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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

П редседник Напредног клуба 
Чедомир Антић, чија организа-
ција анализира и прати поло-

жај и политичка права српског народа 
у региону, каже да је у односу на по-
следњи извештај о правима Срба из 
августа 2019. године, настављен процес 
обесправљивања великог дела срп-
ског народа и да је то посебно изра-
жено у Црној Гори, уочи и након усва-
јања Закона о слободи вероисповести 
„Са изузетком Мађарске, Румуније и 
у одређеном кратком периоду Алба-
није, у већини случајева су политичка 
права опадала у ових скоро 12 година 
колико се тиме бавимо. Разлога је 
пуно, а најважнији су процеси настан-
ка нација у Босни, Хрватској, на Косо-
ву и Метохији и у Црној Гори. Тамо се 
крше сопствени закони и Устави чиме 
се обесправљује српски народ”, оце-
нио је он.

У Црној Гори, додаје он, већ година-
ма траје потпуно обесправљивање 
српског народа, од њихове грађанске 
неравноправности до тога да чак не-
мају ни право националне мањине 
иако у ЦГ не постоји национална ве-
ћина", каже он и додаје да би Срби 
требало да буду конститутивни народ 
у Црној Гори, као што су Албанци у 
Северној Македонији или Срби, Хрва-
ти и Бошњаци у БиХ.

Међутим, он додаје, српски језик и 

писмо су избрисани, Срби су предмет 
кампања мржње, њихова црква је 
обесправљивана, а Закон о слободи 
вероисповести, донет је на исти начин 
као и Закон о држављанству.

„Негирају се Срби и Србија и само 
због њих се доноси тај закон”, оценио 
је Антић у изјави за Танјуг.

Он додаје да у овом моменту има-
мо нешто „што нисмо од Милошеви-
ћевог времена имали, а то је да се 
власт у Србији солидарише са Срби-
ма”. Ипак, сматра Антић, власт не ради 
довољно.

„Имали смо обећање да ћемо ресе-
товати односе са Црном Гором што је 
говорио још министар Ивица Дачић 
пре 5 или 6 година”, каже Антић, уз 
оцену да то никада није учињено. Он 
сматра да Србија не води конзистент-
ну политику према Црној Гори, одно-
сно да и претходна и ова власт воде, 
„посебну према тој држави и посебну 
према српском народу”.

„То је довело до тога да је председ-
ник Црне Горе Ђукановић све што је 
желео остварио. Он је засновао своју 
ауторитарну владу на непрекидно оп-
садном стању и на стању непрекидне 
опасности од Србије. А притом је ус-
пео да се људима који су на власти у 
Србији представи као њихов најбољи 
пријатељ и као политички партнер”, 
навео је он уз опаску да је црногорски 

председник „ратовао” са делом срп-
ског народа, као и са Србијом, али да 
није био у отвореном сукобу са њеним 
властима.

Антић сматра да Србија треба да 
преиспита своју политику према пи-
тању положаја Срба у региону, те да 
се питање њиховог положаја мора 
решавати у нашој скупштини, у нашим 
министарствима надлежним за то, уз 
придржавање Устава, закона и демо-
кратских процедура.

Држање Србије у погледу заштите 
права Срба последњих 30 година Ан-
тић је окарактерисао као „склоно 
грешкама”, наслеђеним још из доба 

Милошевића када, према његовом 
виђењу, Министарство за Србе изван 
Србије ништа није радило.

„Све је било подређено очувању 
континуитета југословенске државе 
од стране Србије и Црне Горе. Када је 
реч о демократским властима, оне су 
подељене. Међу њима је било оних 
који су били искрени заговорници де-
мократије и људских права, али било 
је и оних који су на корак од страних 
агентура, део посткомунистичког на-
слеђа и естаблишмента и чији су ро-
дитељи створили каријере на мржњи 
према српском народу”, рекао је Ан-
тић. 

ПОЛИТИКА

Растућа обесправљеност српског народа у региону
Упозорење Напредног клуба

Чедомир Антић 

И ако се протеклих неколико 
година у Србији рађа више 
деце, сваке године наша ма-

тична земља губи на десетине хиљада 
становника. Демографкиња Даница 
Шантић каже да у Србији сада живи 
мање од седам милиона становника.

„Рађа се више беба, што је добро, 
али ти није довољно, јер је број умр-
лих из године у годину све већи. Ср-
бија сваке године губи око 40.000 
становника”, указује Шантићева. Она 
наводи да, према последњим подаци-
ма Завода за статистику, у Србији 
живи мање од седам милиона станов-
ника, што није забележено у новијој 
историји. Прошле године рођено је 
63.000 беба, док је 103.000 људи умрло, 
што је тренд у целом региону.

Прогнозе Уједињених нација гово-
ре да ће се у најгорој ситуацији наћи 

Бугарска, која ће до 2040. изгубити 40 
одсто ставништва.

Kако истиче Шантићева, процес 
старења је још један фактор, јер се 
живи дуже него пре:

„Друштва не знају шта ће са старим 
становништвом. Јапан је први пут у 
историји одлучио да отвори врата 
имигрантима - нема довољно новоро-
ђених беба и радно способних људи, 
а стопа смртности је висока.”

Просечна старост у Србији је 43 
године и 1,48 деце просек је по брач-
ном пару. Шантићева указује да је 
Србија једна од држава са најстари-
јим становништвом на свету, новоде-
ћи као контраст пример Африке, са 
просечном старошћу становништва 
од 19 година.

Према њеним речима, Србији је 
потрабан просек од 2,1 рођеног дете-

та да би се одржала проста 
репродукција, само да би се 
остало на тренутном нивоу.

„Ти проблеми су вишедеце-
нијски – негативни природни 
прираштај у Војводини траје 
од 1989. године. Београд је 
једини регион у Србији који 
бележи пораст броја станов-
ника само захваљујући досе-
љавању, а ниједна београдска 
општина нема позитиван при-
родни прираштај”, наглашава 
ова демографкиња. 

М ађарски премијер Виктор Ор-
бан предложио је у Прагу 
премијерима Пољске, Чешке, 

Словачке и Аустрије на самиту Ви-
шеградске четворке са Аустријом да 
се захтева од Брисела да у будуће, 
расправе о будућности Европске 
уније укључе и земље Западног Бал-
кана, што су премијери В4 као зајед-
нички став подржали.

„Изнео сам мађарски предлог 
премијеру Бабишу да као председа-
вајући Вишеградске групе када буде 
организована конференција о бу-
дућности Европе, на њу позовемо и 
земље Западног Балкана које насто-

је да добију чланство, без обзира 
што још нису чланице ЕУ. Јер и њих 
се будућност Европе тиче”, казао је 
на конференцији за новинаре на 
самиту В4 плус Аустрија премијер 
Орбан.

Мађарски премијер изразио је за-
довољство што су на данашњем са-
миту у Прагу премијери Пољске, Че-
шке, Словачке и Мађарске заједно са 
канцеларом Аустрије одредили нека 
кључна питања за сарадњу, уз климат-
ску политику, безбедност и сузбијање 
нелегалне миграције, пре свега на 
спољашњим границама Уније, такође 
и нужност проширења ЕУ. 

Први пут у новијој историји: Са самита Вишеградске групе

Лидери Вишеградске групе

Србија има мање од седам 
милиона становника

О будућности ЕУ питати  
и Западни Балкан
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У организацији Удружења новина-
ра Србије, у сарадњи са Упра-
вом за сарадњу са дијаспором 

и Србима у региону Министарства 
спољних послова, у Београду је 26. 
децембра одржана  девета по реду 
медијска конференција дијаспоре и 
Срба у региону.

