлога за радост, али и за акцију спасавања наставе

рпска двојезична основна школа у Батањи, најстарија српска
васпитно-образовна установа
на југу Мађарске, отворила је своја
врата и започела 226. школску годину.
Пуни елана, одморни и спремни за
нове радне победе просветари су се
већ у августу припремали за велики
почетак. Ова година није донела промене у наставничком колективу у
Српској школи у Батањи. Иста група
педагога настојаће и ове године да
испуни захтеве и ишчекивања која су
се нашла пред њима.
На отварању нове школске године,
које је уприличено у Српској сали 3.
септембра, свечано су примљени
ђаци прваци. Директор школе, Никола Ђенеш Екбауер, срдачно их је поздравио и пожелео им све најбоље у

Наши репортери обишли су српске образовне установе на југу
Мађарске, у намери да сазнају у каквим условима је овог септембра започела
нова школска година. Као и ранијих година, ни овога пута није могуће дати
општу оцену стања у овим школама, јер је оно веома шаролико, па има разлога
и за радост, али и за забринутост

У скоријој будућности се надамо порасту броја ученика у школи, јер се и
бројно стање у зaбавишту повећало.
Пред нама је много задатака и обавеза и ми се надамо да ћемо бити
успешни као и претходних година.“
Бела Кришта, учитељ, запослен је
у Батањској двојезичној српској основној школи и забавишту већ 25 година, однедавно у функцији и заменика директора, осврћући се на прошле дане за наш лист каже:

Батања

будућем школовању. Дванаест првака
је започело авантуру кроз свет бројки
и слова. Њих је на ово путовање испратила њихова васпитачица Беата
Рафаи Путноки и предала у руке
учитељици Мелинди Кереми са којом
ће се дружити наредних година. Старији другари су им уручили поклоне
које је школа припремила за њих.
Педагози Наталија Пауновић, Сања
Ковачевић и Магда Томпан Бешењеи
припремиле су овогодишњи програм
за свечано отварање школске године
и пријем првака.
Забавиштанци су са радом кренули једну недељу раније, како би се
нови „клинци и клинцезе“ што пре
привикли на нови амбијент и нове
обавезе. У забавиште је уписан максималан број деце. Управа школе је
неколико пута морала да одбије родитеље који су желели да упишу децу
у Српско забавиште.
Никола Ђенеш Екбауер, директор
школе, за наш лист додаје:
„Искрено се надамо да ће ускоро
кренути градња и да ће се забавиште
проширити. Тренутно имамо две просторије за рад и оне су постале премале за боравак деце. Проширењем
забавишта свима би се олакшао рад,
а деца би добила више простора за
занимања и игру. Школа је конкурисала на многим расписаним конкурсима и добила је новчана средства за
бројне програме. Већ у септембру нас
очекује тродневна екскурзија у Србији где ће ученици посетити фрушкогорске манастире, Сремске Карловце
и Нови Сад. У школи тренутно има 70
ученика и 44 малишана у забавишту.

цркве. На срећу, власник образовне
установе и Локална самоуправа села
нашли су решење за опстанак образовне установе где, међутим, с године
на годину опада број ученика, па тако
и број оне деце која уче српски језик.
Нажалост, алармантно стање потврђује и чињеница да се ове године ни
једно дете у 1. разреду није уписало
да жели да учи српски језик, а укупан
број ученика, од 2. до 8. разреда, који
факултативно уче српски је 16. Обра-

учење српског језика. Иначе, настава
на српском језику у овој предшколској установи одвија се недељно два
пута, што је веома мало, но, прилагођавајући се ситуацији, Чанађани
предвођени месном српском самоуправом и томе се радују да се настава нашег језика и даље одржава.
Штавише, бирано тело Срба је донело
одлуку да како у првој, тако и у другој
полугодини материјално подржи
како Дечји вртић, тако и Основну

Батања

„Ако упоредим деведесете године
када сам почео да радим овде у Српској школи и тренутну ситуацију, прво
што могу да приметим је велико ривалство између три основне школе
које се налазе у Батањи. Пуно тога
треба да урадимо да би школа опстала и просперирала. Наша школа, поред својих васпитно-образовних задатака нуди и много програма. Скоро
сваке недеље имамо неки програм,
неко дешавање и тако смо у центру
друштвених збивања.“
Станислава Ђенеш Екбауер

*
У Чанаду, у месној Основној школи
где се предаје румунски и српски језик, и ова нова школска година отпочела је под окриљем Реформатске

Деска

зовни рад се одвија у спојеним разредима и како сада стање стоји све ће
теже бити зауставити негативну тенденцију опадања броја ученика у
Чанаду, која, иначе, тишти и остала
поморишка насеља. Иако је месна
српска самоуправа још раније донела одлуку да сваком ђаку-прваку, који
се определи за српски, обезбеди материјалну припомоћ на самом старту
нове школске године, ипак, упркос
реклами и пропаганди, очекивања
нису уродила плодом. Можда трачак
наде представља број деце у забавишту где њих дванаесторо учи српски
и ако све остане тако како је сада,
онда следеће године наставник Фрањо Колар може да рачуна на њих
петоро, који су заинтересовани за

школу. Забавишту је обезбеђено по
40.000-40.000 форинти, док школској
институцији 60.000-60.000 форинти.
*
У Десци, месна Српска основна
школа и даље функционише под
окриљем Локалне самоуправе. Учитељица Душица Зорић од 1. до 4. разреда на располагању има осамнаесторо ученика од којих је троје првака. Околности за васпитно-образовни рад су побољшане, наиме,
школа је добила на употребу бившу
канцеларију Културно-уметничког
друштва „Банат“ и месне српске самоуправе. Купљене су клупе у нову
учионицу, обезбеђене и две табле,
постављена завеса за замрачивање,
тако да је све обезбеђено за несметани рад. Где спадају, наравно, и уџбеници, који су на време стигли.
Новина у образовном раду биће да
ће часове музичког васпитања – недељно једанпут – држати Естер Фрањо Вујчин, иначе, солисткиња Културно-уметничког друштва „Банат“. О
занимањима фолклора, у овој образовној установи, бригу води Мирјана
Јакшић, а од педагога ваља још истаћи и Монику Пронаи, те Нору Роцков.
Српски језик од 2. до 8. разреда
предаје наставница Олга Ђукин. Она
је задужена, као што смо поменули,
и за ученике виших разреда: укупно
их има седморо. Наставница Ђукин
обавеза има и у мађарској Основној
школи: тамо факултативно предаје
српски.
Иначе, ученици могу да бирају и међу
фискултурним понудама: избор може
да падне на џудо, фудбал, рукомет.
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Будимпешта, 13. септембар 2018.

