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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Жељка Цвијановић:

Зашто је БиХ остала без
статуса ЕУ кандидата?
„Босна и Херцеговина је стално негде у запећку, али не
само кривицом некога ко је требало да испуњава услове,
него и кривицом оних који су задали такве услове да нас
онемогуће да се крећемо у овој фази", рекла је председница Републике Српске Жељка Цвијановић, реагујући на
одлуку Европског савета да Босни и Херцеговини не буде
додељен статус ЕУ кандидата.

П

редседница Републике Српске Жељка Цвијановић рекла
је да је недодељивање БиХ
статуса кандидата за ЕУ погрешно
и дестимулативно, па и неозбиљно
имајући у виду да је статус добила
Украјина без испуњавања било каквих услова, те нагласила да такав
приступ више говори о томе каква
је ЕУ.
„Не можете БиХ поставити 14 супер тешких услова, очекивати да се
забиљежи напредак, а онда некоме
другом само доделите статус кандидата без било каквих испуњавања
услова, очекујући да ће тај неко у
годинама које долазе након тога то

испуњавати”, рекла је председница
Цвијановић.
Она је нагласила да се даје нада
Украјини, а тренутно нико не може
предвидети како ће у будућности ситуација у тој земљи изгледати, а не
даје се земљама Западног Балкана
које годинама испуњавају услове из
разних докумената.
Председница Српске је нагласила
да такав приступ више говори о томе
каква је ЕУ, а не земље Западног Балкана.
„Додељивати статус, а да рушите
сав концепт претходних услова који
су годинама били на снази, неправедно је и неодговарајуће и шаље нега-

Видовдански рецитаторски маратон

Појањем и поетском речју
одата пошта косовским
јунацима

Традиционални Видовдански рецитаторски маратон, и
ове године је, уочи великог празника, путовао по насељима настањеним српским живљем, од југа до севера Мађарске. Овога пута доносимо чланак о тој уметничкој манифестацији, док детаљан извештај о обележавању Видовдана у Мађарској припремамо за следећи број СНН-а.

В

идовдан је празник који симболизује српско јунаштво,
част, славу, оданост, поштење,
љубав према земаљској и небеској
домовини. Симбол је духовности и
вере. Косовски мит нас је трајно одредио у духовном смислу, одредио је
карактерне особине српског народа,
као што су заједништво, способност
и свест жртвовања појединца зарад
виших духовних и националних циљева”. Овим речима је почињао програм учесника Видовданског рецитаторског маратона, који је крајем прошле и почетком ове недеље путовао
по насељима настањеним српским
живљем, од југа до севера Мађарске.
Овогодишњи тродневни Видовдански рецитаторски маратон кренуо је
јуче од Виљана, са југа Мађарске. У
најстаријој српској цркви у Барањи,
из 1773. године, ходочаснике је дочекао деведесетогодишњи Драгомир
Бата Шакић, који већ дуги низ година
води рачуна о храму. По завршетку
програма, у Дому културе је дружење

настављено, уз послужење, које је
припремио љубазан домаћин, господин Шакић са својом породицом.
Затим је следила посета храму
Светог великомученика Димитрија у
Шиклошу, саграђеном 1806. године.
У Печуј су ходочасници стигли на
крај недељне литургије, коју је држао
јереј Милан Ерић, уз саслужење протођакона Андраша Штријха. Програм
је изведен у цркви, а дружило се, уз
кафу и ракију, на пријатној тераси
српског печујског храма.
Следеће одредиште је био Мохач,
где је госте сачекала потредседница
Српске самоуправе, Зорица Степанов.
После програма у цркви посвећеној
празнику Силаска Светог Духа на
апостоле, ни овде није изастало дружење и послужење. У Мохачу се ходачасницима придружио и Пера Ластић, директор Српског института.
У Сечујском храму Преноса моштију Светог оца Николаја, врата је
рецитаторима и посетиоцима отворила Цвета Вуковић, професор исто-

тивну слику земљама Западног Балкана”, констатовала је она.
Она је поручила да увек заговара
процес европских интеграција, јер је
то добро за грађане БиХ и за Европу,
али да је очигледно да ЕУ у овој ситуацији не жели да види или спозна
шта су реалности.
„Запутили су се неким својим путем и мислим да је то све контрапродуктивно. Велика је неправда да имате Северну Македонију која неких

16-17 година има статус кандидата, а
није добила датум да почне преговоре који ће опет трајати годинама и
ЕУ би могла да управља сваким делом тог процеса”, рекла је Цвијановићева.
Према њеним речима, неправда је
и за Србију која је најозбиљнија земља овог простора, од које много тога зависи у окружењу, али би могла и
да значи огроман допринос европској заједници. 

рије, која брине о овој цркви. У присуству двадесетак поклоника српске
духовности и културе, изведен је програм, а затим је Цвета Вуковић, укратко испричала историјат сечујске српске цркве.
Последње одредиште првог дана
маратона, била је Баја, где су путнике
у српском храму, саграђеном 1769. године, дочекали протонамесник Јован
Бибић са супругом Љиљаном и председник бајске Српске самоуправе,
Марко Чилић. Пошто су извели програм, чланови Српског позоришта у
Мађарској су положили венац поред
споменика Јоакиму Вујићу, оцу српског театра, а затим су се освежили у
просторијама месне парохије.
У Дески је, након програма, уметнике у свом дому угостио љубазни
домаћин Чедомир
Адамов. Другог дана Рецитаторског
маратона, караван
је кренуо из Деске,
посетио је затим Сириг, Нови Сентиван,
Сегедин, Вашархељ
и Чонград.
Трећег дана, на
Видовдан, празновање је почело у Ловри, настављено у
Српском Ковину, Чипу, Бати, Будиму и
Чобанцу, а завршено у Сентандреји,
крај Лазаревог крста.
Учесници маратона били су Српски
хор „Свети Серафим Саровски” из
Зрењанина, који је у
сваком месту где је
изведен програм певао две песме под
називом „Видов-

дан” - Милутина Поповића Захара и
Саве Вукосављева, а затим је наступила Анастасија Карагина са песмом
Драгољуба Филиповића „Косовка девојка”. Александар Дунић је рецитовао народну епску песму из Косовског циклуса „Смрт Мајке Југовића”,
а Милан Малбаша казивао одломак
из нове представе Српског позоришта у Мађарској о патријарху Павлу,
под називом „Бити човек”. Модератор
је био Бранимир Ђорђев, а организатори и пратиоци Видовданског маратона били су Милан Рус, директор
Српског позоришта у Мађарској, Катарина Павловић Бачи, културни секретар Културног и медијског центра
„Српски венац” и технички сарадници Ноеми Борбељ и Тибор Прагаи.
К. П.
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Преминуо Предраг Степановић
(1942–2022)
Непосредно пре уласка овог нашег листа у штампу, стигла нам је вест да је у Будимпешти 27. јуна, после дуже болести, преминуо Предраг Степановић, познати српски писац и
некадашњи универзитетски професор. Објавио је неколико романа, збирки приповедака, есеја и већи број научних радова. Превео је на мађарски језик бројна дела српских и
других јужнословенских писаца, а такође и дела мађарских књижевника на српски.

П

редраг Степановић је рођен
у Мохачу, 15. јануара 1942. године. Отац Радован, родом
из Сантова, био је дугогодишњи парох
мохачки.
Предраг Степановић је после завршене основне и средње школе у родном граду, студирао мађарски и руски
језик на Високоj наставничкој школи
у Печују, да би касније стекао докторат на Филозофском факултету Универзитета „Етвеш Лоранд“ у Будимпешти, где је потом дуго година предавао на Катедри за словенску
филологију. Посебно се бавио историјом књижевности и дијалектологијом
говора Срба и Хрвата у Мађарској.
Писањем приповедака почео је да
се бави још за време студија, а објављивао их је најпре у мађарским листовима и часописима. Касније је почео да пише и на српском језику. Када
Превео је на мађарски језик бројна
је о књижевности реч, аутор је неко- дела српских и других јужнословенлико запажених романа и збирки при- ских писаца, а такође и дела мађарповедака.
ских књижевника на српски. Поједи-

Књижевно вече у Будимпешти

Промовисана књига
о стваралаштву Предрага
Степановића

На сцени Српског позоришта у Будимпешти, одржано је
књижевно вече под називом „Предраг Степановић 80”, у
част његовог осамдесетог рођендана. Нажалост, Степановић је премунуо само неколико дана након промоције
књиге о њему.