Отварајући конференцију, мини-
стар Ивица Дачић је подсетио да су 
усвојени Закон о дијаспори и Србима 
у региону, као и Стратегија очувања 
и јачања односа матичне државе и 
дијаспоре и матичне државе и Срба 
у региону.

- Данашња конференција треба да 
пружи допринос повезивању и буду-
ћој размени информација, са крај-
њим циљем да се о активностима 
дијаспоре и Срба у региону, превас-
ходно на плану очувања културног и 
језичког идентитета у расејању, што 
више зна - рекао је, између осталог, 
министар Дачић.

У првом блоку конференције Јавни 
сервиси РТС-а и РТ Војводине пред-

ставили су своје програме и дописни-
штва у дијаспори. Међу осталим при-
лозима, приказан је и краћи и инсерт 
РТ Војводине снимљен у Српској 
школи у Будимпешти и истакнута ду-
гогодишња сарадња са „Српским 
екраном”.

Након другог блока, који је био по-
свећен искуствима новинара који су 
унапредили своје медије примењују-
ћи знања стечена на пракси и обука-
ма у УНС-у, или покренули сајтове 
захваљујући помоћи Управе за сарад-
њу с дијаспором и Србима у региону, 
поразговарали смо са  Вањом  Васић, 
уредницом портала „РТС дијаспора".

 - Већ девет година континуирано 
објављујемо вести и бавимо се тема-
ма дијаспоре и Срба у региону. Под-
сајт „РТС дијаспора” има важну уло-
гу споне између матице и расејања, 
поготово када се зна да у Србији 
живи око 7 милиона, а ван матице око 
5 милиона Срба. За садржајан подсајт 
заслужна је и широка дописничка 
мрежа широм света, а он даје могућ-

ност нашим људима широм света да 
креирају садржај подсајта

Имамо дугогодишњу и успешну 
сарадњу са Српским недељним нови-
нама из Мађарске, добијамо вести и  

квалитетне прилоге, пратимо зајед-
нички све значајне догађаје и теме, и 
ту смо да се заједнички информише-
мо. Захваљујем се целој екипи „Срп-
ских недељних новина” и надам се 
добрим пословним и пријатељским 
везама и надаље - рекла је за наш 
лист Вања Васић.

Д. Б.

Ближи једни другима захваљујући медијима 
IX Конференција медија дијаспоре и Срба у региону

Конкурс за  
модернизацију пруге

Мађарска и Србија  
обнављају млин 

Железнички саобраћај Нови заједнички пројекат

М ађарске државне железнице 
(МАВ) објавиле су конкурс за 
модернизацију 13 километара 

мађарске деонице једноколосечне 
пруге од 44 километра између Сеге-
дина у Мађарској и Суботице у Ср-
бији.

Како је објавио железнички часо-
пис „International railway journal“ (IRJ) 
на свом сајту, тендер је расписан 8. 
јануара, а обухвата планирање и из-
градњу. Деоница између Сегедина и 
мађарске стране границе код Рескеа 
била је ван употребе од када је гра-
ница затворена због мигрантске кри-
зе пре неколико година и у лошем је 
стању. Поред електрификације и 
обнове линије за саобраћај брзине 
од 120 km/h, уговор укључује спрово-
ђење централне контроле саобраћа-
ја и изградњу нове станице у месту 

Сентмихаљтелек. „Пројекат ће обез-
бедити време путовања између два 
регионална центра између 30 и 40 
минута и, што је још важније, биће 
погодна алтернатива за теретни са-
обраћај ка Србији, док се обнавља 
мађарски део линије Будимпешта-
-Београд“, оцењује овај лист.

Како наводе, уговор би могао бити 
потписан већ у мају, ако се обезбеди 
финансирање за пројекат. Рок за за-
вршетак је тренутно постављен до 
2022. године.

Овим ће, како је оцењено, бити 
реконструисана половина српског 
дела железничке везе између Сеге-
дина и Баје. Лист подсећа да је пре-
дложена и обнова линије од Суботи-
це до Бачалмаша, и даље ка Баји, али 
оцењуе да „то има много нижи при-
оритет“. 

У току је реконструкција и конзер-
вација кикиндске суваче, млина 
чији су механизам за млевење 

жита покретали коњи. Та сувача је 
једна од три које су преостале у чи-
тавој Панонској низији. Радови се 
финансирају у оквиру пројекта Пре-
кограничне сарадње Србије и Мађар-
ске и требало би да се заврше до 1. 
марта.

Дрвени точак пречника око 12 ме-
тара покретало је до 12 коња. Млели 
су 100 килограма пшенице на сат. 
Сувача, након што је завршила свој 
радни век, први пут се конзервира и 
реконстрише. Током радова на реста-
урацији стручњаци су открили да 
производне линије којих има две 
нису истовремено саграђене, али су 
конзервацију дочекале у једнако ло-
шем стању.

„Овде се пажљиво рачуна да се не 
наруши аутентичност дела. Значи, 
ради се реконструкција и замена 
само оних елемената где је то неоп-
ходно. Имамо ви-
сок степен деваста-
ције одређених 
делова што ће 
рећи да су били 
изложени дејству 
ксилофарних инсе-
ката и ту ће бити 
посебни третмани 
консолидације 
како би се та струк-
тура тих елемена-
та и сачувала", об-
јашњава Јован Пе-
тронијевић, конзер-
ватор и рестаура-
тор.

Кикиндска сува-

ча изграђена је 1899. године, а кори-
штена је дрвена грађа од јеле, бора, 
храста и букве.

„Најважније од свега је да се сачу-
ва тај дрвени механизам суваче. У 
оквиру истог тендера који је био рас-
писан обухваћени су и грађевински 
радови на изградњи помоћног објек-
та, који је планиран у дворишту сува-
че”, каже Лидија Милашиновић, ди-
ректорка Народног музеја у Кикинди.

Конзерваторски радови реализују 
се у склопу пројекта „Млинови који 
мељу, путеви који спајају - путеви мли-
нова”.

„Пројекат је вредан 500 хиљада 
евра подржан је од стране ИПА про-
грама прекограничне сарадње Ма-
ђарска - Србија. Кикиндски Народни 
музеј је један од пет партнера на 
чијем је челу музеј у Кишкунфелеђ-
хазу. Кикиндском музеју је за рекон-
струкцију припало око 100 хиљада 
евра”, наводи Марта Месарош, дирек-
торка Музеја у Кишкунфелеђхазу. 

САРАДЊА

Организатори Конференције и Ивица Дачић 
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САМОУПРАВЕ

Сумирани резултати и најављени планови за ову годину
Састанци у српским самоуправама

Н а јавној седници Српске само-
управе у Кишпешту, која је 
одржана крајем прошле годи-

не, сумирани су резултати остварени 
у 2019. години. Присећајући се проте-
кле године, председник Српске само-
управе XIX кварта, Борислав Рус, 
каже: 

„Веома сам задовољан што смо у 
потпуности реализовали све што смо 
планом и програмом предвидели. То-
ком 2019. године проширена је сарад-
ња на пољу културе и школства са 
братским градом Сомбором."

Гост јавне седнице био је и заменик 
начелника XIX кварта Ђерђ Винцек, 
који се похвално изразио о сарадњи 
са Српском самоуправом тог кварта.

Уједно је одржан и сусрет предс-
ставника трију српских самоуправа: 
Кишпешт, Кебања и Чепел, где су тако-
ђе одржане и јавне седнице. Срби из 
Кишпешта и Кебање су позитивно 
оценили рад у 2019. години, посебно 
истичући манифеставију на којој је 
гостовао Тамбурашки оркестар „Васа 
Јовановић“ из Новог Сада. 