Сириг

Међу активностима које се могу бирати налази се и плес, односно, занимања Музичке школе: клавир и солфеђо.
Српско забавиште под руководством васпитачице Споменке Брцан
Ђукин ради са двадесетосморо деце.
Према предшколској установи и
даље влада огромно интересовање,
но, препреку представљају смештајни капацитети: нема више могућности да се поставе нови креветићи,
приме нови малишани. Дечји вртић,
иначе, добио је персонално појачање,
наиме, овде је почела да ради Ида
Франциа, забавиља која је дуги низ
година радила у Новом Сентивану и
тамо, у месном Забавишту, водила
бригу о занимањима на српском језику.
*
У Сиригу, у месној Основној школи
„Лајош Кошут“, дошло је до мањег
пада броја ученика који уче српски
језик! Разлог томе је да су Кинези
пред сам крај прошле школске године направили одлучну и одличну
агитацију, пропаганду за кинески језик, захваљујући којој су деца одлу-

чила да се пријаве
на учење кинеског! То је, свакако, велики хендикеп за српску наставу – тај проблем не ублажава
ни чињеница да
се у специјалном
српском језичком
разреду налазе
њих петнаесторо.
Оно што највише
боли јесте да у 1.
разреду нема ни
једног ђака-првака! Све то значи
да ће Педагошко-ме тодолошки
центар при Самоуправи Срба у
Мађарској морати већ сада да
ради на агитацији
и пропаганди, у супротном, постоји
опасност да српска настава крене
низбрдо у Сиригу што свакако не би
било добро.
Иначе, наставница Дајана Ђукин
српски предаје у спојеним разредима, а о предавању народописа, као
предмета, брине наставница Марта
Васиљев. Два педагога неће имати
лак задатак, јер поред уобичајених
наставних обавеза, уз помоћ са стране, пре свега, оних који на плећима
носе српско школство у Мађарској,
мораће указати и важност, користи
учења српског језика.
*
У Сегедину, већ смо у прошлом
броју информисали читаоце нашег
недељника да је са шесторо ђака
прорадила Српска основна школа у
том граду. Где, иначе, постоји још једна школа где се предаје српски: 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 слично ранијим

годинама рачуна на отприлике четрдесетак ученика.
У Сегедину функционише и Српска забавишна група! На Тргу Хуњади
где се налази српско забавишно одељење, све је живнуло. Забавиштарце
предводи васпитачица Наталија Дукић Стантић која на окупу има двадесеттроје малишана. Иначе, много
је већи број пријављене деце, међутим, због скучених могућности, нажалост, забавиља је принуђена да
одбије поједине пријаве. Интересовање родитеља је и даље огромно, а
наду улива најава да ће се догодине
– али најкасније 2020. – на Калвин
тргу отворити Српски образовни центар где ће своје место добити и забавиштарци. Како они, тако и васпитачице са нестрпљењем очекују остваривање старог сна сегединских Срба,
а то је покретање самосталног Српског забавишта у Сегедину.
*
У Новом Сентивану, нажалост, угасила се факултативна настава српског језика у месном Дечјем вртићу.
Васпитачица Ида Франциа, која је
дуго година радила у овој предшкол-

У

ској установи, у последње две године
факултативно је предавала деци
српски: имала је недељно два часа.
Међутим, све теже околности (о којима смо писали раније) довеле су
на крају до тога да у вртићу више
није било интересовања према српском језику а веома агилна и марљива забавиља је, пак, доспела у дешчанско Српско забавиште. Тешко је
суочити се са тужном стварношћу,
рећи, изговорити сурову истину: са
мапе српског образовања у Мађарској нестао је Нови Сентиван, где је
још пре неколико година било незамисливо да не постоји настава српског језика у школи, односно, занимања на српском језику у забавишту.
Штета...
Било како било, и у Поморишју је
отпочела нова 2018/2019. школска
година која ће, надајмо се, у свим
нашим образовним институцијама
протећи у знакумарљивог учења
ђака и заједничких успеха.

Награђена Споменка Брцан Ђукин

ка Брцан Ђукин је радила пола године, наиме, како рече, „уколико човек
жели да направи један достојан
план, треба да истражује све оне
старије предмете, који се налазе по
музејима и старијим збиркама како
би се могла пресликати орнаментика. Из сакупљене грађе треба издвојити слике, елементе, детаље на основу којих се могу направити прави
планови.“
И ова вредна везиља тако је чинила и њен труд се исплатио, наиме,
стручни жири је посебно наградио
њен рад, који се заснивао на техници
прешивања преко картона. А то значи „да се на основу ушије мотив од
картона и тек после почиње онај рад
који и показује нешто. То значи да се
златна метална жица носи изнад картона, на лицу рада, а на наличју се са
другим концем прешивава и фиксира она златна жица која је одозго.
Потребне су обе руке...“ – објаснила
нам је Споменка Брцан Ђукин, која
нам је признала да је и она у току
рада упознала и усвојила неке ситне
форе технике и израдила их себи.

Предраг Мандић

Учитељски тандем у Сегедину: Милорад Станић и Снежана Дошић

Признање за талентовану везиљу
Палати „Дунав“ у Будимпешти, недавно је одржана свечаност поводом доделе признања оним ствараоцима, који су
своје радове поднели на конкурсе
„За ручну радиност 2018“ и „Краљ
Матија и његово доба у очима занатлија“, а вредновао их је и наградио
посебан стручни жири. На расписан
конкурс мађарске Фондације „За
ручну радиност“ свој рад поднела је
и Споменка Брцан Ђукин, члан Радионице Културно-уметничког друштва „Банат“ у Десци. Марљива активисткиња нашег најстаријег и
најтрофејнијег ансамбла у Мађарској, која је, такође, огромне заслуге
имала што је 2012. године у Десци
прорадила радионица која је оживела старе српске занате – међу
њима ткање, вез и златовез – одлучила је да поднесе свој рад и то једну стару банатску српску капицу,
урађену златовезом.
Зашто представља посебну драгоценост, занимљивост ова капица?
Она није металним памуком рађена
што значи да је на један памучни
струк намотан металвећ је изразито
металном жицом рађено све. Иначе,
на изради конкурсног рада Спомен-

ШКОЛСТВО

Све у свему, марљива везиља из Деске је очарала струку својим избором,
наиме, апсолутно је
удовољила конкурсним
захтевима,
критеријумима у којима је, између осталог, стајало да рад
треба да представља један мотив из
света етнографије,
може да буде и
одевни предмет, а
није на одмет ако
сведочи и о богатству форме и интензитету боја.
Банатска српска
капица, урађена златовезом, све то садржала је у себи. И с
правом је била изложена у Палати „Дунав“ са осталим награђеним радовима.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Одлазак нашег угледног сународника

Н

а српском гробљу у Чобанцу,
на северу Мађарске, у суботу
8. септембра на свој последњи
пут испраћен је др Војислав Ластић,
дугогодишњи друштвени активиста,
председник Српске самоуправе и
Српске православне црквене општине у овом месту, који је преминуо у
својој 91. години живота. Од њега су
се, у српској цркви у Чобанцу, уз чланове породице, опростили и бројни
пријатељи и поштоваоци, као и некадашње колеге и сарадници.
У препуном српском храму, опело
су служили свештеници Љубисав Милисавић, Зоран Остојић, Радован Савић и ђакон Зоран Живић. Након оца
Милисавића, од покојника се, у име
српске заједнице у Мађарској, опростио Љубомир Алексов, српски пред-

ставник у Мађарском парламенту.
„Неки мудри људи рекоше како је
живот склон да изједначава људе вредне са мање вреднима, поштене
са мање поштенима, талентоване са
онима који то нису. Живот нас, ето,
често неправедно изједначава, да би
нам на оне који су међу нама били
највреднији, прстом показала њихова
смрт. Чика Воја Ластић, од кога се
данас опраштамо, био је управо од
тих највреднијих међу нама. Његову
величину чинила је спознаја да је једино стварно богатство - богатство
душе, а да су сва остала добра подло-