Н

а скупу у Будимпешти представљена је студија проф. др Раде
Станаревић, под насловом „Романи и приче Предрага Степановића”. Недавно смо у нашем листу објавили опширан интервју са ауторком
о овој монографији, коју је, по сопственим речима, писала сходно књижевно научним правилима, са циљем
да се Предрагу Степановићу да одговарајуће место у савременој српској
књижевности.
При настанку ове књиге први читалац и критичар сваког од њена четири дела (први роман, љубавне приче, стварносна проза, епистола о унијату), био је сам писац Предраг
Степановић. Хронологију његовог
стваралаштва и живота, у петом поглављу, као и библиографију, сачинили су, корак по корак, заједничким
снагама. У предговору Рада Станаревић каже да се са литературом Пре-

драга Степановића упознала као читалац „Невена”, културног додатка
српских новина из Мађарске.
Захваљујући кругу око „Невена”,
главном уреднику и сарадницима,
успела је да добије скоро целу библиотеку српских писаца из Мађарске,
укључујући и Степановићева дела. То
је био основ ове студије. У разговору
на промоцији, додала је да је лично
и путем имејла, успоставила сарадњу
са писцем. Он јој је, како истиче, пружио безброј драгоцених података који су је интересовали, а није могла
сама да их докучи.
„Нисам знала ни писца ни његово
литерарно дело, нисам познавала његово учешће у културном животу Срба у Мађарској, не знам ни мађарски,
не могу да читам оно што је у часописима и књигама објавио на том језику. Нека ми је опроштено што сам
се, упркос побројаним недостацима,

не драме које је превео, изводила су
позоришта у Мађарској и тадашњој
Југославији. Према његовом роману
„Преполовљени“ 1986. је, у сарадњи
а има их више него што сам казала,
што сам се, упркос свему, ипак, дрзнула да прикажем романе и приче Предрага Степановића. Одлучујући подстрек у раду добила сам од самог
писца, са којим сам се годинама истрајно дописивала, жељно ишчекивајући сваки његов мејл”, рекла је Рада
Станаревић.
„На пољу књижевног стварања као
припадника оне школе српских писаца из друге половине шездесетих година коју, познајемо под именом
'стварносна проза', или, по Степановићу, 'non fiction' проза, на чијем челу се
налазе Мома Димић (роман 'Живео
живот Тола Манојловић', 1966), па затим Драгослав Михаиловић, са романима 'Петријин венац' (1975) и 'Чизмаши' (1982). Ту су, наравно, и многи други наши приповедачи", истакла је
госпођа Станаревић.
Поред аутора књиге, о Предрагу
Степановићу су на књижевној вечери
говорили и проф. Борислав Рус, један
од организатора вечери, др Марко

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
новосадске и печујске телевизије,
снимљен играни филм. Писао је и
прозу за децу. За роман „Живети у
Мохачу“, 2006. године је у Београду
добио књижевну награду „Арсеније
Чарнојевић”.
Предраг Степановић је дуго година
био сарадник „Народних новина”, односно „Српских народних новина” у
Будимпешти. Током 1989. и 1990. године био је један од уредника часописа
Друштва српских, хрватских и словеначких књижевника у Мађарској
„Глас”. Касније ће од првог броја
„Српских народних новина” уређивати рубрику за културу.
Био је један од оснивача Задужбине Јакова Игњатовића у Будимпешти
и уредник издавачке радионице „Издан“ Српског демократског савеза,
где су почетком 90-их година XX. века објављивани наслови српских писаца рођених у Мађарској. Био је
члан уредништва „Невена“, Српског
календара и „Алманаха“ Српских народних новина у Будимпешти.
Предраг Степановић је објавио
следећа дела: „Преполовљени” (Будимпешта, 1982), „Живети у Мохачу”
(Београд, 2006), „Малоградске и друге
приче” (Будимпешта, 1984), „Усудне речи” (Будимпешта - Београд, 2008),
„Приче о малом зецу” (Београд - Ваљево, 1996), „Записи једног читаоца”
(Будимпешта, 1994), „Говори Срба и
Хрвата у Мађарској” (Будимпешта),
„Говори Срба у Мађарској” (Будимпешта). 
Чудић, лингвиста и писац, и Бора Бабић, директор Издавачке куће „Академска књига” из Новог Сада. Марко
Чудић се осврнуо на лингвистичке
карактеристике Степановићевих дела, на величину писца који пише на
два језика и сам преводи своја дела.
Бора Бабић истакла је важност ове
студије да би се ушло у тематику Степановићевих дела, као и за афирмацију и приближавање Предрага Степановића читетељима у Србији.
Одломке из Степановићевих књижевних дела, на српском и мађарском језику, читали су драмски уметници: Александар Дунић и Јосип Маториц.
Организатори овог програма били
су Српска самоуправа у Будимпешти,
Српско позориште у Мађарској и Српски клуб у Будимпешти. Поред руководилаца ових институција, програму
су присуствовали и Вера Пејић Сутор,
председник Самоуправе Срба у Мађарској и Игор Рус, потпредседник.
К. П.
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ЕДУКАЦИЈА

Балатонфењвеш

Одржан 23. Српски језички камп
„Вук Стефановић Караџић”
У Балатонфењвешу је од 17. до 24. јуна одржан 23.
по реду Српски језички камп „Вук Стефановић Караџић” који традиционално организује Српски педагошки и методолошки центар, са циљем да деца из Мађарске, кроз дружење, што више унапреде знање матерњег језика.

С

а територије целе Мађарске,
за учешће у кампу пријавила
су се 74 ученика, узраста од 3.
разреда основне до 11. разреда средње школе, жељна дружења, разних
едукативних и забавних активности
и спорта. Пријавили су се ученици из
Будимпеште, Сегедина, Батање и других градова Мађарске.
Осим васпитача који су бринули о
деци и директорке Педагошког центра Јулијане Которчевић, ту је била и
хоровођа Душанка Гавриловић, иначе
професор клавира, магистар уметности, оснивач Удружења за креативни
развој „Пиколо” из Сремске Митровице. Са камперима је у Балатонфењвешу такође боравила и Оливера
Оља Јелкић, познати адвокат и књижевница из Београда.
Српски језички камп има свој већ
устаљен ритам дана. Гимназијалци су

увек задужени за буђење свих кампера, како не би закаснили на јутарњу
рекреацију и трчање обалом Балатона. За јутарњу рекреацију био је за-

Душанка Гавриловић
ОВОГОДИШЊИ КАМП МИ ЈЕ БИО НАЈЛЕПШИ
Душанка Гавриловић из Сремске Митровице је магистар уметности и
професорка клавира. Већ 20 година ради као професор клавира у музичкој
школи „Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици. Упоредо са тим, она је и
оснивач Удружења за креативни развој деце, које је настало пре 16 година.
У оквиру тог удружења функционише и дечји хор „Пиколо“ који је пре пар
година издао це-де са ауторским песмама Душанке и Оливере. Тај хор је,
пре короне, као круну свог постојања, имао солистички концерт у великој
сали Коларчеве задужбине.
Управо то стечено искуство Душанка примењује и у раду са децом на
Српском језичком кампу, на радионици хора. Међутим, оно што је другачије у односу на њен рад у Сремској Митровици јесте то што у код куће
има много више времена и проба да ученике спреми за наступе. Овде је
ситуација специфична, јер како сама каже, на располагању има 5-6 дана и
за то време треба да спреми целовечерњи програм. Присетила се како је
прве године била скептична и уплашена како ће то све да успе и због тога
је била веома изненађена кад је схватила да је то ипак могуће. И сада схвата да су тај њен скептицизам и брига били непотребни, јер деца јако брзо
уче, поготово она која су већ научена на ред и дисциплину. За једно тако
кратко време ипак може много тога да се научи. Како долази на камп, сама
каже да јој је из године у годину све лепше. „Ова трећа година кампа ми је
била најлепша. Свесна сам тога да је то због мог прилагођавања на рад на
кампу, због упознавања сјајних људи и све ближег односа њима. Просто
знам шта ме очекује и опуштенија сам. А и чини ми се да је камп из године
у годину све бољи и бољи” – каже наша саговорница.
„Овај камп је још лепши био и због Ољиног присуства” – наставља Душанка, која је први контакт са Педагошким и методолошким центром остварила пре неколико година, када је на позив Центра, заједно са Оливером
Јелкић била учесник у програму поводом Дана матерњег језика, у Српској
школи никола Тесла у Будимпешти. И зато је њихов заједнички овогодишњи
боравак у кампу био круна целе приче. Прича се заокружила. Душанка Гавриловић је и прошле године певала ауторске Ољине песме. „Мислим да
је тиме што је Оливера ове године певала ауторске песме и пратила нас са
гитаром, музичка радионица добила на квалитету. И самим тим је радионица била другачија” – каже Гавриловићева.
Оливера и Душанка су се упознале кад је дечји хор „Пиколо” изводио
Оливерине ауторске песме. А онда се та сарадња проширила и разгранала.
Сарадња је врло лака и једноставна, јер њих две су изузетно креативне и
препуне су неких нових идеја. Одлично се разумеју и реализују све што
науме. Сарађују интензивно већ 6-7 година.