Све самоуправе су изложиле своје 
планове за 2020. годину. Представници 
10. кварта били су: Богдан Сабо, пред-
седник и Сања Докић, потпредседник; 
из 19. кварта Борислав Рус, председник 
и Игор Рус, члан, а из Чепела, Силвија 
Борбат, председник и Стеван Семлер, 
члан. 

На састанку је приказан филм са 
поклоничког путовања из 2017. године, 
на тему „Српски средњовековни мана-
стири” у продукцији „Српског екрана”.

*
Крајем године је, после оснивачке 

одржана и јавна седница Српске са-
моуправе у Будимпешти, коју чине: 
Борислав Рус председник, Пера Ла-
стић заменик, док су чланови Ксени-
ја Сушић, Богдан Сабо, Милица Не-
мењи, Лазар Которчевић и Јована 
Вечић Дороги. Председавајући Бори-
слав Рус је, говорећи о реализацији 
плана, рекао да је све реализовано 

што је било зацртано. Наведене су све 
културно-уметничке као и друге дру-
штвене активности и манифестације 
у којима је самоуправа учествовала. 
Истакнуто је како је за добру парт-
нерску сарадњу потребно много ра-
зумевања и подршке, а да интерес 
српске заједнице мора увек да буде 
на првом месту. 

Речено је да у протеклој години 
није било финансијских потешкоћа 
око реализације плана рада самоу-
праве. 

- Добри односи две владе, Мађар-
ске и Србије позитивно су утицали 
на то да су обезбеђена знатна финан-
сијска средства за различите пројек-
те. Започете пројекте треба завршити 
и радити нове зато се надамо да 
ћемо у демократском духу све лакше 
завршавати. Сви имамо исте циљеве 
и радимо у корист српске заједнице. 
Успешној реализацији је допринела 
одлична сарадња са Српском само-
управом у Мађарској, квартовским 
српским самоуправама, самоуправа-
ма у провинцији, али и са матицом, 
Србијом. Имали смо различитих ма-
нифестација и догађаја, од књижев-
них вечери, свечаних академија, 
концерата, обележавања верских 
празника, културних догађаја, ек-
скурзија, све до поклоничких путова-
ња. Успешно се одвијала сарадња са 
српским институцијама у Мађарској, 
Српским институтом и Српским кул-
турним клубом - рекао је, поред оста-
лог, Борислав Рус.

У наставку је истакао да је циљ да 
се млади људи из српске заједнице 
што више укључе и ангажују око 
програмских активности као и око 
учешћа на конкурсима за средства 
Фондације „Бетлен Габор“. Таксатив-
но је сачињен преглед прошлогоди-
шњих манифестација. Изнесени су 
и предлози за програме које би Срп-
ска самоуправа у Будимпешти мо-
гла реализовати у следећој, 2020. 
години. 

*
У Мађарбоји је такође одржана 

јавна седница Српске народносне 
самоуправе, за коју је владало скром-
но интересовање бирача. Председни-
ца Вера Вуковић Рот поднела је де-
таљан извештај о периоду после 13. 
октобра, када су одржани локални и 
мањински народносни избори. При-
хваћен је Статут, као и уговор о са-
радњи са Локалном самоуправом 
села.

Председница је истакла је своје 
задовољство због успешне организа-
ције прославе храмовне славе, а чла-
нови Српске самоуправе учествовали 
су и у обележавањима храмовних 
слава у Шароку и Шиклошу. У циљу 
повезивања и ефикасније сарадње, 
мађарбојска Српска народносна са-
моуправа је уговоре о сарадњи пот-
писала са српским народно-
сним самоуправама у Моха-
чу, Шиклошу и Харкању. Раз-
мена искустава у разним до-
менима је свакако корисна и 
добро дошла, што се поготово 
односи на формулисање кон-
курсних пројеката, који су 
представљали посебну тему 
на јавном заседању. 

Треба рећи да су чланови 
ове Српске самоуправе то-
ком јесени очистили српско 
гробље, а објавили су и раз-
гледнице за које се у својству 
аутора побринула Цвета Ву-
ковић, историчарка, чији је 
отац пореклом из Мађарбоје. 
Најављени су и програми за 
2020. годину, међу којима се 
истичу посете културним и 
црквеним програмима у ба-
рањској регији и сарадња са 
другим српским самоуправа-
ма. Међу плановима је и одр-
жавање Дана српске културе 
у Мађарбоји, а нагласак ста-
вљају на празновање храмов-
не славе – Светог Луке. На 
седници је прихваћен и буџет 

за 2020.  Било је речи и о сарадњи са 
месном Немачком народносном са-
моуправом, а пошто је седници при-
суствовао и представник већинске 
самоуправе, разговарало се и о суд-
бини зграде бивше српске вероиспо-
ведне школе, која се налази наспрам 
српског православног храма. Некада-
шња школа дуго је служила као Дом 
за старе, који су се преко дана оку-
пљали у згради, али је она касније 
толико оронула, да је постала опасна 
по живот. Већ две године она је пра-
зна, прокишњава, и било би пожељно 
да се обнови. Остаје да се види хоће 
ли до реконструкције доћи, а за по-
кретање радова потребан је благо-
слов епископа будимског Лукијана, 
пошто је зграда власништво Будим-
ске епархије.

С. З. - П. М.  

Крајем прошле године одржане су јавне и заједничке седнице више српских самоуправа, на којима су оцењени 
резултати досадашњег рада ових тела и назначени правци у којима ће деловати у овој години. Овога пута, 

осврћемо се на активности српских самоуправа у Кишпешту, Кебањи, Чепелу, Будимпешти и Мађарбоји

Састанак у Кишпешту
Верица Вуковић Рот, председница Српске  
самоуправе у Мађарбоји

Чланови Српске самоуправе Будимпеште
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Ж ивотна књига нашег пријате-
ља, колеге, а пре свега вели-
ког ЧОВЕКА, Бориса Бекића, 

заувек се затворила, и то у тренутку 
када је свој долазак наговештавао 14. 
јануар – дан уласка у јулијанску Нову 
годину, дан Борисове крсне славе 
Светог Василија Великог, поборника 
православља, који је био одлика мо-
ралне чистоте и верске ревности.

А, управо та морална чистота и 
ревност карактерисале су и нашег 
драгог Бориса, који је толико тога 
учинио за српску заједницу у Мађар-
ској. Године 1993. године преселио се 
из Новог Сада у Будимпешту са су-
пругом Кристином и кћерком Барба-
ром. Српској заједници активно се 
прикључио 2004. године и задужио је 
својим делом, а пре свега својим ра-

дом на пољу неговања и очувања 
српске културе.

Борис Бекић рођен је  28. новембра 
1963. године у Сомбору, од оца Томи-
слава и мајке Олге. Основну школу, 
гимназију и студије грађевине завр-
шио је у Новом Саду.  Радио је као 
инжењер, а и након пресељења у Ма-
ђарску највише га је занимало про-
јектовање монтажних кућа, као и 
прекривање хала, базена и тениских 
терена. Та љубав према грађевинској 
професији није ишчезла ни након 
запошљавања у Самоуправи Срба у 
Мађарској 2004. године, где је све до 
недавно обављао дужност секретара. 

Био је веома добар познавалац 
мањинског система у Мађарској и 
активан у друштвеном, пре свега кул-
турном животу српске заједнице. 