ДР ВОЈИСЛАВ ЛАСТИЋ
(1928–2018)

У Будимпешти је 4. септембра 2018. године преминуо др Војислав Ластић,
грађевински инжењер и економиста у пензији, истакнути члан српске заједнице
у Мађарској. У присуству бројне родбине и поштовалаца сахрањен је
8. септембра, на српском православном гробљу у Чобанцу
жна великим губицима. Зато је, ваљда, све чега се латио, чинио онако
како је једино могао: свим својим
срцем, из дубине душе. Тако је бринуо
и о својој породици, али и о нашој
српској заједници, чијем је напретку
посветио читав свој овоземаљски живот”, рекао
је Алексов и подсетио на
животни и стваралачки
пут др Војислава Ластића,
који је читавог свог живота радио за добробит и
просперитет
како српске заједнице у Мађарској, тако и земље у
којој је рођен и живео.
Љубомир Алексов је
истакао да је др Ластић
био од оних људи уз чије
име се никада није могла
везати ниједна реч која
би означавала неодговорност, немар или лошу
вољу:
„Такав начин његовог
живота био је путоказ и
нама осталима, који смо
са њим сарађивали на
седницама наших српских организација, Српског демократског савеза,
Српске самоуправе и
других. Као покретач друштвеног живота нашег
живља у Чобанцу, преносио нам је своја драгоцена искуства и учио нас
како да најлакше премостимо разлике у мишљењима, онда када су се оне
јављале. Успевало му је да те разлике
на време осети и у многим случајевима успешно помири, јер је знао да
се заједничка кућа може градити
само сталоженошћу и истанчаним
осећајем за проблеме, потребе и осећања других људи. Увек промишљен
и мудар, чика Воја је очито добро
знао да свака журба доводи до кајања, јер исхитрени људи говоре и пре
него што нешто сазнају, усуђују се да
одлучују пре него што све провере, а
друге куде пре него што покушају да

ПРОЈЕКТАНТ И ГРАДИТЕЉ

Диплому грађевинског инжењера Војислав Ластић је стекао у могућем
најкраћем року, 1950. године, када се и запослио у Државном грађевинском
уреду Пештанске жупаније одакле ускоро прелази у тада највеће пројектантско предузеће у Мађарској (Mélyépterv – Пројектантско предузеће за
нискоградњу) и настањује се у Будимпешти. Захваљујући својој марљивости,
издржљивости и усредсређености на стручну каријеру брзо напредује у
послу. Године 1963. је стекао и диплому за грађевинску економију, објављивао бројне чланке у стручном часопису за нискоградњу. Докторат је стекао
1966. Као инжењер-пројектант био је ангажован на веома одговорним задацима на бројним истакнутим градњама у земљи, а и иностранству, у
Источној Немачкој и Совјетском Савезу: на реконструкцији главних друмова и других путева, мостова, организационом пројектовању комплексних
инвестиција инфраструктуре и индустријских постројења, санирању клизишта, мрежама за одвођење отпадних вода и сл.

ЛОВРАНСКА РОМАНСА

Др Војислав Ластић је, нарочито лети, често одлазио у Ловру, за шта су
поред летњег одмора пружале прилике разних празника, сеоске славе,
свињокоље, бербе. Ту је и упознао Софију Шошић, наставницу географије
и српског језика која је из Чобанца у Ловру долазила код своје сестре. Војислав и Софија су се венчали и засновали породицу 1960. године, што је
значило почетак једног вишедеценијског срећног брака. Кћерка Јованка им
се родила 1961. године. Са венчања у Чобанцу је сачувана заједничка фотографија шесторице витке, младе и срећне браће Ластића.
их боље упознају. Управо су то оне
људске слабости на које је својим
животом и делом настојао да нас
упозори и да нам да пример како да
их се ослободимо. Неко рече да се,
кад умре човек, за њим затвори једно
око свемира. Ипак, склон сам да поверујем да људи умиру тек онда када
их сви забораве. Војислава Ластића
памтићемо по његовој човечности и
добрим делима, којима је часно испунио своју овоземаљску мисију.
Нека му је вечна слава и хвала”, рекао је Љубомир Алексов.
СНН

*
Одлазак Војислава Ластића погодио је не само његову кћерку јединицу Јованку, него и ширу породицу,
браћу и сестре, као и њихову децу.
После недавног и нешто ранијег одласка његове браће Радомира и Боривоја Ластића, сада нам се чини да
се узљуљао и губи читав један свет из
прошлости и да су нестали уобичајени ослонци, сигурне тачке у решавању свакодневних и несвакидашњих
брига. И шира српска заједница у
Мађарској, а посебно оне у Будимпешти, Ловри и Чобанцу у којима је
Војислав Ластић био присутан, жале
за својим омиљеним чланом који је

својом несебичном и мудром делатношћу деценијама доприносио очувању и напретку ових заједница.
Војислав Ластић је рођен 21. јануара 1928. године у Бати од оца Светозара, месног српског пароха и мајке
Наталије, рођене Богдановић. Војислав је био треће рођено дете у породици, после прворођеног Љубомира и другорођеног Недељка који је
међутим умро недочекавши први
рођендан. У многочланој свештеничкој породици је укупно рођено једанаесторо деце, а отхрањено деветоро.
Отац Светозар је решио да новорођеном мушком детету надене лепо
српско народно име Војислав, међутим матичар је у складу са тадашњим
прописима за помађаривање имена
припадника народности хтео да упише у матицу рођених име „Адалберт“
као мађарски превод српског оригинала. Срећом, одлучан наступ оца
Светозара је уродио плодом и име
Војислав је уписано не само у црквену матицу, него и у државну. Са прославе крштења малог Воје у Бати је
сачувана лепа стара фотографија на
којој се поред родитеља виде и музичари и родбина мајке из Ловре.
Према породичном предању, мали
Војислав је у почетку забринуо роди-
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Будимпешта, 13. септембар 2018.

УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ ИНТЕЛЕКТУАЛЦА

У интервјуу који је Српским недељним новинама дао пре неколико година,
поводом добијања Светосавске награде Самоуправе Срба у Мађарској, др
Војислав Ластић је поред осталог рекао:
„За све што сам постигао, у првом реду могу захвалити своме оцу и
мајци, својој супрузи и кћерки, као и целој породици, која ме је увек подржавала. Исто тако, у томе су имале значајну улогу и наша црква, вероисповедне школе које сам похађао и бројна шира родбина. Све то заједно је
учинило да постанем добар Србин, да заволим наш језик, обичаје, културу,
историју и да будем поносан на њих. Са друге стране, као грађанин државе
Мађарске, увек сам се трудио да својим радом и поштовањем закона државе у којој живим, допринесем поштовању и равноправности српске мањине на овим просторима. Као Србин-интелектуалац сматрао сам да је
моја обавеза да помогнем нашем народу у расејању да и у неповољним
условима опстане и сачува свој идентитет. Мој рад и животни пут увек су
били везани за крвоток и историју српске мањине у Мађарској и то потврђује колико је важна улога и донекле одговорност интелектуалаца у очувању и развоју националног идентитета. Зато и убудуће треба да нам буде
важан циљ бројчано и квалитативно јачање наше интелигенције”, поручио
је својим
сународницима том приликом др Војислав Ластић, који је, иначе,
Нови
Сентиван
био високо цењени грађевински инжењер, па је током радног века добио и
бројне награде за свој рад.