дужен професор физичке културе
Дејан Младеновић. Он је, осим јутарње рекреације, у поподневним сатима са ученицима организовао и
спортске активности, као што су одбојка на песку, стони тенис, фудбал и
све спортове за које су млади кампери показали интересовање.
Свакодневно су у току преподнева

и да је чувамо, јер нам треба. Ученици
су и демонстрирали како треба селектовати смеће, а на самом крају
свог приказа, поделили су присутнима папире са текстом заклетве, који
су понављали сви присутни наглас и
на тај начин се обавезали да ће заиста бринути о свом окружењу.
Најстарији кампери, гимназијалци,
изразили су жељу да њихов приказ
говори о љубави. Како сами кажу,
уморили су се од озбиљних тема и
једноставно су пожелели да прикажу
нешто лепо и весело. Уз помоћ својих
професорки Гордане Ђерђ и Драгане
Меселџије припремили су приказ

организована и по два занимања, на
којима су се ученици подељени по
узрасту, заједно са својим васпитачима, припремали за завршно вече. Дружили су се, рецитовали и учили своје
улоге.
Са групом, у којој су били ученици
од 3. до 5. разреда, радиле су учитељице Радослава Мазалица и Габриела Недучин. Ова група је припремала
драматизацију бајке „Себични џин”,
у току које је било и глуме и певања,
уз јасну поруку да треба ценити и чувати другарство, као и да са довољно
љубави и ако довољно желимо, можемо пробудити љубав и код себичних
људи.
Средња група је заједно са својим
наставницама Тимеом Бицок и Невеном Богићевић припремила сценски
приказ „Поезијом чувамо планету”.
Ученици су се позабавили веома актуелном темом и констатовали да,
нажалост, наша планета данас више
није тако чиста. Њихова порука је заиста била дивна, као и позив да морамо да се бринемо за нашу планету

„Оно као љубав” и дотакли се разних
ситуација и размишљања тинејџера
на тему љубави. Било је ту и глуме и
певања и рецитовања, а сам приказ
су завршили плесом уз песму „Луди
летњи плес”.
Свакога дана су одржаване пробе
хора, којим је руководила Душанка
Гавриловић, уз асистирање Оливере
Јелкић и њену пратњу на гитари. Велики изазов је био радити са хором
од преко 80 чланова (у хору су певали
и васпитачи), али Душанка и Оливера
су га у рекордном року савладале.
У поподневним сатима, осим
спортске секције, одржавана је и ликовна радионица, коју је водила професорка Анита Шухајда. Сликали су
ученици на платну, правили разне
ствари од пластелина, а заједно са
професорком, украсили су и салу за
завршну свечаност. Своје радове су
изложили у сали на завршној свечаности.
У вечерњим сатима, после обавезне прозивке и заједничког састанка,
организовани су разни програми. Јед-
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но вече је организовано креативно
решавање ситуација. Том приликом
су ученици подељени у групе добили
папириће са пар реченица. За 20-ак
минута требало је да направе сценски приказ и дају идејно решење задате ситуације: „Добио сам лошу оцену у школи, а наставница је рекла да
то саопштим сам родитељима” или
„Ученик из разреда нема довољно
новца да плати екскурзију – помози-

те му”... Одржано је и вече талената,
када су ученици могли да се пријаве
и покажу шта знају да раде. Неки су
певали, неки играли или рецитовали,
неки су креативно направили екипе
и приказали склоп плеса, рукомета и
каратеа.
Имајући у виду ко су биле гошће
овог кампа, наравно да је одржано
и музичко вече, на коме су Оливера
и Душанка приказале припремљене

Оливера Оља Јелкић
MOЖEMO ДЕЦИ У РУКЕ ДА ПРЕДАМО ПЛАНЕТУ
Оливера Оља Јелкић, која живи на релацији Београд-Сремска Митровица, књижевница је, адвокат и велики хуманиста. Упознати смо са њеним
радом и стваралаштвом, као и бројним наградама које добија за то. Оливерини романи се преводе широм света, па је на пример њен роман „Гамбит” преведен и на кинески. На музичкој вечери, одржаној на овогодишњем
кампу, Оливера није могла да издржи, а да не каже деци да је била у заблуди када су у питању нове генерације. Рекла им је да су они толико квалитетни, да мирно можемо у њихове руке да предамо ову планету. Похвалила их је и констатовала како су јако одговорни, талентовани и вредни. После
одржане музичке вечери у којој су учествовали и ученици и васпитачи,
како каже Оливера, имала је осећај као да су учесници месецима вежбали,
а вежбали су свега пет дана. За пет дана су припремили читав концерт. То
су биле углавном нове песме за децу. Душанка Гавриловић и Оливера су
биле задужене да вежбају са ученицима. Оливера је одушевљена и Балатонфењвешем и Мађарском уопште.
„Људи су пријатни и ја заиста осим речи хвале не бих имала шта друго
да кажем, а морам да додам да је и цео камп изузетно добро организован
и заиста се уреже у памћење”, додаје Оливера.
Она је пре доласка знала како отприлике изгледа боравак и рад на кампу.
„Када сам на први поглед видела стотинак деце, онако разуздане и разигране како зује као пчеле по кампу, мислила сам: ‘Боже ко ће ове похватати?!’ Међутим, они су сами долазили. Сви су мултиталентовани, тачно су
знали где је која активност, када је која активност. Они су се сами појављивали. Није их требало ловити мрежицом за лептире. И управо тако је изгледала ова завршна музичка тачка”, наставља Оливера. „Деца су јако заинтересована и могу само да похвалим организаторе. Захвална сам што су ме
позвали. Заиста ће ово бити урезано у моје памћење.”
Оливера Јелкић је донела и неколико својих књига које је уручила организаторима, као поклон који ће се наћи на полицама библиотеке колегијума Српске школе у Будимпешти, у жељи да се код младих развије љубав
према читању.

Оливера Оља Јелкић

тачке са ученицима, па су се салом
разлегле и песме: „Лепа је моја Србија”, „Немој да ме нервираш”, као
и „Срећоснили сунцокрили”, „Ђиха,
ђиха”, „Чија си”, „За милион година”,
„Пукни зоро”, а у извођењу васпитача „Земља мојих снова”, „Рингишпил”, „С оне стране дуге”, „Рођена
да будем прва”. Те вечери је и гошћа
Оливера Јелкић отпевала две своје
ауторске песме – „Коњску љубав” и
песму „Оглас”.

Директорка Српског педагошког и
методолошког центра Јулијана Которчевић је координисала рад на
кампу:
-Јако сам задовољна овогодишњим
кампом. Чини се да је сваке године
камп све бољи и квалитетнији, а одржати 23. камп по реду је заиста велика
ствар. Језик комуникације у кампу је
био српски, што је велики напредак у
односу на претходне године. Ученици,
чак и они који не говоре добро српски,
су се трудили да и међусобно комуницирају на српском. Уходали смо се у
раду и организацији, тако да многе
ствари решавамо брже и лакше у односу на раније године. Трудимо се да

деци буде интересантно овде, али и
да раде неке корисне ствари и оду
одавде богатији за једно ново искуство, нова пријатељства и свакако да
науче нешто ново и креативно што ће
моћи да користе у школи. Мислим да
смо ове године урадили праву ствар
када смо у госте позвали Душанку и
Оливеру, јер су се њих две јако добро
уклопиле у читав концепт кампа и својим радом обогатиле нашу свакодневицу. Јасно је да су и деца уживала, а
то су показали и на завршној вечери,
када су са пуно елана демонстрирали
све научено. Свакако морам да нагласим да је и рад са колегама био на
високом нивоу, одлично су се уклопили и свако је дао свој максимум у раду са групом, као и на занимањима.
Драго ми је и да се пријавило оволико
ученика, што потврђује да за овај камп
влада велико интересовање.
Време на Балатону је ишло у прилог
камперима, тако да су свако поподне
могли да проведу на плажи, расхладе
се, играју одбојку у води, или уживају
док се сунчају.
Као и претходних година, учеснике
кампа су посетиле и екипе Радио Печуја и Српског екрана и направиле