Пошто је говорио бројне језике, међу 
којима немачки и енглески, и био ве-
ома добро упознат са проблемима 
такозваних малих језика, није било 
изненађење када је 2007. године  био  
изабран да заступа нашу српску за-
једницу у ЕБЛУЛ-у, Европској канце-
ларији за регионалне и мањинске 
језике.  Такође,  једно време, био је 
спона за сарадњу руководства Мати-
це српске и Самоуправе Срба у Ма-
ђарској.

Борис је имао значајну улогу и при-
ликом покретања некадашњег интер-
нет радија српске заједнице у Мађар-
ској - Радио Срба. Неуморно је радио 
и на документовању грађе везане за 
српско културно наслеђе и културно-
-историјске споменике. Својим фото-
-апаратом бележио је све што је ви-
део када је обилазио места настање-
на српским живљем: наше људе, цр-
кве, гробља и све што је везано за 
српство у Мађарској.

Дуги низ година уређивао је Срп-
ски календар и активно учествовао у 
изради и објављивању годишњака 
Самоуправе Срба у Сегедину и Сеге-
динске месне српске заједнице. Тако-
ђе, био је и марљив учесник припре-
мања и штампања „Дешчанских 
свезака”. Године 2009. био је уредник 
студије о дешчанској српској право-
славној цркви, објављене поводом 
150. годишњице постојања древне 
светиње, у поменутом поморишком 
насељу.

Борис Бекић је марљиво учество-
вао и у организацији и реализацији 
бројних културних програма и мани-
фестација. Био је један од покретача, 
организатора и реализатора Српског 
фолклорног табора у Батањи, а пово-
дом обележавања стоте годишњице 
Великог рата, урадио је веома зани-
мљиву путујућу изложбу, која је до-
спела у бројна српска насеља. За 
његово име везује се и веома зани-
мљива поставка о календарима.

Борис је био вредан, тих и ненаме-
тљив, човек са чврсто изграђеним 
моралним системом вредности што 
га је чинило добронамерним и увек 
предусретљивим. Такав је био и по-
следњих месеци свог живота, када га 
је, нажалост, болест све више савла-
давала. 

Међутим, ни тада није клонуо. Мо-
лио ме је да му и тада шаљем фото-

графије о храмовним славама у на-
шим насељима. Нема сумње да је 
имао још планова и циљева, али, на-
жалост, судбина је хтела другачије.

Борис Бекић нас је задужио да чу-
вамо успомену на њега. Отишао је у 
бескрајно плаветнило где нема боле-
сти, жалости, плача, шкргута зубима.

На најдужи пут на Алмашком гро-
бљу у Новом Саду, 17. јануара, поред 
ожалошћене породице, родбине, при-
јатеља, испратили су га и бројни Срби 
из Мађарске. Међу њима су били и 

Љубомир Алексов, бивши председ-
ник ССМ-а, а данас заступник српске 
заједнице у Мађарском парламенту, 
који је у свом опроштајном говору 
нагласио: 

„Уз милост Божју, временом од ро-
ђења до смрти сами располажемо, и 
исто тако сами одлучујемо како ћемо 
то време користити. Да ли свој овозе-
маљски живот живимо на такав на-
чин да смо на корист и другима, ис-
кључиво зависи од нас. Смело могу 
да изјавим да је за време свог овозе-
маљског живота наш покојник у том 
духу живео и деловао. И зато, уз гор-
чину и бол, појављује се и уверење да 
је покојни Борис имао користан и 
плодан живот. Свој пут је прошао и 
свој задатак извршио. Иако је прера-
но отишао са овог света, свој траг је 
оставио, његово дело остаје са нама, 
а од тог дела наш свет је постао бо-
гатији.“

„Смрт брише само нестварне вели-
чине, а истинске учвршћује и уздиже“, 
забележио је једини српски нобело-
вац Иво Андрић. А, наш Борис се уз-
дигао у бескрајно небеско плаветни-
ло.

Хвала му на свему што је учинио 
за малобројну српску заједницу у 
Мађарској. Нека му је слава и вјечна-
ја памјат.

Предраг Мандић

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТОтишао је Борис Бекић (1963–2020)

Памтићемо га по марљивости,  
стрпљењу и ненаметљивости 

„Смрт је сурова, али живот је још суровији!“, рекао је познати књижевник  
Меша Селимовић. Његове речи су се у понедељак, 13. јануара, 2020. године, 

преточиле у тужну стварност и погодиле свe до којих је  
дошла болна вест: нема више нашег Бориса. 

ПАЖЉИВИ ХРОНИЧАР
Борисова животна књига се 13. јануара 2020. године заувек затворила. 

За собом је оставио дело које никада неће ишчезнути, јер, како је у једном 
интервјуу рекао: „Желећи да овековечим и запамтим дешавања и споме-
нике, кренуо сам да фотографишем прво малим, а касније већим апара-
том - некад са мањим, а некада са већим успехом, јер ја нисам професи-
оналац, већ то чиним на аматерском нивоу, а све са циљем како би ми 
остале успомене за неких десет, двадесет година. Све те ствари не смеју 
да падну у заборав.“
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С куп у Текелијануму организо-
вао је КФТ „Српски институт”, 
а учеснике је у име Епархије 

будимске и епископа Лукијана по-
здравио јеромонах Варнава Кнеже-
вић, који је изразио благодарност 
организаторима и свима који су сво-
јим учешћем подржали рад скупа. 

„Важно је напоменути да смо ми, 
као народ хришћански, имали много 
пре ове значајне године, 1219. органи-
зоване црквене јединице у саставу 
Охридске архиепископије, односно 
Цариградске патријаршије. Трудом 
Светог Саве, а благодаћу Божјом, из-
дејствована је аутокефалија Српске 
православне цркве, а Свети Сава је 
хиротонисан за њеног првог архие-
пископа. Тај чин је био само један од 
сегмената целокупног догађаја сти-
цања аутокефалне Цркве, која и да-
нас траје. За Цркву, као живи органи-
зам и најзначајнију институцију у 
нашем народу, од великог је значаја 
организовање научних скупова на 
којима ће се указати на важне мо-
менте осмовековног самосталног 
трајања на историјској сцени“, рекао 
је јеромонах Варнава Кнежевић.

Присутне је поздравила и Биљана 
Гутић Бјелица, амбасадор Босне и 
Херцеговине у Будимпешти: 

„Тема овог округлог стола је све-
времена, увек актуелна, слојевита, 
историјски, културолошки, цивилиза-
цијски, па и филозофски, захтевна 
тема и тим више, честитке на органи-
зацији овог догађаја и доприносу 
сваког од предавача и модератора. 

Не познајем ниједну земљу у којој 
је српска заједница, овако као у Ма-
ђарској, не само биолошки опстала, 
већ и очувала идентитет свог народа 
далеко од матице, кроз неговање тра-
диције, обичаја, језика и писма, у ве-
ковима прогона и забрана, па и у ово 
модерно време наметнуте глобали-
зације и мантре да је волети своје 
национално лоше, неприхватљиво и 
заостало", рекла је, поред осталог, го-
спођа Гутић Бјелица.

Борислав Рус, председник Српске 
самоуправе у Будимпешти поздравио 
је учеснике конференције и изразио 

задовољство што се скуп одржава у 
срцу Будимпеште, у Текелијануму. 
Захвалио се Епархији будимској, као 
и партнерима из Србије, учесницима 
конференције због подршке догађају. 