теље и ловранску родбину пошто
веома дуго није проговорио, међутим
када је кренуо да говори, постао је
један од најговорљивијих међу својом браћом и сестрама.
Породица се често селила са свим
неповољним последицама сељакања,
пошто је оца Светозара Епархија често премештала из једне парохије у
другу. Прве успомене из детињства
Војислав је упамтио из Новог Сентивана у Поморишју да би 1934. били
пресељени у Мађарбоју у Барањи.

Пошто у Мађарбоји није било српске
школе, зато је почео да похађа српску
вероисповедну основну школу у Ловри, а наставио учење у суседном
барањском месту Липови, где је било
више српске деце и где је функционисала тзв. централна српска школа.
Породица се превременим одласком
оца Светозара у пензију, 1938. сели у
Печуј где је Војислав уписан у Мађарску краљевску државну главну реалну гимназију „Гроф Иштван Сечењи“.
После пар дана након почетка школ-

ске године разредни старешина је
поручио оцу Светозару да испише
дете, пошто оно не зна довољно мађарски! Отац Светозар је одговорио
без узбуђења да има времена и дете
ће научити мађарски. Тако је и било
и Војсилав је марљиво учећи ускоро
постао одликаш чије име је масним
словима било истакнуто у годишњаку
ове елитне гимназије све до матуре
коју је завршио са похвалом. Са братом Радомиром су били чланови победничке гимназијске шаховске екипе. Као гимназијалац Војислав је био
принуђен да учествује у активностима покрета тзв. левента, организације
која је у Мађарској била формирана
1921. за милитаристичко васпитање
националне омладине. Летње распусте је Војислав са својом браћом проводио у Ловри код деде Мицка, баке
Милке и тетке Јованке, у чистој српској средини. Распуст ратне 1944. се
продужио на прве јесење месеце,
када је Војислав са својом стасалом
браћом узео великог учешћа у радовима на њивама, у винограду, воћњаку свога деде. Војислав је од браће
први поред деде научио орати, међутим тежа озледа при раду га је упутила на лакше послове, посебно на
чување бостана. Поред рада у газдинству, ту је и забава и разонода у друштву српске омладине: купање у Дунаву, учешће у фудбалској екипи
села, жестоке пинг-понг партије на
кухињском столу у комшилуку. За
време ратних дејстава, јануара 1945.
становници Ловре бивају привремено
исељени у место Перег (данас део
Кишкунлацхазе). Пошто је знао руски,
Војислав се нашао у улози преводиоца између совјетске војске и Мађара
на оближњем аеродрому. Фебруара
Војислав са старијим братом Љубомиром кроз земљу захваћену ратним
хаосом одлази у ослобођени Печуј
да пронађу оца Светозара који је

ВЈЕЧНАЈА ПАMЈАТ
остао у породичној кући и који је у
међувремену, после немачке окупације био интерниран као за Хортијев
режим политички непоуздана особа.
Какве су тада биле зимске прилике
сведочи да су браћа код Баје пешке
прешли преко залеђеног Дунава.
Од пролећа 1945, по завршетку
Другог светског рата, многочлану
породицу оца Светозара поново
проналазимо у Печују, у тешком сиромаштву. Старији гимназијалац Војислав, као добар ученик, подучава
слабије ђаке који због хиперинфлације плаћају храном. Дрва за огрев
сакупљају деца на челу са Војиславом у шумама изнад града, у планини Мечек.
Војислав полаже матуру са одличним резултатом 1946. и исте године
му се испуњава жеља: у Будимпешти
уписује студије грађевине на Универзитету техничких наука. За време
студија постаје питомац Текелијанума са пуном стипендијом. Услов за то
је било редовно полагање испита са
најмање добром оценом. Живот у
Текелијануму у послератним годинама, у собама без грејања, упркос пакетима са храном из Ловре није био
лак, али српско студентско друштво
у ком су била и браћа Војислава Љубомир и Радомир чинили су ове услове подношљивијим. Војислав преко лета 1947. одлази и на једну од првих омладинских радних акција у
Југославији на прузи Шамац-Сарајево што је за јужнословенску омладину из Мађарске организовао његов
брат Љубомир, омладински секретар
Демократског савеза Јужних Словена
у Мађарској. 
(Наставак текста о животном путу
др Војислава Ластића објавићемо у следећем броју СНН-а)

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА
Након одласка у пензију, др Војислав Ластић се активно ангажовао у
друштвеном животу српске заједнице. Када му је 1990-их година супруга
Софија наследила кућу са баштом у Чобанцу, Војислав је све више боравио
у овом месту са прелепим положајем међу Пилишким планинама, обрађивао башту, адаптирао стару кућу у савремени комфорни дом и дефинитивно се ту преселио. После смрти вољене супруге, већ у дубокој старости, али
свежег духа, проводио је дане у миру и раду у башти, уз одану негу и бригу
кћерке и породице Вечић. Несрећан пад у сопственој кући је учинио да
крхки организам Војислава у 91. години живота подлегне шоку и један
срећан и плодан животни пут буде нагло и рекли бисмо неправедно скраћен.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

РЕПОРТАЖА

У посети Гези Мадаију, рођаку Николе Тесле

Тек сам у школи схватио величину дела свог рођака

О јединој посети Николе Тесле
Београду, 1892. године, зна се сваки
детаљ, укључујући и онај најемотивнији, када је, на гала банкету пред
више од стотину најугледнијих суна-

У Помазу и Будимпешти данас живе рођаци славног српског проналазача.
Потомци пуковника Паје Мандића, Теслиног ујака, сада се презивају Мадаи, али
се поносе што у свом породичном стаблу имају једног од најзнаменитијих Срба

УСПОМЕНЕ ЧУВАЈУ И У КОЛОРАДУ

Геза Мадаи је у контакту са својим рођацима Кони, здравственом радницом, и Петером Мандићем, доктором електротехнике, који живе у Колораду. Они су, такође, некада живели у Помазу, али су Мађарску напустили
1956. године после неуспешне револуције против комунистичке диктатуре.
- Наш деда Милан Мандић био је 17 година млађи од Тесле и били су
врло блиски. Деда је био адвокат и помагао је Тесли у разним европским
правним питањима – кажу Кони и Петер Мандић. Ни они ни њихова деца
и унуци никада нису били у Србији, а жеља им је да посете и Теслин музеј
у Београду.

Геза Мадаи, потомак Паје Мандића

родника, наш тада 46-годишњи научник пољубио руку великану српске
лирике Јовану Јовановићу Змају. Био
је то Теслин знак захвалности песнику за све дивне стихове који су му у
Америци ублажавали носталгију.