прилог о раду и активностима на кампу.
Ноћу је ученике чувао Драган Пандуровић.
Реализацију Српског језичког кампа „Вук С. Караџић” финансијски су
потпомогли: Уред премијера и Фондација „Бетлен Габор”, Министарство
спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону,
као и српске самоуправе II, VII, VIII и
XIV кварта у Будимпешти, док је превоз ученика од Будимпеште до Балатонфењвеша и назад обезбедила
Српска школа „Никола Тесла” из Будимпеште..
Драгана Меселџија
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ВЕСТИ

Промоција у Музеју историје музике

Нови сусрет са
Вујичићевим делом

Академик Тибор Варади

П

осле београдске промоције,
приређене недавно у Галерији САНУ, о којој смо у СНН-у
детаљно писали, свечано представља-

ње другог издања збирке
Тихомира Вујичића „Музичка традиција јужних
Словена у Мађарској”,
одржано је и у Будимпешти, у Музеју историје музике – БТК, при Музиколошком институту.
Да подсетимо, резултати рада Тихомира Вујичића раније су сакупљени и
објављени 1978. године, а
промовисана
научна
збирка представља друго,
ново, допуњено и осаврамењено издање. Резултат
је заједничког рада и сарадње Србије и Мађарске, а издата је на три језика: српском, мађарском
и енглеском.
У свечаној сали „Барток”, промоцију је отворио Антал Молнар, заменик
директора Центра за хуманистичке
науке, а о збирци су говорили: Тибор

Нови Сентиван

Фестивал у Мохачу

КУД „Банат” на Дану села

Н

акон двогодишње паузе, проузроковане пандемијом, у
организацији појединих чланова представничког тела Новог Сентивана, у поменутом насељу надомак
Сегедина, 18. јуна је одржан Дан села.
Ова културно-забавна и спортска манифестација, одржана на месном
спортском игралишту, окупила је велики број мештана, којима су се придружили и заинтересовани житељи
околних насеља.
Сви они уживали су у разним програмима, којих је било на претек, за
младе и за старије. У целодневној манифестацији наступио је и КУД „Банат” из Деске, предвођен Перицом
Дунаијем, уметничким руководиоцем, одговорним за подмладак ансамбла.
Играчи су извели три кореографије, а свако извођење је испраћено бурним аплаузима публике. На велику

Варади, председник Одбора
за проучавање мањина и људских права и члан Српске академије наука и уметности, др
Пал Рихтер, директор Музиколошког института ИЦХН,
који је и главни одговорни
уредник, Пера Ластић, директор Српског института у Будимпешти, Јелена Јовановић
и др Данка Лајић Михајловић,
сараднице Музиколошког института САНУ, Маријета Вујичић, сувласница заоставштине Тихомира Вујичића, уједно
преводилац, уредник и дипломата, мцр Софија Каплан, етнолог, истраживач-сарадник
Српског института у Будимпешти, и Габор Ередић, председник Удружења „Тихомир Вујичић”.
Збирку је представио Данијел Липтак, истраживч БТК Михаљ Борбељ
- Музиколошког института, а
у програму су учествовали:
вокална солисткиња Бранка Башић, мијске сарадње између САНУ и МАН
Михаљ Борбељ, члан Оркестра „Ву- (Истраживачког центра за хуманијичић”, Јелена Јовановић и Золтан Са- стичке науке), као и сарадње на пробо, етнолог и музичар.
јектима Српског института из БудимЗбирка је резултат трогодишњег пеште.
билатералног пројекта међуакадеК. П.

радост љубитеља српског фолклора,
Дешчани су приредили и српску плесачницу. Сви заинтересовани су се
радо укључили у заједничко коло и
могли да науче бројне кораке српских народних игара.
Слично ранијим годинама, посетиоци су могли да погледају месни српски православни храм и парохијски
дом, у којем се налази богата етнографска збирка.
Дан села у Новом Сентивану доказао је да има потребе за забавом и
дружењем, где људи разних националности и вероисповести имају прилику да разговарају, веселе се и забораве на свакодневне бриге.
У томе су им у сусрет изашли и
фолклораши из Деске, који су већ наредне недеље, 25. јуна, својим наступом увеличали и традиционални „Фестивал руже” у Сиригу.

У

Популаризација
тамбурашке музике

организацији Локалне самоуправе града Мохача, 18. јуна,
на отвореној позорници на Тргу Деак, у Мохачу, одржан је 15. по
реду Тамбурашки фестивал. Звуци
тамбуре су и данас омиљени и популарни у том барањском граду, који је
надалеко познат по културно-забавној манифестацији „Поход бушара”.
Али, и месни тамбураши су, без сумње, много тога учинили да се добар
глас града Мохача надалеко чује.
Ту спада и „Тамбурашки фестивал”, који је осмислила Жофиа Апро,
баспримашица Оркестра „Дунавкиње”. Она је била иницијатор и идејни творац фестивала, са циљем да се
представе сви тамбураши
П. М. који негују ову врсту музике у Мохачу.
И ове године, на радост многобројне публике, окупили су се врсни
тамбураши са циљем да
представе лепоте тамбурашке музике и потврде
своје квалитете. Позиву
организатора одазвали
су се оркестри: „Планина”, „Комшилук”, „Гласови”, „Данубиа”, „Borvirág”
„Шендерге”, „Жгано”, Породични тамбурашки оркестар „Амари” под вођством Јожефа Ковача
Вершендија, а дошли су и
„Пoтиски тамбураши” из
Кањиже, у Србији.
Сви учесници програма

просто су очарали публику и освојили нове љубитеље тамбурашке музике. Својим мајсторским свирањем на
жичаном инструменту доказали да
одано негују и чувају тамбурашки мелос.
Захваљујући приредби, покренутој
2007. године, наставља се популаризација тамбурашке музике и тамбурице.
Ова манифестација ће се, како истичу организатори, и убудуће одржавати на радост публике и музичара не
само из Мађарске, већ и из околних
земаља, па и шире.
П. М.
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ИНТЕРВЈУ

Јубилеј Љубинке Перинац Станков из Темишвара

Три деценије плодоносног
књижевног рада
Пре тачно 30 година почела је, данас веома богата књижевна каријера српске списатељице из Румуније Љубинке
Перинац Станков, дугогодишње новинарке и главне уреднице темишварске „Наше речи”, која данас са великим
успехом уређује тамошњи часопис „Књижевни живот”.
Оба гласила се са интересовањем прате и међу Србима у
Мађарској, баш као и свака нова књига њихове уреднице.

СВИ СМО ОДГОВОРНИ, МЛАДЕ ТРЕБА ПРИВОЛЕТИ
На питање како у ери интернета и лако доступних садржаја учинити да
младима књижевност постане прозор у свет и ко треба да има главну улогу у „наговарању”, наша саговорница каже:
- Сви смо одговорни, али их не треба присиљавати или наговарати. За
књижевност ипак треба мало више стрпљења од оног што нам нуди интернет. Треба их приволети. Примера ради, ако дете расте у кући са библиотеком пуном књига, веће су шансе да бар једну, из радозналости, отвори. Ако
професор нађе времена да поведе своје ђаке на књижевно вече, веће су
шансе да неко заволи књижевност, јер је она тамо ван наставног часа, ван
оцена, ван контролних радова, необавезна је, и можда баш због тога интересантна. Ако исте вечери бар једно дете, после књижевне вечери, осети
потребу да нешто напише, сви смо на добитку. Ако их и ми као уредници
новина и часописа некада наградимо за оно што су написали, можда ће
они сутра наставити наш посао. А требало би неко овај посао да ради и
после нас.
што други не виде, као књижевник
важне су ми емоције и унутрашњи
свет, како мој, тако и унутрашњи свет
оног који све то чита негде на плажи,
у својој фотељи, у трамвају, у авиону
или возу. То би била та нека елементарна формула, којој треба додати
наравно, све остале спољне утицаје и
факторе. Страшне се ствари догоде у
нечијем животу за 30 година, нема ту
вакуума, свега има. Ништа људско ни
мене није промашило.