У име КФТ-а „Српски институт”, 
његов руководилац Пера Ластић ре-
као је да је ове године тема научног 

скупа окупила научнике из различи-
тих области: историје, историје умет-
ности, етнологије и музикологије. 
Пожелео је учесницима да и овога 
пута што свеобухватније „заокруже“ 
научни округли сто, чији је рад због 
практичније организације подељен у 
четири секције. 

Секцијама су преседавали: Коста 
Вуковић, Борис Стојковски, Пера Ла-
стић и Золтан Бада. После појединих 
секција организована је дискусија, а 
по завршетку свих предавања, изнети 
су закључци. 

Проф. др Борис Стојковски је у 
историјском раду „Свети Сава и ау-
токефалност српске цркве“ разма-
трао бројне унутрашње и спољнопо-
литичке активности, које су довеле до 
тога да српска држава 1219. године 
заокружи своју државност и добија-
њем аутокефалне цркве постане не-
зависни чинилац средњег века. Свети 
Сава, односно Сава Немањић, је за-
једно са својим оцем, великим жупа-
ном Стефаном Немањом, а потом и 
братом Стефаном Немањићем, све-
срдно радио на јачању положаја ау-
токефалне српске цркве, али и на 
подизању угледа своје земље у јед-
ном турбулентном периоду након 
Четвртог крсташког рата. 

Дипломатском мисијом Светог 
Саве код угарског краља Андрије II, 
бавио се проф. др Ђура Харди у свом 
раду „Свети Сава и угарски краљ Ан-
дрија II. У хагиографској равни путо-
каза Савине мисије стоји светитеље-
во чудо изазвано невременом у окол-
ностима летње жеге. Историчност 
овог догађаја је, међутим, недвојбена. 
Доментијаново дело у том погледу, 
као старије и ближе Савином време-
ну и његовом сусрету са угарским 
краљем, као извор има предност. По-
ред бројних непознаница, историча-

ри сматрају да је овде била реч о 
успешној мисији која је додатно по-
тврђивала Савину нескривену дипло-
матску и државничку харизму. 

Душан Љубоја, студент докторских 
студија је излагао  „Кратки преглед 
историје Српске православне цркве 
од обнове Пећке патријаршије до 
њеног укидања (1557–1766)“. Циљ овог 
излагања је представљање новове-
ковне историје Српске православне 
цркве, у оквирима Османског цар-
ства, са освртима на историју цркве 
у Хабзбуршкој монархији након Ве-
лике сеобе, 1690. године. Обнова Цр-
кве под околностима турске управе 
одиграва се у току највећег распона 
моћи те империје, под Султаном Су-
лејманом I. Обновљена под именом 
Пећка патријаршија, Српска право-
славна црква у XVI веку достиже свој 
највећи територијални опсег. 

У одсуству проф. др Горана Васина, 
прочитан је његов рад на тему: „Цр-
квено-народни сабори код Срба у 
Хабзбуршкој монархији у другој по-
ловини XIX века“. Црквено-народни 
сабори представљају најважнију ин-
ституцију код Срба у Карловачкој 
митрополији. Током пет деценија, од 
Благовештенског сабора, до укидања 
аутономије, одржано је 22 сабора на 
којима су решавана најважнија пита-
ња црквено-школске аутономије. 
Кроз поменути период преламао се 
читав црквени и световни живот Срба 
у Монархији. 

У наставку је излагао проф. др Све-
тозар Бошков, аутор рада „Свети 
Сава и аутокефалност српске цркве 
у српским уџбеницима историје у 
Угарској, у XIX веку“. Речено је да су 
српски ђаци историју српског народа 
учили на свим нивоима образовања 

Округли сто у Текелијануму

„Срби у Мађарској и православље кроз векове”
 СКУПОВИ

У свечаној сали Текелијанума одржан је научни округли сто поводом осам векова од стицања 
аутокефалности Српске православне цркве

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ИВАНА ЈАКШИЋА
 На скупу „Срби у Мађарској и православље“, пропратни догађај била 

је изложба фотографија Ивана Јакшића, посвећена уметности манастира 
Грабовац. Пера Ластић, руководилац КФТ-а „Српски институт” и један од 
организатора округлог стола, представио је Јакшића и његову изложбу 
речима:

- Професионални фотограф Иван Јакшић је већ више деценија фото-
-хроничар живота српске заједнице у Мађарској, пре свега њеног верског 
живота, а истовремено и фото-документатор материјалног наслеђа Срба 
у Мађарској, како непокретног, тако и покретног. Ова изложба представља 
један делић рада за пројекат „Српског института” „Ентеријери српских 
православних цркава у Мађарској“, који је осмислила и израдила истори-
чарка уметности Ксенија Голуб, у сарадњи са Костом Вуковићем и Сил-
вестером Тердиком. Пројектом је предвиђено да се документују и анали-
зирају ентеријери српских храмова у Мађарској. До сада је урађено ка-
талогизирање зидног сликарства и документовање иконостаса, певница 
и тронова, као и целокупне унутрашњости храма у Грабовцу, а слично је 
урађено и за најстарију српску цркву у Мађарској, храм Успења Пресвете 
Богородице у Српском Ковину, коју су у потпуности живописали 1770-их 
година мајстори из Мосхопоља, на челу са Теодором Симеоновим Грун-
товићем. Тренутно је у току документовање ентеријера нашег храма у 
Стоном Београду који су живописали исти мајстори у традиционалном, 
позновизантијском стилу. Циљ нам је да наставимо рад и да временом 
буду документовани ентеријери свих српских храмова у Мађарској (43+3). 
Храм Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Грабовцу је прва наша црква 
која је сва потпуно осликана у барокном стилу (рад мајстора Андреја 
Шалтиста из Новог Сада, 1785), што дочаравају прелепе и упечатљиве 
фотографије Ивана Јакшића. Ксенија Голуб је припремила обиман руко-
пис монографије о уметности манастира Грабовац, на чијем двојезичном 
објављивању тренутно радимо - истакао је Ластић.

Организатори и део учесника Округлог стола
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у српским школама у Угарској, током 
XIX века. Историја се учила из уџбе-
ника које су писали српски аутори, а 
посебна пажња се поклањала учењу 
националне историје и борби за осло-
бођење српског народа. Сваки од 
ових уџбеника је имао посебну лек-
цију посвећену деловању Светог 
Саве, са освртом на његов рад на 
добијању аутокефалности српске цр-
кве.

Студент докторских студија Ми-
клош Темери учествовао је са радом 
„Прославе и култ Светог Саве и Све-
тог Стефана 1860–1862“. У његовом 
раду је реч о томе да су велику улогу 
у мађарској и српској јавности игра-
ле почетком 1860-их националне про-
славе масовног карактера, са поли-
тичким порукама. Значајну улогу је 
имао култ националних светаца у том 
контексту.

Његов колега, постдипломац Ендре 
Ленард Мађар, учествовао је са науч-
ним радом „Перипетије српских шко-
ла и храмова и седишта Будимске 
епархије у Сентандреји за време Ма-
ђарске Совјетске Републике“. Излага-
ње је било на мађарском језику са 
српским резимирањем. У раду су 
приказане све оне црквено-политич-
ке мере Мађарске Совјетске Репу-
блике, које су тангирале сентандреј-
ску епископску резиденцију, све цр-
кве и школске установе у власништву 
Српске православне цркве. Посебно 
су испитане оне разлике које су уо-
чене између централних уредби и 
праксе њиховог спровођења на ло-
калном нивоу.

Прочитан је сажетак рада „Осни-
вање протопрезвитерата Московске 
патријаршије у Мађарској и Српска 
православна епархија будимска из-

међу 1945–1949“ др Атиле Шереша. 
Закључак архивског истраживања је 
да је Српска православна епархија 
будимска, због тадашње политичке 
ситуације, изгубила утицај и позиције 
у седам црквених општина.