Спомен-табла која се налази на кући
Теслиних рођака у Помазу

Слабо је, међутим, познато да је
Тесла у Београд тада допутовао директно из Будимпеште. После веома
успешних предавања по највећим
европским градовима, и после сахране своје мајке у Смиљану, научник је
дошао у Помаз, у посету свом ујаку
Паји Мандићу. Ту га је дочекао позив
Велике школе и Српског инжењерског друштва да дође у прву посету
српској престоници и да одржи предавање великошколској омладини.
Потомци Мандића и данас живе у
Помазу и Будимпешти. Кроз минулих
13 деценија није избледело сећање на

заједнички родослов са Теслом, али
јесу њихово српско презиме и језик.
Данас се презивају Мадаи.
- Добро нам дошли, баш сте ме изненадили, али да знате, некако се
осећам недовољно достојним да говорим о Тесли, чију генијалност човечанство још није до краја спознало са типичном мађарском углађеношћу, на вратима свог стана у Будимпешти, са супругом Ђенђи, дочекује
нас глава куће Геза Мадаи (71), инжењер шумарства у пензији.
Споразумевамо се захваљујући
предусретљивој Јованки Ластић, директорки Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти.
Наш домаћин објашњава да је у
њиховој породици доминирао мађарски језик, пошто му је отац био Мађар. Српски је последњи пут говорио
још као дечак са својим прадедом
Миланом Мандићем, сином Паје
Мандића, иначе рођеним братом Теслине мајке Георгине (Ђуке).
Пуковник Павле Паја Мандић (рођен 1863. као син Николе и Софије
Мандић у Грачацу код Госпића) прекомандован је у Помаз и већ на првој
литургији у тамошњем српском православном храму заљубио се, а убрзо
и оженио Паулином Лупом, кћерком
трговца Васе Лупе, који је овамо доспео из Македоније. Пајин и Паулинин
син Милан Мандић је Мадаиев деда.
Да су у сродству са Теслом, Гези и
његовој рођеној браћи Ђули (73) и Габору (65), причао је деда Милан, а
научника је помињала и њихова мајка Нађа, која је рођена 1920, а преминула је 2010. године.
- Схватио сам шта значи то сродство тек када смо у школи, на часу
физике, учили да је тесла мерна једи-

ница за магнетну индукцију - присећа
се Геза Мадаи, коме је још у живом
сећању да му је тада пред целим разредом излетело: „Па то је мој рођак!”
Деца су га гледала са мешавином
неверице и дивљења.
Доцније је Геза почео да сакупља
литературу о славном рођаку на енглеском, мађарском, немачком, па и
на српском, која је данас део његове
личне библиотеке. Свом сину Петеру,
који је завршио електротехнику и
информатику у Будимпешти, а већ
годинама живи и ради у Норвешкој,
пренео је научнички ген.
Теслиних фотографија, као ни његових писама породици Мандић, Геза

ОД ПУШКАША ДО ЕДИСОНА

Мађарски истраживач Института за физику у Будимпешти Ђерђ Егели
написао је две књиге о Тесли које обухватају и 1881. годину, када се Тесла,
који је студирао у Грацу и Прагу, захваљујући родбинским везама из Помаза, запослио код браће Пушкаш у Пешти. Пушкаши су те године изградили
прву телефонску централу у тадашњем угарском царству. Пошто је изумео
обртно магнетно поље 1882, Тесла је добио запослење у Паризу у Едисоновом континенталном друштву, где је провео две године, а потом је отишао
у Њујорк. Егели истиче да свет и данас, 75 година после Теслине смрти,
користи тек трећину његових генијалних проналазака.

Павле Пајо Мандић, Теслин ујак

нема. Није сигуран ни да ли их је
било, ни да ли су очувана у још увек
несређеној породичној архиви која
је остала у њиховој породичној кући
у Помазу. У тој кући сада живи само
његов брат Габор, с којим Геза није у
најприснијим односима, па је засад
непознаница какве документе о славном научнику крије некадашњи породични дом.
На старој и оронулој кући породица Мандић - Лупа, 1994. године постављена је спомен-табла Тесли. На њој
пише да је Тесла први пут посетио
Помаз 1881. године (тада је био 25-годишњак), а потом и 1892.
Јованка Симић (Вечерње новости)
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Будимпешта, 13. септембар 2018.

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (28)

С

У канцеларији комесара Лава Троцког

рпски добровољци су зловољно
слушали бољшевичку пропаганду. Испрва спорадичне псовке ускоро прерастоше у бурно негодовање попраћено звиждуцима. Ватренији добровољци припретише да
ће Семиза убити као пса. Официрима
је једва пошло за руком да смире
усијане главе. Црвеногардејци су репетирали пушке и били спремни да
на дати знак пуцају у добровољце.
Замало да избије пушкарање. Срећом, потпуковник Светолик Маринковић, командант батаљона, успео је
да стиша узбуркане страсти и да
отера Семиза.
Старешине српских добровољаца
командант потпуковник Светолик
Маринковић, пуковник Велимир Требињац и потпуковник Сима Ценић
дуго су већали шта пре да предузму.
На крају одлучише да пошаљу делегацију Лаву Давидовичу Троцком,
народном комесару спољних послова Руске Совјетске Федеративне Социјалистичке Републике.
Делегација је на челу са потпуковником Ценићем отпутовала за Петроград, где их је у својој канцеларији примио Лав Троцки. Састанку су
присуствовали и угледни бољшевик
Лав Борисович Камењев и некадашњи морнар Николај Григорјевич
Маркин, секретар комесара спољних
послова.
Како би разбио формалности и
смањио нелагоду, Троцки већ на самом почетку састанка рече да је за

Делегација српских добровољаца, на челу са потпуковником Ценићем,
отпутовала је у Петроград, где их је примио Лав Троцки. Састанку су
присуствовали и угледни бољшевик Лав Камењев и некадашњи морнар
Николаj Маркин, секретар комесара спољних послова
време Првог балканског рата боравио у Беораду и извештавао руску
штампу о стању у Србији. Споменуо
је и друга Драгишу Лапчевића, председника Српске социјалдемократске
странке, са којим је често водио жустре разговоре по кафанама легендарне Скадарлије. Спомињао је ћевапе и ражњиће са луком, хвалио црно
Жупско вино, али на укус кајмака,
рече мрштећи се, никако није могао
да се навикне.
После неколико куртоазних изјава
о традиционалном српско-руском
пријатељству, посебно је нагласио
важност увођења пролетерске диктатуре и борбе против угњетача и
израбљивача широких народних
маса. Потом је реч предао својим
сарадницима.
Лукави Камењев је испрва деловао
безазлено, нежно, помало и наивно.
Распитивао се о основним циљевима
добровољачког покрета, о националном и класном саставу војника, о
снабдевености и моралу добровољаца.
Српски официри су давали штуре
одговоре, избегавајући да изнесу важније податке. Уместо тога радије су
постављали питања о могућности да

продуже путовање и да
коначно стигну на Солунски фронт.
Камењев би на постављено питање увек одоговорио новим питањем. Троцки се смешкао
и студиозно посматрао
лица српских официра.
Желео је да им продре
у дубину душе и да открије прави разлог и
циљ њихове посете.
Маркин је био прост и
агресиван. Није скривао
свој презир. Бучан и заједљив захтевао је да се
добровољцима одмах
одузме оружје и да се
српски војници што пре
спроведу у најближи
логор за ратне заробљенике.
Српске војне старешине изненади такав Лејба Бронштајн, алиас Лав Троцки
начин навалентног и
крајње примитивног опхођења. Пре могућност да се Трећи и Четврти пук
но што би успели да изразе своје не- Добровољачке дивизије прикључи
зодовољство, Камењев је успео да бољшевицима и да њихови борци
смири узаврелу ситуацију. Препреде- ступе у редове Црвене гарде. (...)
ношћу угојеног мачора, споменуо је
Драгомир Дујмов