Љ

убинка Перинац Станков
рођена је 1969. године у Темишвару. Дипломирала је
на Филолошком факултету при Западном универзитету у том граду, на
одсеку за румунски и руски језик и
књижевност (1989-1994), а потом радила као уредник Телевизије „ТВТ
89”. Дуги низ година била је главни
уредник „Наше речи”, а данас је колумниста тог недељника и уредница
часописа „Књижевни живот”.
Објавила је неколико књига поезије и колумни, превела више књига
са румунског на српски, односно са
српског на румунски. Члан је Савеза
писаца Румуније, Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника
Војводине, а добитница је и неколико
значајних књижевних награда.
Лубинка, у Панчеву сте 1992. године, у том времену агоније, публиковали прву књигу, под насловом „Нигдина”. Да ли сте се

и колико од тада па до данас мењали као стваралац?
– Писци су најмање прозвани да
говоре о томе јесу ли се или не мењали током година. О томе одлучују читаоци. Но, ипак има ту неке окоснице
која се не мења, неке повезне нити по
којој ме људи препознају. Иначе, све
је променљиво. Мењамо се драстично
физички за 30 година, а замислите тек
колика је промена код људи који негују своју духовну разину. Ја сам имала ту срећу да се упоредо са књижевношћу бавим и новинарством. Прво
сам се бавила ТВ новинарством, затим писаним гласилима, а од недавно,
јер ништа није у животу праволинијско, него кружно, бавим се и радио
новинарством. Иако делују као апсолутне супротности, новинарство и
књижевност су ми већ годинама добра равнотежа при ходању на све тањој жици нашег друштва. Као новинар навикла сам да запажам, изоштрена су ми чула, примећујем и оно

ОПАСНОСТ ЗАБОРАВЉАЊА УЛОГЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Целокупна култура, па и књижевност су тесно повезане са образовањем.
Укус се васпитава, естетске вредности се стичу. Нажалост, данас нам је
образовање у овом новом миленијуму климаво, па ни однос према књижевности не може бити другачији. Деци се у школама предаје хаотично,
књижевни избори стају негде пре сто година, а њима у тим годинама све
то изгледа препотопско и у томе се не проналазе. Ако свему додамо брзину информација доступних преко интернета, која није без последица за
способност концентрације младих нараштаја, биће вам јасно да промене
нису само у укусу, него су дубље и забрињавајуће. Мислим да је веома опасно што се заборавља образовна, језичка, естетска и идентитетска улога
књижевности.

Шта је највише утицало на Ваше књижевно стваралаштво?
Чињеница је да је сваки стваралац условљен и друштвено-политичким контекстом.
– Да би човек могао да се суочи
са светом, са друштвом, па чак и са
политичким контекстом, он треба прво да себи пронађе епицентар. Да
зна одакле ће стваралачка енергија
да потекне. То није нимало лако. Најтеже је стварати и бити аутентичан,
јер то подразумева да не пристанеш
ни на шта опуштено или уопштено,
то значи да мућнеш мало својом главом, да информацију не прихватиш
готово сажвакану, него да је прво добро извагаш, да је пустиш да се на
њој мало искуственог талога накупи.
Јер узбуркане воде умеју да буду
мутне, а у мутном се прави избори
не чине.
Како гледате на српску књижевност у Румунији, посебно на
њен развој последњих деценија?

– Нема грађе без темеља, јер 200
година српске писмености у Румунији није мала ствар. Има држава
које не постоје толико дуго и те чињенице не може нико порећи. Наравно, на књижевност не треба гледати глобално, није свако ко објави
књигу на српском језику у Румунији обавезно и писац, мада међу нама заиста има сјајних писаца. Не
желим ту да вршим поређења, јер
нису писци краставци да их слажете по величини и облику у мање или
веће тегле. Свако је глас за себе.
Ако је оно написано вредно, људи
ће читати и уживати, ако није људи
ће при читању зевати од досаде. И
не помажу ту ни укоричена издања,
ни награде, ни звања. То је једноставно тако.
Дуго година сте били и новинар,
главни уредник темишварске
„Наше речи”. Како процењујете данашњу свеукупну снагу
писане речи, не само у књижевности, него у јавности. Да ли
још увек реч може да има снагу?
– Има реч снагу кад је онај који
је користи снажан глас, односно
кад зна свој посао. Наравно, ту бих
опет поменула образовање као тачку ослонца. За сваку врсту писања
је оно витално. Није све у шаренилу.
Слика има своју поруку, али није
јача од речи.
Специјално за СНН: Никола Лакић,
„Наша реч”, Темишвар

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СЕЋАЊЕ

Значајна годишњица славног Србина из Баје (4)

Двеста педесет година од
рођења Јоакима Вујића
На позив кнеза Милоша, у јесен 1834. године, у Крагујевац, тадашњу српску престоницу, долази Јоаким Вујић
као личност великог позоришног искуства и познавалац
обимног позоришног репертоара. Постављен је за директора театра, са задатком да организује рад првог
српског позоришта.

П

оникло у време борбе за националну независност и у
периоду када су постављени
темељи културном животу у Србији,
позориште у Крагујевцу делило је
судбину свог народа, одржавајући
континуитет преко разних дружина
и позоришних формација. Обновљено после Другог светског рата, постало је најотворенија културна институција града чије се деловање осећало у ужој и широј средини.
На сцени овог позоришта однегована је читава плејада врсних уметника који су оставили дубоког трага
у историји позоришне уметности земље. Театар у Крагујевцу који је носио име оснивача првог српског театра Јоакима Вујића, израстао је по
свом репертоарском изразу и сценском третману у модерно савремено
позориште.
Хатишерифом од 1830. и 1833. године Србија добија аутономију и право
да подиже културно-просветне и

здравствене установе. Захваљујући
чињеници да је Крагујевац у то време
престоница обновљене Србије у коме
је Кнез Милош Обреновић подигао
свој двор са управним и административним апаратом, у њему се утемељују: Књажеско-сербска типографија,
Новине Сербске под уредништвом
Димитрија Давидовића, Гимназија
(1833. године), Књажеско-сербски театар (1835. године), Књажеско-сербска
банда коју оснива Јозеф Шлезингер,
Лицеум Књажества Сербског (1838. године), музеј, библиотека, прва галерија, Суд крагујевачки (1820. године), болница, прва апотека. То је условило долазак учених Срба из Војводине који
ће у Крагујевцу започети пионирски
рад на културно-просветном пољу.
У Крагујевцу се прве позоришне
представе помињу 1825. године. Припремао их је и изводио учитељ Ђорђе
Евгенијевић са ђацима. Приликом
свог доласка у Крагујевац у њима је
учествовао и Јоаким Вујић. На позив

РЕПЕРТОАР ПРВОГ СРПСКОГ ТЕАТРА
Репертоар Књажеско-сербског театра у Крагујевцу чинила су углавном
дела Јоакима Вујића, а глумачки ансамбл, поред Вујића, који је био главни
глумац и редитељ, сачињавали су млади чиновници и ђаци гимназије. Прве
представе одржане су у време заседања Сретењске скупштине од 2. до 4.
фебруара 1835. године, када су приказани Вујићеви комади уз музику коју
је компоновао Јожеф Шлезингер. За три дана изведене су четири представе: „Фернандо и Јарика”, „Ла Пејруз”, „Бедни стихотворац” и „Бегунац”. Позоришну публику сачињавали су кнез са породицом, чиновници и позвани
гости, као и посланици у време скупштинских заседања. На Сретење Господње, 15. фебруара 1835. године (2. фебруара, по Јулијанском календару)
приказао је Јоаким Вујић свој позоришни комад „Фернандо и Јарика”, према делу Карла Екартсхаузена.

Кнеза Милоша у јесен 1834. године у
Кргујевац долази Јоаким Вујић као
личност великог позоришног искуства и познавалац обимног позоришног репертоара. Постављен је за директора Театра са задатком да организује рад позоришта. Књажеско-сербски театар смештен је у адаптираним просторијама типографије
и имао је бину, ложе и партер.
После престанка рада кнежевог
театра 1836. године позоришну традицију наставља Атанасије Николић обнављањем театра у јесен 1840. године.
Театар приказује комаде које је писао, режирао и у којима је био један
од глумаца Атанасије Николић. Са пресељењем престонице у Београд 1841.
сели се и Театар који наставља рад у такозваном Театру на
Ђумруку.
Средином 19. века
у Крагујевцу је основано Добровољачко
позоришно друштво
које, поред читалаштва, окупља интелигенцију, омладину,
занатлије и трговце,
дајући импулс културно-просветном
животу у Крагујевцу
за дужи временски
период. Његова активност поклапа се
са периодом економског и друштвеног успона Крагујевца који настаје оснивањем Тополивнице,
када долази велики број домаћих и
страних стручњака и мајстора.
Друштво је најактивније 60-тих година 19. века у време Омладинског
покрета када је и гостовало у Београду у част скупштине Уједињене омладине србске. Имало је Позоришни
дом у коме је приређивало представе
са разноврсним репертоаром, дела
тада популарних писаца.
Осамдесетих година прошлог века
рад Друштва јењава што користе друге путујуће позоришне трупе организујући своја гостовања у Крагујевцу.