Трећа секција је почела у попод-
невним сатима, предавањем рада др 
Тијане Палковљевић-Бугарски, управ-
нице Галерије Матице српске у Но-
вом Саду. Њена тема била је: „Српски 
црквени музеј - чувар сећања“. Изла-
гање је посебно било фокусирано на 
Српски црквени музеј у Сентандреји. 
Нагласила је да је то установа дуге 
традиције и јасног опредељења, која 
обавља јединствену улогу на српском 
културном простору. Музеј чува 
предмете који сведоче о животу 
Срба у Мађарској кроз дела религи-
озне уметности и богослужбене 
предмете. 

Кустос Музеја Српске православне 
епархије будимске у Сентандреји, Ко-
ста Вуковић је говорио на тему: „Срп-
ска црквена уметност у Мађарској 
током XVIII века, са посебном пажњом 
на Будим и на Сентандреју“. Током 
XVIII века, а посебно од средине тог 
века, долази до интензивних промена 
у стилском обликовању, иконограф-
ској структури, па и у намени слике у 
српском сликарству. На подручју Бу-
димске епархије у тим процесима 
посебно се истичу градски центри као 
што су, на пример, Будим и Сентан-
дреја. Проучавање патронажног ме-
ханизма у тим срединама током XVIII 
века од посебног је значаја за разуме-
вање српске уметности у целини, а 
посебно у контексту развоја барокне 
поетике и стилског израза.

Др Тамара Петијевић, диригент 
хора „Свети Стефан Дечански“, гово-

рила је на тему „Српска духовна му-
зика и Срби у Горњој Земљи“. Она је 
рекла да је Корнелије Станковић, 
први српски школовани композитор, 
оставио прве записе српског цркве-
ног појања и да захваљујући овом 
музичару, рођеном у Будиму, данас 
знамо како се појало у српским хра-
мовима средином XIX па и крајем 
XVIII века. Поред ове централне лич-
ности српског музичког стварала-
штва на територији Угарске, или да-
нашње Мађарске државе, помињемо 
и српске композиторе и мелографе, 
који су везу са Будимпештом оства-
рили школовањем или радом, затим 
епископе, свештенике, монахе и појце.

Четврта секција је почела преда-
вањем Пере Ластића, који је говорио 
о значају (ауто)биографија српских 
свештеника за проучавање историје 
Срба у Мађарској у XX веку. Указано 
је на кључне догађаје за историју 
Срба у XX веку, у Мађарској. То су, 
несумњиво, били, поред два светска 
рата: сужавање класичне српске цр-
квено-народне аутономије почетком 
века, оптирање (1921–1931) у новофор-
мирану југословенску државу, наста-
нак југословенске политичке заједни-
це (1945–1948), комунистички покрет, 
национализација црквене имовине и 
одлука ИБ-а са последицама (1948), 
као и демократски покрет 1990. Реле-
вантне информације за проучавање 
прошлости једне мале мањинске за-
једнице су неретко на нивоу микро-
историјских захтева, што отежава 
реконструкцију збивања. 

Др Зоран Вукосављев, архитекта 
доцент Универзитета техничких и еко-
номских наука у Будимпешти, одржао 
је предавање о сакралном градитељ-
ству Срба у Мађарској. Он је рекао да 

српске православне цркве у Мађар-
ској, које су саграђене у XVIII и XIX 
веку, представљају део значајног ма-
теријалног наслеђа. Кроз примере 
већих урбаних и мањих сеоских цр-
кава, излагање је показало како су се 
цркве проширивале, а њихов унутра-
шњи простор обогатио захваљујући 
финансијској посвећености верника. 

Софија Каплан, научни сарадник 
у КФТ-у „Српски институт” имала је 
тему „Крштење у Сентандреји - пара-
литургични обред 1865. године на 
Старој Води“. Циљ истраживања је 
да представи овај обичај, који на 
основу претходних резултата истра-
живања, није био распрострањен 
међу православним Србима у Ма-
ђарској. Истраживање ходочашћа на 
Старој Води може открити најразно-
врсније податке значајне за етноло-
шка истраживања. 

Испред Етнографског института 
САНУ у Београду, др Младена Пре-
лић је одржала предавање „Верске 
традиције Срба у Мађарској – етно-
графски аспекти“. У истраживачком 
фокусу су били међусобни односи 
верске припадности и матерњег јези-
ка, као и верске припадности и 
обредно-религијских пракси, и етнич-
ког идентитета. Резултати се могу 
тумачити и у историјском, и у савре-
меном контрасту. 

Свечана завршница овог догађаја 
била је изложба фотографија Ивана 
Јакшића, о уметности и лепоти мана-
стира Грабовац.

Научни округли сто су финансира-
ли Српска самоуправа Будимпеште, 
Српска самоуправа Мађарске, српске 
мањинске самоуправе осмог и деве-
тог кварта Будимпеште.

Славица Зељковић 
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Аналитичка сагледавања наше савремене књижевности  
О д писаца заступљених у књизи 

„Провид кроз сва времена”, на 
промоцији овог издања, одр-

жаној крајем децембра у Текелијану-
му, присутни су били Драгомир Дуј-
мов и Драган Јаковљевић, који су се 
заједно са аутором студије, Давидом 
Кецманом, обратили публици. Они су 
се, поред осталог, осврнули и на наше 
време, у коме је, нажалост, наш наци-
онални и културни идентитет угро-
жен управо зато што се, уместо писа-
ној и лепо изговореној речи, све више 
препуштамо визуелно атрактивним 
појавама. 

О настанку књиге је говорио сам 
аутор, Давид Кецман. Рекао је да је 
књигу посветио Стојану Д. Вујичићу, 
покојном српском песнику из Мађар-
ске, који је вечна инспирација мла-
дим писцима. Књига се отвара поет-
ском посветом, а затвара разговором 
са Стојаном Вујичићем који је аутор 
објавио давне 1990. године у Сомбор-
ским новинама. Овим не само да 
изражава захвалност „једном од на-
истакнутијих књижевника и прегала-
ца на пољу културе у Мађарској из 
редова припадника српске народно-
сти“ него нам сугерише исходиште и 
континуитет модерног књижевног 
стварања Срба у Мађарској који чине 
управо четири писца чије је дело 
предмет ове књиге.

Представљајући своју књигу, Да-
вид Кецман је рекао да је чине кри-
тички осврти на одабрана дела 
Предрага Степановића, Петра Ми-
лошевића, Драгомира Дујмова и 
Драгана Јаковљевића. Свој четвори-
ци је заједничко то да су се јавили 
у српској књижевности као песници, 
а потом као прозни писци, да су се 
бавили и позориштем, уређивањем 
часописа и електронских медија 
(радио и телевизија), преводила-
штвом, професуром. Аутор сугери-
ше да дела ових аутора траже „це-
ловитије критичарско осветљавање“ 
и позива критичаре у матичној зе-
мљи да више пажње обрате овим 
писцима у дијаспори, јер то својим 
делима заслужују. Према властитом 
доживљају и критичким постулати-
ма, Давида Кецмана, Предраг Сте-
пановић је мајстор кратке реали-
стичке приче „загледан у душу свог 
народа, Срба у завичајном Мохачу“. 
Д. Кецман запажа пишчеву накло-
њеност ликовима, невољницима у 
тешким историјским тренуцима. 
„Живети у Мохачу“, роман и збирку 
приповедака „Усудне речи“ сматра 

најјачим његовим трагом у српској 
прози. 