Изложбена поставка у Десци

И

ФЕЉТОН

ЕТНОГРАФИЈА

Живот, култура и традиција Буњеваца у Бачкој

зложбу је након уводних поздравних речи Кристифора
Брцана, председника Културно-уметничког друштва „Банат“ представио аутор поставке Сенад Емра,
студент у Сегедину, родом из Суботице, који се након доласка у седиште
Жупаније Чонград веома брзо прикључио сегединским Србима и активно учествује у њиховим програмима.
Он је са сетом у гласу беседио о
изложбеној грађи, састављеној од
разних предмета, који представљају
део породичне оставштине:
„Ово што видите су слике, ношња,
постељина, ткани предмети... Сви ови
предмети потичу од моје породице,
првенствено од чукунбабе и чукундеде, што значи с почетка 1900-их
година, па до 1950-их и 1960-их година. Оно што је остало у мојој породици, ево, у могућности сам да прикажем. Примера ради, ту су свечана
рува – како су оновремено звали –
свечана одела, женска и мушка, која
су се користила само за цркву, или
неке свеце, односно, недељу. Имамо
и неке фотографије, слике моје обитељи које су из Суботице. Ту је и једна књига, која говори о једном селу
надомак Суботице – о Жеднику. Имате и женске мараме, па набожне
предмете који потичу од прамбабе и
чукунбабе.“
Сенад Емра је с поносом говорио
и о слици својих чукунродитеља, која

У склопу овогодишње преображењске храмовне славе у Десци, у музеју
Културног, образовног и духовног центра „Свети Сава“ отворена је изложба
предмета из породичне заоставштине Сенада Емре

је оновремено висила у њиховој спаваћој соби, односно, о молитвеницима, издатим на икавици. Треба рећи
да су они оновремено били издати у
Острогону и у Суботици. Такође, посебну занимљивост изложбе представљао је и један шокачки молитвеник
из Сантова, из 1925. године. Сви они
указивали су на побожност, духовну
преокупацију власника.
Ипак, можда највреднији део породичне оставштине чинили су женска и мушка народна ношња, односно, ношња чукунбабе, која је била
део штафира. Поред одевних предмета с почетка 1900-их година, био је
изложен и „сватовски винац“ прабаке
Сенада Емре, која се удала почетком
1950-их година.
„На срећу, тај винац је сачуван. Наиме, код Буњеваца је био обичај да
су се са упокојеном заједно сахрањивали и најлепши одевни предмети,
односно, молитвеници, крунице на
које су жене молиле. Винац је сачуван
и он је изузетан пример воска и тканине, односно, танке жице која се
нигде није могла набавити, већ се
наручивала пред свадбу у цркви. То
су обично правиле часне сестре“, рекао нам је Сенад Емра и додао:

Сенад Емра са својим експонатима

„Морамо чувати нашу прошлост и
сачувати је од заборава. Примера
ради, био је један период када народна ношња није ништа вредела. Тада
је пуно тога изгубљено, али ипак,
срећни смо јер се можемо дичити
оним што нам је остало. И покушавамо да дочарамо исте, малтене исте
идентичне прилике, које су владале
некада.“

Публика за изложене предмете
породичне оставштине показала
прилично интересовање. Наслеђе
које је сачувао Сенад Емра, свакако,
представља једну прохујалу епоху,
време када су људи много већу пажњу посвећивали једни другима и
допринели очувању традиције свог
народа.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОРТРЕТ

О

Матеја Недељковић, четвороструки шампион Мађарске у мачевању

Остајем у спорту, али предност дајем студијама

во је прича о Матеју Недељковићу, који је недавно напунио
18 година и иза себа има одличне ученичке и спортске резултате.
Потиче из спортске породице, отац
се бавио скијањем као такмичар и
тренер, брат Лука се, такође, бавио

Рођени Будимпештанац Матеја Недељковић, већ десет година
тренира мачевање, а последње три године је мађарски репрезентативац.
Четири пута је био државни првак и још четири пута вицешампион Мађарске.
Упознали смо га случајно, на језичком испиту из српског језика, који
подједнако добро говори као и мађарски
на тренинге које сам заволео.
Једва сам чекао прво такмичење. А када је дошло, од узбуђења или треме, не знам,
нисам постигао оне резултате
које сам очекивао. Био ми је
то тежак период. Емотивно
нисам био довољно зрео да
прихватим пораз. Почео сам
да одлазим са другарима из
разреда на атлетику чији су
тренинзи били одмах преко
пута мачевачког клуба. Тако
сам пола године ишао пет
пута недељно на мачевање и
три пута на атлетику у којој
сам имао и друго место на
Будимпештанском такмичењу. Па ипак, негде у мени је
превагнула љубав према мачевању.

мачевањем и сестра Сара која се још
увек тражи у спорту, а највероватније ће се бавити одбојком. Тако је и
Матеја од раног детињства тражио
спорт за себе. Вртео се у троуглу, атлетике, тениса и мачевања.
За коначно опредељење било је
пресудно једно предавање о мачевању, у Основној школи „Gárdanyi Géza“,
коју је похађао. Тада је помислио да
је то прави спорт за њега. Успеси, који
су дошли након вишегодишњег напорног рада, потврдили су да није
погрешио. За своје опредељење је
имао подршку породице тако да је,
након тог предавања, убрзо кренуо
на прве пробне тренинге код Нандора Рожоварија.
Матеја, још увек са изгледом тинејџера, али са манирима и покретима
једног зрелијег младића, бираним
речима говори о свом бављењу мачевањем.
Претпостављамо да је сваки почетак у свему тежак, или бар није
лак. Какви су били твоји почеци у
спорту?
– Готово годину и по дана смо се
кроз игру психофизички спремали за
мач и опрему. Пре тога смо вежбали
рад ногу, рефлексе, ставове и што је
најважније, концентрацију. Недељно
сам одлазио по пет пута по три сата

Млад си мачевалац, а већ си
члан репрезентације Мађарске. Подсети нас на своје најважније успехе?
– Пре шест година сам
освојио друго место на Будимпештанском такмичењу. Након
основне школе, уписао сам се у
Спортску гимназију „Верешмарти“ и
узлазном линијом почео да нижем
успехе на државним и међународним
такмичењима. Пре три године сам
ушао у репрезентацију. Учествовао
сам на Европском првенству 2016, у
Новом Саду, где смо ушли у првих 16.
У Бугарској, у Пловдиву, на Светском
првенству, били смо међу најбољих
осам. То су највећи резултати до сада
на Европском и Светском такмичењу.
Важно ми је и то што на свим тим
такмичењима упознајемо нове играче из целог света, што је атмосфера
увек одлична и дешавају углавном
лепе ствари.
Иза сваког успеха у спорту стоји
упоран рад, подршка најближих,
али и тренер и клуб. Да ли је тако
и код тебе ?
– На Светском првенству 2017. смо
освојили на екипном такмичењу шесто место. Мој клуб је UTE, тренер ми
је Feczer Viktor, изванредан педагог
који више година припрема тимове
за Олимпијаду. Често нам је причао
о лепоти овог спорта. Невероватно
како на младог човека позитивно делује охрабрење. Он ме је добро упознао и препознао је мој потенцијал.
Добар однос са тренером је врло

ИЗ ПОРОДИЧНЕ ИСТОРИЈЕ

Родитељи Матеје Недељковића, Срђан и Бојана, пре више од две деценије су дошли у Будимпешту из Србије, и ту почели да граде ново поглавље
у свом животу. Довела их је пословна идеја да отворе пловећи ресторан на
Дунаву, што су и остварили, изградивши брод-сплав „Вог“, који је већ много
година једно од омиљених места за изласке и наших људи, али и осталих
становника Будимпеште. Данас Матејини родитељи имају своју фирму за
увоз топле чоколаде за ресторане, а „Вог“ је велики ресторан усидрен између два моста, Маргитиног и Арпадовог, који води Матејин стриц Душан.