Међу првима била је трупа Паје Степића, а затим Николе Симића, Димитрија Нишлића, Нишког позоришног
друштва „Синђелић” и друге. Деведесетих година прошлог века у Крагујевцу се оснива Добровољно професионално позоришно друштво под
именом „Слога”. За три године свог
постојања на сценама у хотелу Таково и својој летњој арени извело је 240
представа.
Са развојем модерног радничког
покрета у Крагујевцу је почетком
овог века основано Радничко позориште с циљем неговања идејне и
класне концепције културно-просветног образовања радништва.
У току Првог светског рата на импровизованим позорницама у војничким логорима у избеглиштву у којима
учествују и глумци из Крагујевца, као
и у граду, организовањем представа
са патриотским текстовима подизан
је морал код војника и народа. Позоришни живот у Крагујевцу између
два рата био је веома жив. Први културни догађај у ослобођеном Крагујевцу 1918. године био је оснивање
позоришта „Гундулић” које ради само
једну сезону после чега прелази у
Београд.
По угледу на Академско позориште у Београду, 1924. године на иницијативу крагујевачких интелектуалаца, оснива се Академско позориште, које негујући савременији и
модернији приступ сцени, живој речи и репертоару, постаје озбиљна
уметничка организација. По престанку рада Академског позоришта континуитет позоришног живота настављају аматерска позоришта Соколске
организације,
која
су
најактивнија у периоду од 30-тих до
40-тих година.
Програми који носе социјалну ноту, садржајно и идејно ангажовани на
буђењу класне свести, исказивани су
на сценама радничких културно-уметничких друштава, а посебно
КУД Абрашевић. На иницијативу Бранислава Нушића и поклоника позоришне уметности у Крагујевцу 1935.
године оснива се Народно позориште
града – прво професионално позориште после 100-годишње паузе. (...)
Д. А.
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ФЕСТИВАЛ

Сегедин

Српска писана реч на
„Недељи књиге”
Библиотека „Шомођи” у Сегедину, организовала је
од 9. до 12. јуна традиционалну манифестацију „Недеља књиге”, на којој су, поред осталог, представљене новинска, публицистичка и књижевна продукција српске
заједнице у Мађарској.

П

разник књиге је и ове године
обиловао програмима, промоцијама и књижевним трибинама, а до изражаја је дошла и пре-

зентација издаваштва националних
заједница. У склопу 93. „Недеље књиге” читалачкој публици и пролазницима, на Тргу Дугонич, 11. јуна, представила се и српска заједница у Сегедину, која је на посебном штанду
изложила издања штампана на српском језику.
Захваљујући Марти Петреш и Сенаду Емри, члановима Сегединске
месне српске заједнице, публика је и
овога пута била у прилици да стекне
увид у издавачку продукцију Срба у
Мађарској. Било је могуће погледати
разне бројеве „Српских недељних новина”, „Српске календаре”, а била су
изложена и издања Српског института при Самоуправи Срба у Мађарској,
као и наших књижевника: Предрага
Степановића, покојног Петра Милошевића, Драгомира Дујмова, Драгана
Јаковљевића. Изложени су и бројни
примерци „Дешчанских свезака” и

„Барањских свезака”, као и друга издања о српско-мађарским културним
везама.
На штанду су се нашли и преводи
наших аутора на мађарски језик, па
се на тај начин и мађарској читалачкој јавности указала прилика да упозна српске ствараоце.
Поред писане речи, промовисана
је и музичка баштина Срба у Мађарској. Изложени су бројни носачи звука, који сведоче о лепотама православног литургијског појања, као и
они са фолклорним садржајем.
Овогодишња „Недеља књиге” није

1. јула 1835. – У Пешти је штампан прраспустила покрајинску Скупштини увршћен је на Унескову листу
ви брoj „Сербског народног лину, након чега су уследили штрајсветске баштине као пети споместа”, илустрованог књижевног
кови и протести косовских Албаник из Србије и Црне Горе. На листи
недељника Срба у Мађарској, који
наца.
Унеска је 754 споменика из целог
је покренуо публициста и уредник
света.
Летописа Матице српске Теодор 2. јула 1992. – Умро је Борислав Пекић,
Павловић. Лист je излазио до 1848.
један од најзначајнијих југословен- 5. јула 1889. – Умро је српски писац
Након првог огледног броја, објаских књижевника у другој половиЈаков Игњатовић, зачетник реаливљеног 1. јула 1835. године, без прени 20. века. Kао члан илегалне орзма у српској књижевности. Писао
кида је излазио од 1837. до 1848, с
ганизације Савезне демократске
је песме, културноисторијске чланпрекидом 1836. године услед матеомладине Југославије, после Друке, путописе, романе и приповетке
ријалних тешкоћа, док је због ревогог светског рата био је неколико
и уређивао „Српске новине” и
луције 1848. изашло само 14 бројегодина у затвору. Један је од осни„Српски летопис”
ва. Штампан је у штампарији Певача Демократске странке 1989, пр(„Вечити младожештанског универзитета у Будиму и
ве послератне опозиционе партије
ња”, „Трпен-спакод Јосифа Бајмела у Пешти.
у Србији („Време чуда”, „Kако упосен”, „Милан На„Сербски народни лист” је покрекојити вампира”, „Златно руно”).
ранџић”).
нут као надопуна Летопису Матице српске, који је престао с излаже- 2. јула 2008. – Умро је академик Дејан 6. јула 1855. – Рођен је
њем 1835/36. године, као и због поМедаковић, доктор историјских навојвода Живојин
требе за српским новинама. У
ука и најзначајнији историчар српМишић, један од
почетку је имао поучан и забаван
ске уметности за период од 18. до
најбољих српских
карактер, с прилозима који се тичу
20. века. Био је професор Филозофвојсковођа. Kомансвакодневног практичног живота и
ског факултета, књижевник и научдовао је операцинеким занимљивостима из света. У
ник светског гласа, чија су дела
јама у Kолубарској
првим годиштима се појављују по
превођена на више светских језика.
бици у којој су Српрви пут у српској журналистици
У свом истраживању интересовао
би извојевали поилустрације из страних новина.
се за широки распон тема од средбеду над Аустро
Временом, лист је све више постањовековне уметности до модерног
Угарском (1914) у
јао књижевни, и у њему су сарађисликарства, али је тежиште његоПрвом светском
вала тада позната имена хрватске
вог рада на српском барокном слирату. Написао је
и српске књижевности.
карству, српским културним принеколико војних
ликама у 18. веку и српском сликардела од којих је
1. јула 1991. – На састанку у Прагу листву у 19. веку.
најпознатије „Страдери источноевропских земаља
тегија”.
укинули су Варшавски пакт, осно- 3. јула 1995. – Југословенски кошаркаван 1955. године.
ши постали су европски шампиони 7. јула 1941. – У Србији
на првенству у Атини. Победа је
је почео устанак
2. јула 1990. –Не прихватајући уставне
бурно прослављена у земљи, а одупротив немачке
промене у Србији, албански делешевљење је појачано због трогодиокупације, под вођгати покрајинске Скупштине Kосошње међународне изолације Југоством комуниста.
ва усвојили су Уставну декларацију
славије.
и прогласили одвајање Kосова од
7. јула 2000. – У БеоСрбије. Скупштина Србије је 5. јула 3. јула 2004. – Манастир Високи Дечаграду је умро југо-

прошла без презентације српског
фолклора. Чланови КУД-а „Банат” из
Деске су публици дочарали богатство
и раскош српског фолклора, народних ношњи, а затим су приредили
српску „плесачницу”.
Учешће сегединских Срба на „Недељи књиге” било је успешно и сигурно је да ће српска заједница у Сегедину и убудуће излазити у сусрет организаторима традиционалне култур
не манифестације. Ова приредба
представља добру могућност промовисања српске културе у Мађарској.
П. М.

ВРЕМЕПЛОВ
словенски композитор и музиколог
Никола Херцигоња. Његова музика
инспирисана је националном историјом и фолклором (сценски ораторијум „Горски вијенац”, симфонијски плес „Линђо”, циклуси песама за глас и оркестар, музика за
филм).
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НЕВЕН

Српска гимназија „Никола Тесла”

Уручена матурска
сведочанства
После дуже паузе изазване пандемијом, ове школске
године је на традиционалан начин одржан и усмени део
матурских испита. Матурска комисија је донела одлуку
да се доделе похвале оним матурантима који су се нарочито истакли.