За Петра Милошевића истиче, да 
у односу на друге писце има изрази-
то критички став према „оновременој 
и ововременој српској стварности.“ 
Открива да му је блиска шекспиров-
ска мисао да је „живот позорница“ 
што је посебно дошло до изражаја у 
роману „Ми же Сентандрејци“.

Аутор се у својој критичарској 
пракси највише бавио делима Драго-
мира Дујмова, најпродуктивнијег ау-
тора који се огледао у претежно исто-
ријским приповеткама и романима. 
Он пише о мало знаним, можда и 
намерно скрајнутим, али преломним 
моментима српске историје. Беле 
(неисписане и необјашњене) тачке у 
историји су за њега инспирација и 
изазов као „удесна загонетка“, али и 

као важно упозорење и „мелемно 
отрежњење“ од заблуда. 

Општи закључак након бројних 
историјских романа сам писац исти-
че гласи „Све је исто“, или како сам 
писац каже „Између онога што се 
десило у историји и онога што се де-
шава данас постоји само једна разли-
ка-временска“ Дујмов је „врстан ства-
ралац кратке прозне форме“ и мај-
стор „дубинског профилисања пси-
холошких портрета“ јунака. Његови 
необични, живописни јунаци, историј-
ски и фиктивни, трагају за решењем 
најтеже енигме, енигме о себи. 

Драгомир Дујмов је писац тема 
које нико пре њега није обрађивао. 
Например о оптацији и оптантима 
који су доживели својеврсну Голготу 
на путу у Југославију након Великог 
рата, 1924. Роман који без устезања 
разобличује српску заблуду и критич-
ки слика менталитет сопственог на-
рода. То је роман о народу „који не 
налази упориште у себи самом“ (Воз 
савести). 

Романи Драгомира Дујмова су 
прича о злу али и о оном „вечно до-
бром и лепом, а што је увек и свуда, 
у нама и око нас“ закључује Давид 
Кецман.

„Шапат времена“ Драгана Јаковље-
вића је лирско медитативна проза 
испуњена емоцијом и животним ис-
куством. Потрага за одгонеткама 
тајни живота, у мутном времену са-
дашњем поремећених вредности. 
Једноставни мисаони, лирско-меди-
тативни записи, есејистички, фило-
зофски. Књига проницљивог мислио-

ца и лирика. Доказ да поезија и фи-
лозофија „тек у блиском садејству 
бивају потпуна реч истине. Записи 
невеликог обима, а значајног умног 
опсега предочено сугестивним сли-
кама чији је циљ да читаоци овлада-
ју умећем припадања себи“, закључу-
је Давид Кецман. 

По речима аутора, ова књига није 
комерцијалног карактера, нема висо-
ке претензије осим да проговори „о 
најбитнијим одликама њиховог про-
зног концепта, стваралачког домета.

Kњига Давида Кецмана „Провид 
кроз сва времена“ је драгоцен под-
стицај за даља критичка вредновања 
књижевних дела српских писаца у 
Мађарској. 

Славица Зељковић

У будимпештанском Текелијануму представљена је књига која доноси низ 
критичких осврта на савремену српску прозу у Мађарској. Аутор Давид Кецман 
проучавао је књижевно стваралаштво четворице наших актуелних писаца и о 

њима написао књигу коју је објавила Задужбина Јакова Игњатовића

Промовисана студија Давида Кецмана

Насловна страна књиге

Учесници промоције Давид Кецман, аутор студије
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АКЦИЈЕ

И зградња Мађарског културног 
центра, који је део пројекта 
вредног 3,7 милиона евра, који 

се реализује кроз ИНТЕРРЕГ ИПА 
програм прекограничне сарадње из-
међу Србије и Мађарске, почела је 
крајем октобра 2018. године. Иако је 
још у децембру почео да буде дома-
ћин културних догађаја, центар на 
Палићу ће званично бити отворен 
током првог квартала ове године.

По речима Андрее Kикић, секре-
тарке Секретаријата за привреду, 
туризам и локални економски развој, 

радови су завршени у 
децембру прошле го-
дине, када су и поче-
ле прве културне ак-
тивности.

- Свечано отвара-
ње планира се у пр-
вом кварталу, а нове, 
занимљиве културне 
садржаје наши сугра-
ђани могу да очекују 
од фебруара - наја-
вљује Андреа Kикић. 
- Током децембра у 
МKЦ одржана је „Ра-
дионица асертивног 

постављање граница”, намењена ста-
ријим особама чији је циљ била раз-
мена искустава и упознавање са кон-
цептом асертивности у сигурној ат-
мосфери. Модераторка радионице 
била је Kаролина Вереш, психолог, 
психодрамски терапеут, а учествова-
ло је 25 људи. Одржан је и „Етно на-
ступ удружења Талентум“ који је 
представио фолклорне групе мађар-
ских мотива, а публика, у којој је било 
више од 40 гледалаца, имала је при-
лику да се упозна са аутентичним 
инструментима који се користе у 

мађарској фолклорној музици, пле-
совима и националним ношњама.

Нису заборављени ни најмлађи, те 
је за њих одржана креативна радио-
ница „Слобода покрета“, која је гово-
рила о значају физичке активности.

- Деца су такође могла да науче о 
само-реализацији кроз покрете и ва-
жности интеракције у свакодневном 
животу. Модератор радионице била 
је психолог Агота Пап, психотерапеут 
и консултант за зависност, а учество-
вало је око 40 деце - додаје Kикић. - За 

њих је организована и „Kреативна 
драмска играоница“, за децу на срп-
ском језику како би подстакла децу 
да користе глумачке алате и технике, 
ослободила потенцијалне кочнице у 
свакодневној комуникацији. Модера-
торка је била Гордана Вуков Цига-
њик, глумица која се такође обучава-
ла у области физичке психотерапије 
и развојног покрета који комбинује 
елементе глуме. На њој је учествова-
ло 20 деце.

Мађарски културни центар налази 
се у Бохињској улици и површине је 
800 квадратних метара. У њега је уло-
жено 77 милиона динара.

У оквиру истог пројекта изграђен 
је и Српски културни центар „Kоло“ 
у мађарском месту Морахалом, који 
је летос званично отворио своја вра-
та. 

ФЕЉТОН

П есму је научио од младог и 
агилног Игњата Чобана који је 
становао близу Апићевог дома. 

Вешти Чобан је после упокојења Та-
насија Голуба веома успешно руко-
водио помашким црквеним хором. 

„Рекав сам ја! Oд како је Чобан Иго 
дош'о на чело друштва, наш црквени 
хор се сав препородјо. Бо'ме, није то 
сигра! Дов'о ји је у ред како то и свечи! 
Штета што учитељ Стеван Стојић није 
то доживио! Он је ође, у Помази, 
основ'о то наше певачко друштво, 
српску задругу и штедионицу. Баш 
сам љубопитљив шта би сад рек'о наш 
учo. Сирома', штета што је у Великим 
рату од тифуса настрађо. Био сам му 
на укопу. Ту је код нас са'рањен”, при-
сети се Милош очевих реченица.

*
Воз се заустави у Батмоноштору. 

Милош је незаинтересовано посма-
трао путнике који су пролазили испод 
његовог прозора. 

Из кожне торбе, коју је од својих 
родитеља добио у поклон, извади  

„Летопис цркве и Српског православ-
ног парохијског звања сантовачког, 
заведен 1924. године”. Пажљиво поче 
да прелистава ружичасто-жуте стра-
нице на којима се низаше црним ма-
стилом исписани густи редови бив-
шег пароха, јеромонаха Лаврентија 
Томића.