битан. Он има тачан угао како нас
гледа и према сваком има одговарајући приступ. Мој клуб је је један од
најбољих у Будимпешти. Ту сам упознао и Димитрија Бугарина, који је
бивши ђак Српске гимназије, а који
сада студира у Бечу на Економском
факултету, затим, Дениса Нехеза, који
је одличан другар и спортиста и такође је ђак Српске гимназије у Будимпешти, а такође и Босиљку Фекете, која је успешна у вишебоју.
Рекао си да су школа и мачевање
твоји приоритети, који су непосредни циљеви пред тобом ?
– Приоритет ће ми сада бити студије економије на „Корвинусу“. Желео бих да сутра и на пословном
плану да будем успешан, бар као моји

родитељи. Говорим четири језика: мађарски, енглески, српски и италијански, а мачевање, којем дајем значајан
део себе, јесте спорт који ми помаже
да будем успешан и у школовању, а и
сутра, у неком послу.
Које си место у свом срцу оставио
за Београд и Србију, земљу у којој
су рођени твоји родитељи?
– У Будимпешти смо се сасвим навикли, мислим на моје родитеље, јер
ми деца смо ту и рођени. У Београд
идемо кад год можемо и јако волимо
да идемо код наше родбине. Тамо
живе наша бака, тетка, браћа и сестре. Овде су људи затворенији, другачије су природе и имају сасвим
другачије навике и хумор.
Славица Зељковић
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Будимпешта, 13. септембар 2018.

ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ
КУЛТУРЕ” У МАЂАРСКОЈ

КОНКУРС

Од 7. септембра до 5. октобра 2018.

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце
за I семестар/полугодиште школске 2018/19. године који припадају српској заједници у Мађарској.
Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који
је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а
налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Помаз, 15. септембар од 11:00 до 15:00 часова: српски гастрономски дан. Место: плато испред Дома културе у Помазу
*
Будимпешта, 15-16. септембар од 11:00 до 22:00 часа: „Српски
дани у Будимпешти”. Изложба фотографија, музика, филмови,
фолклор, радионице, туризам, гастрономија презентације и
још много тога. Адреса: Српски културни центар (VI. ker.
Budapest, Nagymező u. 49.)
*
Стони Београд, 16. септембар у 18:00 часова: концерт Камерног
хора „Vox Mirabilis”. На репертоару је духовна музика на
српском, црквенословенском и руском језику. Адреса: Српска
православна црква (Székesfehérvári Szerb Ortodox Templom,
Rácz u. 16.)
*
Будимпешта, 19. септембар у 14:00 часова: „Упознајмо Београд”
– промоција Туристичке организације Београда. Песме о
Београду у извођењу драмских уметника: Радета
Марјановића, Јелене Јовичић, Драгутина Димитријевића и
Уроша Ранковића. Мултимедијална презентација о Београду,
као и дегустација традиционалних српских кулинарских
специјалитета. Адреса: „400 Бар” (VII. ker., Budapest, Kazinczy
utca 52/b.)
У 18:30 часова: позоришна представа „Кабаре Београд”.
Представа настала на основу најлепших духовитих прича
о Београду, испуњена песмама о граду и популарним
музичким хитовима из 80-тих и 90-тих година. У овој
представи пуној смеха и емоција учествују глумци Позоришта
на Теразијама: Раде Марјановић, Јелена Јовичић, Драгутин
Димитријевић, вокал и хармоника и Урош Ранковић,
клавијатуре. Адреса: Eötvös 10 (VI. ker. Budapest, Eötvös utca 10.)
Сантово, 22. септембар у 19.00 часова: концерт хармоникашког оркестра „Алекса Шантић”. Адреса: Дом културе
(Hercegszántó, Kossuth Lajos u. 54.)
Батања, 22. септембар у 15:30 часова: „Дан српске културе”.
Адреса: Дом културе (Battonya, Fő u. 72.)
Будимпешта, 28. септембар у 19:00 часова: изложба радова са
уметничке колоније „Круг 360 степени” 2018. године. Наслов
изложбе: Савремена српска поезија у Мађарској. Адреса:
Српски културни центар (VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
*
Будимпешта, 29. септембар у 9:00 часова: вожња „Пештанским
књижевним омнибусом”. Упознајте српску Будимпешту кроз
стихове! Место: будимпештанске улице.
У 18:30 часова: завршни стихови Међународног сусрета писаца
„Пештански књижевни омнибус”. Учествују писци из
Мађарске, Србије, Румуније, Немачке, Аустрије, Републике
Српске, Холандије и Хрватске. „I.G.E.N. Jazz Band” – џез концерт.
Адреса: ресторан Централ (V. ker. Budapest, Károlyi Mihály u.
9.)
*
Сегедин, 29. септембар у 19:00 часова: монодрама „Паорска
грозница”, аутора Радивоја Шајтинца, у режији Љубослава
Мајере. Игра: Јовица Јашин. Адреса: Дом мањина (Szeged,
Osztrovszky u. 6.)
*
Будимпешта, 2. октобар у 13:00 часова: мултумедијални
програм за децу – „Путовање кроз српске народне приче”.
Учествују: Софија Каплан, дечји хор будимпештанске Српске
школе „Никола Тесла“, под управом Оливере Младеновић
Мунишић, Жељко Подобник, Татјана Обрадовић Подобник и
Маша Обрадовић. Адреса: Библиотека за стране језике (V.
ker. Budapest, Molnár u. 11.)
*
Будимпешта, 5. октобар: завршна свечаност. Место: Амбасада
Србије у Будимпешти
Организатор: Културни и документациони центар Срба у
Мађарској

ИНФО СЕРВИС

за Српску стипендију
је

Стипендију може да добије средњошколац/студент који

а) у назначеном року предао сву документацију одређену
расписаним конкурсом;
б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија
стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
Опште информације:
г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо
1. Кандидати који имају права да конкуришу
о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: текста је максимално две странице.
„стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају
мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски
2. Износ стипендије
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у БуИзнос стипендије је максимално 75.000.- форинта по
димпешти, Катедри за славистику Филозофког факултетау средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугоСегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице диште.
на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу
прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конку3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
рисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер
Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен
образовање), или студирају на другим институцијама високог на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента,
образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског за- на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налабавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке зи се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим
Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere прилозима:
6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су ора) биографија кандидата (ученик/студент),
ганизованим оквирима укључене у српски народносни васпитб) фотокопија или извод о потврди просека
но-образовни систем, без обзира на њихово држављанство.
Кандидати треба да задовоље и следеће услове:
4. Начин, место и рок за предају конкурса
а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се
б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкур- предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе
са буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055
да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријабодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30; ту ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).
в) да заједно са законским представником истовремено са
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс
предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање за Српску стипендију“.
личним подацима (према овом правилнику)
Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију ССМ: 12. окг) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Зако- тобар 2018. године до 11:30 часова.
ну о високом образовању из 2011. године 46.параграф § (1) тачка
c), или да је студент који се финансира из мађарског држa(Напомена редакције: текст конкурса објављујемо без редаквног буџета (слободно коришћење стипендије).
цијских интервенција)

III НАРОДНОСНИ
ОМЛАДИНСКИ СУСРЕТ

ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ
И ХРАМОВНА СЛАВА У БАТАЊИ

Од 14. до 16. септембра 2018.
Крај језера Веленце

22. септембра 2018.