У

Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти велика већина матураната на писменом делу матурских испита дала је
одговарајуће одговоре из српског језика и књижевности, мађарског језика и књижевности, мађарског као
страног језика, историје, српског народописа, математике, енглеског језика, биологије, хемије, информатике
и физичког васпитања.
Овоге године усмена матура је почела 14. јуна. На првом састанку професорима се обратила директорка
др Јованка Ластић, а одмах после ње
и председник матурске комисије др
Никола Ластић. Председник је говорио о стриктном уважавању и придржавању свих правила и прописа приликом обављања усменог дела матурских испита. Затим је указао на
могућу дужину појединих одговора
и говорио о начину испитивања кандидата.
Одмах потом окупљеним матурантима на школском дворишту обратила се директорка Ластић, која је саопштила да су сви успшено положили
писмени део и да сви могу да полажу
усмени део матуре. Председник матурске комисије др Никола Ластић је,
затим, поздравио матуранте и пожелео им много среће, успут их је храбрио и давао им је моралну подршку.
Нешто више од осамдесет ученика
је преко четири дана доказивало своју спремност да положе испит зрелости. Велика већина одговора била је
на одговарајућем нивоу, а доста брилијантних, а у ретким случајевима и
слабијих одговора. Срећом, сви су
успешно положили матурске испите.
У суботу, 18. јуна, у свечаној сали,
окупили су се сада већ бивши матуранти, где су им уручена сведочанства о положеној матури.
Присутнима се прво обратила директорка др Јованка Ластић, која је
том приликом честитала свима на

захвалан професорки, заменици ди- Похвалу из мађарског као страног јеректора Кристини Бекић, за беспре- зика добили су: Ана Марчетић, Нина
корну организацију и организационе Николић, Тамара Терзић, Мирјана Ђупослове око матуре”, рекао је, поред рић, Анђела Вукмир. Из области маосталог, др Никола Ластић, који се по- ђарски језик и књижевност похвалу
себно захвалио на успешном раду су добили: Ева Балаша, Катарина Грудиректорки др Јованки Ластић.
јић, Матија Хегедиш, Милена Прћић.
Матурска комисија је донела одлу- Из историје похваљени су Ева Балаку да се доделе похвале оним мату- ша, Ана Марчетић, Срна Азировић,
рантима који су се нарочито истакли. Мирјана Ђурић, Милена Прћић, МаОпшту похвалу добили су: Тамара рија Јовановић, а из области енглески
Пап, Данка Реновица, Вукашин Ђин- језик добила је похвалу Маша Сврђић, Анђела Топић, Сара Самоковли- длин. Из физичког васпитања похвала
ја, Адријана Бркљач, Софија Чубри- је додељена Милану Милићу.
ловић.
На самом крају одушевљеним маИз српског језика и књижевности турантима свечано су уручена матурпохвале су добили: Тина Тадић и Лена ска сведочанства.
успеху и подсетила да бивши учени- Татић, Ален Бенић и Кристина Лајко.
Д. Д.
ци одрже у сећању лепе успомене на
проведене школске дане у Српској
гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти. Она им је пожелела и много среће у животу најавивши да им сада
почињу најлепши доживљаји и нејузбудљиве године на разним факултетима, како у Мађарској, у Србији, или
у иностранству. На самом крају своје
беседе директорка је скренула пажњу да сви испоштују своје обавезе
око враћања уџбеника и књига у
Свечаним завршним програмом, Српска основна школа
школску библиотеку, те да измире дугове око исплате исхране.
у Батањи опростила се од ученика осмог разреда. Ово је
Директорка је потом, предала реч
универзитетском професору, пред- била једна од бројнијих генерација у последњих неколико
седнику матурске комисије др Нико- деценија, која ће по много чему остати упамћена.
ли Ластићу.
Председник је са великим признаванаесторо основаца стасало красно украшеној школи, која је одињем говорио о томе да су током маје да прими титулу „малих” сала топлином и емотивношћу окутурских испита у нашој средњој шкоматураната и крене ка новом пио се велики број званица. У дугачкој
ли испоштована сва законска прави- животном путу. Свака генерација ђа- колони, уз звуке опроштајних песама,
ла, као и све законске одредбе и ка је посебна. Сви они остају у вели- обилазили су учионице својих млапрописи.
ком срцу школе, тако да је и сам чин ђих другара и слушали њихове опро„Поштоване колеге, драги мату- опраштања од њих веома емотиван. штајне говоре, након чега су их малиранти, поносан сам на вас, сада већ
У поподневним часовима, у пре- шани засули цвећем. Свечана манибивше ученике Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, што сте
успешно положили испит зрелости.
Такође сам поносан на мађарску државу која чини све што је у њеној моћи да очува наслеђе, да умножи и
оснажи све мањинске, народносне и
верске заједнице на њеном подручју,
разуме се, међу њима и нас православне Србе и оне који се везују за
нас. Такође сам поносан на све овде
присутне колеге, ваше бивше професоре и професорке, који су одреда
дали све од себе да би вас довели до
матуре, обдарили знањем, снабдели
вас и наоружали вештинама и уметношћу, помоћу којих ћете се снаћи и
афирмисати у свим областима живота савременог света. На овом месту
желим да се захвалим свим члановима матурске комисије на пруженој
помоћи и разумевању, а посебно сам

Свечаност у Батањи

Опраштање од дванаесторо
свршених основаца
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Будимпешта, 30. јун 2022.

Завршетак школске године у Ловри

Половина ученика одликаши
У Ловри, на Чепелској ади, 14. јуна одржана је прослава
поводом завршетка школске 2021/2022. године, коју је са
успехом завршило 36 ђака, а половина њих са одличним
успехом. Кажу да су задовољни што су целе године били
на окупу и што су избегли тзв. „онлајн” наставу.

П

фестација се наставила у црквеном
дворишту, под шатором, где се окупио велики број гостију. Мелинда Кереми, директорка српске основне
школе и забавишта, овако се обратила осмацима: „Пре неколико година
сте кренули једним путем за који нисте знали шта вам доноси. То је био
пут на коме смо се и ми педагози
придружили вашим родитељима, како бисмо вам пренели сва искуства
и најбоље знање. На вашим лицима
се одражавао страх, трема, као и радозналост када сте размишљали на
прагу учионице да ли смете да га
прекорачите. Питали сте се да ли ће
бити тамо некога – као у забавишту
– ко ће вас волети и дати вам подршку, помагати ако има проблема,
бранити за то време док не добијете
назад своју мајку?
Сада бих требала да вам се обратим као директорка, али ипак сам
вам поново учитељица, пошто сам
тада ја са вама направила прве школске кораке. И дан данас видим пред
очима тај призор, јер верујте ми, да
сам и ја исто тако имала трему као
и ви. Лепо, полако научили смо читати и писати, бројати, а од осталих педагога сте добили знање на које се
можете ослањати у каснијим годинама. Са великим трудом смо вас изводили на прави пут, али смо морали
признати да живот не иде онако како
ми желимо, јер и ви имате своје мишљење. Нормално је да живите живот, иако су понеки поступци опасни,
или нису претходно промишљени.
Можда ће вас баш ови поступци учинити мудријима, ако извучете из њих
поуку. Трудили смо се да тако живимо са вама, да и ми учимо од вас; да
један другога пазимо и прихватамо.
Трудили смо се да вас васпитавамо
тако да постанете људи које не покреће сила, већ да будете способни
да хладне главе планирате и доносите одлуке, да постанете људи који су
способни да планирају будућност. Да
будете природни и отворени, али да
ипак идете својим путем. Сигурна
сам да ће живот доказати да нам
труд није био узалудан.
Увек се сећајте многобројних заједничких доживљаја које сте имали
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на школским приредбама, баловима,
излетима и камповима. Ови догађаји ће вам заувек остати у срцу и било када можете напунити своје батерије захваљујући њима.”
При самом крају говора подељене
су награде за одличан успех, примерно владање и активно залагање
у школском животу.
Уз звуке „Марша на Дрини” ученици осмог разреда су предали српску заставу будућим осмацима, на
којој је завезана пантљика њихове
генерације 2014-2022. Свечаном
опраштању присуствовала су и председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор, градоначелник Батање Чаба Борош и јавни бележник
Иштван
Варга.
Градоначелник Батање, који је и бивши ученик Српске школе, и јавни бележник, овом приликом je предаo
награду „Ученик године“, коју додељује град Батања. Овогодишњи добитник је Жолт Мезеи, ученик 8. разреда, за изузетне успехе у спорту и
учењу.
Осмаци су се затим опростили од
својих педагога, који су им у току
школовања преносили своја знања
и бодрили их на разним такмичењима и наступима. Од својих драгих
ученика, на крају се опростила и Весна Галић, разредни старешина.
Ученици осмог разреда су на крају све присутне изненадили кратким,
ефектним плесом, које је са њима
припремила учитељица Станислава.
Пуштајући балоне да лете у вис
осмаци су се опростили од своје
школе.
У среду, 22. јуна, у поподневним
часовима свечано је завршена
2021/2022. школска година. Ученицима су уручена сведочанства и награде у виду књига, за изузетан успех и
залагање у школи. Малишани су кренули на заслужени распуст, док ће
њихови педагози до почетка јула завршавати документацију и тек онда
отићи на одмор, како би се свежи и
одморни у септембру поново састали. Већина деце ће лето провести у
бројним камповима, који се организују у току лета за основце.