Младе припаднике националних заједница који живе у
Мађарској, у оквиру манифестације очекују бројни
забавни програми.
Детељне информације на Фејсбуку!
Адреса:
Velencei-tavi Vízi Sportiskola VVSI
(Gárdony, Tópart u. 17.)
Организатор:
GJU - Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher

Срби из Батање срдачно вас позивају
на Дан српске културе и прославу поводом
храмовне славе Мале Госпојине
10.00 ч. - Света архијерејска литургија у српској цркви
14.30 ч. - Oтварање изложбе „Дешчанска текстилна
збирка“ у Српској школи
15.00 ч. - Вечерње у српској православној цркви
15.30 ч. - Резање славског колача и благосиљање кољива
у црквеној порти
16.00 ч.- Културни програм ученика Српске основне
школе
19.30 ч. - Концерт КУД-а „Бранко Радичевић“ из Бешке
(Србија) и бал у Дому културе. Госте ће забављати
оркестар „КОЛО” из Тукуље.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

Отворен „Месец српске културе“ у Мађарској

Ренесанса заборављеног композитора
Петра Стојановића

З

авршетак лета и почетак јесени
већ девету годину за редом обележава „Месец српске културе“
у Мађарској. Снажан уметнички печат овогодишњем свечаном отварању, дао је познати београдски квинтет
„Алтро сенсо“ под руководством
Наташе Шпачек.
Чланови орекстра, који чине две
виолине, виола, виолончело и клавир,
оживели су сећања на великог, али
нажалост, готово заборављеног срп-

Традиционална манифестација Културног и документационог центра Срба у
Мађарској, отворена је прошлог петка у Текелијануму, концертом са делима
Петра Стојановића, у извођењу квинтета „Алтро сенсо“, док је у аули приказана
изложба посвећена животу и стваралаштву овог композитора, рођеног у Будиму

СПЕЦИЈАЛНА ГОШЋА

На крају програма, чланица квинтета „Алтро сенсо“ Наташа Шпачек,
представила је специјалну гошћу. Била је то госпођа Елизабет Застиера,
унука Петра Стојановића. Гошћа која је специјално за ову прилику допутовала из Беча, где иначе живи, била је емотивно веома дирнута и видно потрешена целим догађајем.
„Познавала сам свога деду, али сада, слушајући ову музику, могла сам да
га осетим, да осетим његово срце и душу“, рекла је госпођа Застиера и
евоцирала успомене на своју породицу у којој свакако најмаркантније
место заузима њен деда, Петар Стојановић.

ског компизитора рођеног у Будиму,
Петра Стојановића. Отварању манифестације присуствовали, поред
осталих, и епископ будимски Лукијан,
епископ крушевачки Давид, покрајински секретар за културу, информисање и односе са верским заједницама Драгана Милошевић, председница Самоуправе Срба у Мађарској
Вера Пејић Сутор, амбасадор Републике Србије у Будимпешти Раде
Дробац и други.
Поздрављајући домаћине, учеснике и госте свечаност, Драгана Милошевић је истакла да је „Месец српске
културе“ веома значајан за Србе у
Мађарској, јер афирмише нашу културу и уметност и изразила своје задовољство што је реч највећој и најпосећенијој српској манифестацији
у Мађарској.
- Посебно ми је драго што је отварање посвећено Петру Стојановићу,
нашем значајном композитору, рођеном Будимцу, који је своја дела најпре
остварио у Аустроугарској, а после
Првог светског рата и у краљевини

Југославији – рекла је госпођа Милошевић и истакла и шири контекст у
којем се ова манифестација одвија,
у време када су односи двеју земаља,
Републике Србије и Мађарске, на до
сада највишем нивоу у историји.
- Област културе најлакше превазилази било какве границе, и управо
у овој области су српско-мађарска
прожимања традиционално дубока
и обострано плодна. „Месец српске
културе“, поред осталог, доприноси
неговању и очувању српског језика.
Зато организатори ове манифестације свакако заслужују признање и пуну
подршку за своје прегнуће. Секретаријат на чијем сам челу и Покрајинска влада у целини, издвојили су, као
један од приоритета, подршку очувању и развоју наше културе и информисања на српском језику у земљама
у окружењу, укључујући наравно и
Мађарску - истакла је Драгана Милошевић.
Учеснике и госте поздравио је потом амбасадор Раде Дробац, нагласивши да има част да већ пету годину
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интензивно помаже реализацији ове
манифестације.
- Ова просторија има велику симболику која нам говори о томе колико Срби у дијаспори и у региону воле
своју земљу, и колико им матица узвраћа. Ова задужбина и улагања у њу
то показују. Желим да похвалим Српски културни центар у Мађарској,
који годинама успешно организује
„Месец српске културе“ чији је и
обим и квалитет сваке године већи и
бољи - рекао је амбасадор Дробац.
Модератор програма Драган Јаковљевић, реч је затим предао вршиоцу
дужности директора Културног и
документационог центра Срба у Мађарској, Милану Ђурићу, који је рекао
да је и узбуђен и поносан што по девети пут отварара ову манифестацију.
- Можда се неки питају зашто она
мора да траје месец дана? Мислим да
је српска заједница у Мађарској заслужила да се организује месец дана
српске културе. Нема нас много, али
смо веома активни. Нашим суграђанима, Мађарима, веома се допадају
наша култура, наш фолклор и гастрономија. Ми желимо да покажемо још
много компонената наше културе, све
што је вредно и што не може да се
одвоји од културе Мађарске. Срби
смо из Мађарске, везани за своју матицу и волимо да стварамо – рекао је
са много емоција, Милан Ђурић.

НЕДЕ ЉНЕ

У уметничком делу програма, посетиоци су упознати са занимљивом
биографијом Петра Стојановића,
који је рођен у Будиму 1877. године,
где се и школовао. Био је виолиниста, композитор оперета, балета и
музике за оркестар. Студије је наставио на Бечком конзерваторијуму. У
Србију, у Београд, прелази 1925. године, где је, такође, био плодан стваралац. Запослио се у познатој Музичкој школи „Станковић“, и био један од оснивача Музичке академије у Београду. У Србији је остао до
краја свога живота. Умро је 1957.
године.
Оркестар „Алтро сенсо“ основан
је 2014. године и често наступа на
солистичким концертима, као и на
мултимедијалном програмима. Чланови оркестра су: Теа Петровић Балинт, прва виолина, Бојана Јовановић Јотић, друга виолина, Јован
Стојановић, виола, Душан Кочишевић, виолончело и Наташа Шпачек,
клавир.
Посетиоци су имали прилике да
уживају у Клавирском квинтету у
ц-молу, опус 9, Петра Стојановића.
Завршетак концерта обележиле су
две композиције: „Југословенска
фантазија“ (транскрипцију за квинтет урадиле су Мирјана Живковић
и Наташа Шпачек) и „Тамо далеко“
(транскрипција Наташе Шпачек).
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