ротекле школске године у
ловранској оновнoj школи,
првом разреду је предавала
учитељица Милена Милановић, која
је дошла из Србије, тако да су деца
практично била приморана да говоре
углавном српски језик. Други разред
је водила Јелена Вукајловић, а трећи
и четврти учитељица Весна Рац Петин.
За прославу је сваки разред припремио свој програм. Први разреди
су рецитовали и певали српске песмице и отпевали су песму „Парк”,
сестара Гобовић, које су крајем маја
боравиле у српским школама у Мађарској и организовале интерактиван програм са децом уз песму и
игру.
За прославу је сваки разред изабрао по једну песму, коју су научили
током ове радионице. Други разред
је отпевао песму „Здрава храна“, а
ученици су рецитовали и рецитације
на српском и мађарском језику. Трећи и четврти разреди су припремили
један краћи позoришни комад, рецитовали су не само на српском, него и
на енглеском језику, а припремила их
је учитељица енглеског језика Моника Куруц. Они су отпевали песму „Србија”.
Прослави је, поред поносних родитеља, присуствовала и др Јованка Ластић, директорка Образовног центра
„Никола Тесла”. Она је поделила захвалнице породицама Беднанич и
Черна, као и Атили Васину, за посебну
подршку ђацима и школи. После прославе, сваки разред је отишао у своју

учионицу, где су подељена сведочанства.
Ловрански ђаци се надају да ће у
септембру добити нови аутобус, јер
су постојећи прерасли. Иначе, поред
овдашње деце, ловранску Српску
основну школу похађају и ђаци из Тукуље, Чипа и Српског Ковина. Како
сазнајемо, у први разред се уписало
18 деце, а већи број њих долази из
Тукуље.
Малишани се радују лету и традиционалном ловранском кампу под
називом „Очување старих заната”, који је почео 26. јуна и трајаће недељу
дана.

С. Ђ.
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ПУТОПИС

Ходочашће по српској Светој гори

Јединствени драгуљи
Овчарско-кабларске клисуре
Овчарско-кабларска клисура је прави бисер природних лепота Србије, са десет манастира, три бање, три језера, две пећине и јединственом Западном Моравом.
Овај део Србије посетила је група Срба из Мађарске,
укључујући и нашег репортера, који нам је отуда послао
занимљив путопис.
„Ово путовање је нешто најлепше
што се могло догодити у мом животу.
Видети наше манастире, природну
лепоту, вратити се у прошлост и поново доживети нашу историју, то је
нешто што се само пожелети може.
Зато свима предлажем да обилазе
наше светиње у Србији и доживе несвакидашње духовне тренутке, јер и
на тај начин одајемо почаст нашим
великанима који су саградили бројне
светиње и учврстили темеље српске
духовности и културе!”, рекла је Љиљана Јухас из Семеља, учесница тродневног поклоничког путовања које је
обухватило град Чачак и околину,
средишњи део централне Србије, Шумадију, Моравички округ.
Није случајно пала одлука да се
посети овај крај Србије, од стране руководства Печујско-барањског српског удружења. Овчарско-кабларска
клисура је прави бисер природних
лепота Србије са 10 манастира, три
бање, три језера, две пећине и јединственом Западном Моравом.
Најважнија манастирска целина у
околини града Чачка већ је раније
била у плану Барањаца. Пандемија је
осујетила планове Срба и других православаца из мађарског дела Барање
да отпутују у Србију. Ипак, након две

године, дочекали су тренутак остварења својих снова, везаних за сусрет
са светињама и простором где је некада раније било још више манастира. Путовање кроз овчарско-кабларску клисуру се остварило између 4. и
6. јуна, у време када је већи део хришћана славио Духове (српски православни верници су ове године Силазак Светог Дуна на Апостоле, Педесетиницу, празновали недељу дана
касније 12. и 13. јуна).
Група од готово педесет поклоника, предвођена јерејом Миланом Ерићем, парохом печујским, 4. јуна, кренула је у рано јутро, како би на време
стигла у Чачак. То је град препознатљив по очуваној архитектури, са елементима савременог начина градње,
али и очуваним амбијенталним целинама. Овде је поклонике из Мађарске
дочекао водич Драган Ђоловић, искусни познавалац административног,
привредног и културног центра Моравичког управног округа и његове
околине. Након што је у аутобусу
укратко говорио о прошлости и садашњости града Чачка, он је своје госте
повео до Народног музеја Чачак.
Овде је групу примила госпођа Зора Бојовић, виши музејски водич, која
је веома надахнуто говорила о Музе-

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
Поклонике из Мађарске посебно је импресионирала спомен-соба Надежде Петровић, родоначелника и најизразитијег представника раног српског
модернизма, која је формирана као изложбени простор након темељне
реконструкције зграде из 2005. године. Ту је смештено 12 Надеждиних слика које галерија поседује и неколико артефаката из некадашње породичне
куће у Београду. Поред истакнутих радова на којима се јасно очитава сопствен уметнички израз чувене сликарке из разних фаза њеног сликарства,
овде се налазе и чувене њене слике „Грачаница” и „Стари шедрван у Призрену” - обе из 1913.

СРПСКЕ

старије рукописно Четворојеванђеље,
које је сачувано у ризници цркве Светог Вазнесења Христовог у Чачку, познатије под именом „Чачанско”. Њега
је написао поп Вук из Никољ Пазара,
1554. године.

ЧАЧАНСКИ ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ХРИСТОВОГ
У наставку првог дана тродневног поклоничког путовања уследио је обилазак цркве Вазнесења Христовог. Из говора водича Драгана Ђоловића
могло се сазнати да је Саборни храм Вазнесења Господњег у Чачку, некадашњи манастир Богородица Градачка, задужбина жупана Страцимира,
брата Стефана Немање. У вези са оснивањем цркве нема поузданих извора,
међутим, претпоставља се да је подигнута између 1179. и 1190. године.

ју. Основан 1952. године, Музеј је смештен у конаку Јована Обреновића,
средњег брата Милоша Обреновића,
који је учествовао у Првом и Другом
српском устанку. Из приче госпође
Бојовић могло се сазнати следеће:
„Народни музеј у Чачку је комплексна установа, која се брине о културном наслеђу Чачка и најближе околине, укључујући и простор Драгачева
и Ивањице. Чување и промоција посебног регионалног историјског, уметничког и културног идентета почива
на истраживању и приказивању остатака прошлости, почев од палеонтологије, археолошких артефаката, преко народног и уметничког стваралаштва, до приказа тема из историје,
националне и регионалне, са темама
од праисторије до савременог доба.
Установа је конципирана као регионални музеј који у свом саставу има
пет одељења: за палеонтологију, археологију, историју, историју уметности
и етнологију. Музеј има и лабораторију за конзервацију, библиотеку, фото лабораторију и водичку службу.”
Како нас је информисала госпођа
Бојовић, музејска установа чува портрете многих значајних личности српске историје, као што су: Јован Обреновић, дивизијски генерал, командант
Моравско–подринске војне области,
кнез најпре Рудничке, а потом и Пожешке нахије, војвода Петар Бојовић
(изложена је његова униформа), војвода Степа Степановић (изложена је
његова сабља), а ту се налази и нај-
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Такође, међу драгоценим вредностима Народног музеја Чачак је и најстарија српска штампана књига - Цетињски октоих из 1494. године.
Након веома детаљног увида у разне историјске епохе, које су се тицале
града Чачка, поклоничка група из Мађарске упутила се у Уметничку галерију „Надежда Петровић”, која је
основана 1961. године. Галерија, која
носи име рођене Чачанке, зачетника
српске модерне уметности, али истовремено и културног посленика (организатора првих јужнословенских
изложби, ликовних колонија и уметничких удружења на самом почетку
20. века) и врло активног друштвеног
и хуманитарног радника, располаже
са преко 1700 експоната, који су сврстани у 7 збирки: „Надежда и савременици”, „Југословенска уметност
друге половине ХХ века”, „Савремена
уметност”, „Спомен-збирка Богића
Рисимовића Рисима”, „Збирка цртежа и карикатура Пјера Крижанића”,
„Легат породице Боже Продановића”
и „Легат Соње Савић”.
(Наставак у следећем броју)
Предраг Мандић
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