„Године 1899, дакле пре 26 година, 
у фебруару месецу из места прешло 
је једно хиљаду душа Шокаца римо-
католичке вере у православну источ-
ну српску веру и народности нашој 
припојени. Чин прелаза обављен је у 
Сантову са великом свечаношћу. 
Вође тога прелаза били су Јаша Про-
данов и Шандор Андрин оба имућна 
сељака. Први се већ упокојио а други 
је жив, али у љутој костобољи стално 
је у постељи. По прелазу одмах се 
образовала црквена општина, на челу 
Јаша Проданов први председник.

Након две године дана и доцнији 
година вратили се многи натраг у 
римску цркву око 400 душа, махом 
све имућнији сталеж. Зато је у току 

година надолазило и у православну 
веру у мањем већем броју, као и до 
данас и овамо и онамо. По природи 
саме ствари ваљда и не може бити 
другчије. Приликом евакуације од 600 
и нешто више наших душа прешло је 
преко границе око 160 душа са фами-
лијама заједно. Оставили и домове и 
поседе своје. Данас живаљ наш броји 
450 душа. Наш народ у месту је већи-
ном сиромашан, који се једва лебом 
храни. Слободно се може рећи: 70% 
је сиромашно. Од тих 450 душа опти-
рано је 300 душа: махом сиротиња.”

Милош прекину читање, на трен 
погледа кроз окно, па се предаде сво-
јим мислима. 

„Самовољни прелазак Сантоваца 
у православље почетком марта 1899. 
године, по новим календару, по много 
чему је јединствен”, размишљао је 
јереј. „Због насилне маџаризације, ти 
простодушни паори су подигли праву 
буну. Били су решени да истрају до 
краја и да по сваку цену сачувају је-
зик својих предака. Ту светињу нису 

могли погазити. Как'а смелост и как'а 
снага! Здраво су куражни били ти 
стари Сантовчани! 

И тако, да би очували свој језик 
приступили су православљу. Санто-
вачка буна је диван пример и опоме-
на за све Србе како се чува нацио-
нална свест, како се чува идеал на-
родног бића! (…)

Драгомир Дујмов

Ишчитавање пожутелих рукописа 
јеромонаха Лаврентија

Ускоро отварање Мађарског културног центра на Палићу
Свечано отварање објекта у коме су већ реализовани неки културни  

програми, планирано је за први квартал, док ће нове садржаје посетиоци  
могу да очекују од фебруара. Инвестиција на Палићу део је  

прекограничне сарадње Србије и Мађарске

Милош Апић

„Године 1899, дакле пре 26 година, у фебруару месецу из места прешло је  
једно хиљаду душа Шокаца римокатоличке вере у православну источну  
српску веру и народности нашој припојени. Чин прелаза обављен је у  

Сантову са великом свечаношћу.”

Реализација другог дела пограничног пројекта 

Страдалнички животни пут Милоша Апића (16)
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Једнодневни излет у СентандрејуНЕВЕН

У ченици деветог разреда Српске 
гимназије „Никола Тесла” у Бу-
димпешти ишли су у посету 

Сентaндреји у два наврата. Када 
крочите на њену калдрму, имате осе-
ћај да сте зашли километрима дале-
ко и два века уназад. Посета овом 
градићу из бајке био је наш једно- 
дневни излет. 

Давно је још велики српски писац 
Јаков Игњатовић, који је рођен у 
Сентандреји, рекао: „И кад у Сентан-
дреји једном нестане Срба, а једном 

ће их нестати, онда ће им обронак 
дивних планина бити гроб, звук зво-
на њихових храмова пропратиће их 
у вечност, а храмови ће остати као 
споменици њиховог духа и живота.”

Прошетали смо Сентaндрејом и 
видели многобројне знаменитости. 
Прво смо посетили Српски црквени 
музеј, који је недавно отворен. Музеј 
је место богатог памћења, у коме 
смо могли да видимо експонатe који 
улазе у сам врх српске црквене умет-
ности. Музеј се налази на главном 

тргу у Сентaндреји, у Препарандији 
(првој српској учитељској школи), 
чију обнову су помогли: Влада Ма-
ђарске и Министарство културе и 
информисања Србије. Стална по-
ставка, под називом „Српска цркве-
на уметност у Мађарској”, на којој је 
представљен део црквеног блага 
које Будимска епархија чува, саку-
пљеног по читавој Мађарској, сведо-
чи о присуству Срба на том просто-
ру пре и након Велике сеобе Срба, 
1690. године, под вођством патријар-

ха Арсенија Чарнојевића. Овде се, 
између осталог, чува и најстарија 
рукописна књига настала у Будим-
ској епархији. Основни и најважнији 
део са 109 листова исписан је на 
пергаменту, у првој половини XIV 
века, а сачуван је и некадашњи за-
штитни лист задње корице са тек-
стом с краја XIII века.

Слушали смо и о првом градона-
челнику Сентaндреје, који је био 
Евгеније Думча, чија је спомен-пло-
ча на мађарском и српском језику 
постављена на кући у којој је живео. 
На положају градоначелника нала-
зио се 27 година и за то време зна-
чајно је допринео развоју града. Као 
градоначелник, успео је да уради 
пуно корисних ствари за град. Од-
водњавањем мочваре у атару града, 
добијене су нове оранице и парцеле 
за градњу; Думча је радио на откупу 
шума, допринео отварању среског 
суда и пореске управе, увођењу те-
леграфа, формирању градске ште-
дионице, изградњи приградске же-
лезнице до Будимпеште, градске 
телефонске мреже и друго. Једна од 
главних улица у старом делу града 
понела је његово име.

Такође, неизоставан је био и срп-
ски Еснафски крст, који се налази на 
главном тргу Сентандреје. Тај крст 
је подигло Сентандрејско друштво 
1763. године, након епидемије куге. 
Овај крст је под заштитом Унеска, а 
зашто је то тако, било нам је јасно 
када смо га видели, онако лепог, у 
мермеру, украшеног кованим гво-
жђем. Он нам је био место састанка 
на крају излета.

После шетње уличним лавиринти-
ма, вратили смо се у прошлост. Ули-
це су попут временских машина, 
које су нас водиле кроз бурну про-
шлост српских исељеника.

Наталија Томић, 9б

У пориште у мисли да је давна-
шњи наук Светог Саве и данас, 
у свакојаком, а тек у злом вре-

мену и те како применљив, чини овог 
духовника и просветитеља нашим веч-
ником-савремеником. Светосавље је и 
постојано захваљући и том присном 
споју давнопрошлог и ововременог, а 
за шта и те како поуздану, чврсту осно-
ву у сваком трену можемо наћи, и увек 
јој се изнова враћати, у делу трајне 
вредности творене руком Растка Не-
мањића. Подједнако и у књигама, као 
и оном што је и другим начинима оста-
вио делањем у многим правцима: као 
државник који налази начин да измири 
браћу завађену око престола, као први 
српски архиепископ, као мисионар-ис-
целитељ, као први српски песник и 
мислилац... Свети Сава је у сваком по-
гледу узор достојан следа, „почетак 
свих наших почетака” (др Драган Не-
дељковић), јер је умео да помири мо-
дерне идеје свога времена са српском 

националном и духовном културом. 
Зато је у време његове владавине на-
стао спој националног и универзалног 
остварујући највише домете и у поли-
тици, и у духовном културном животу. 
Надахњујући се идејама светосавља 
данас, ми смо, ипак, у неспоразуму са 
српским просветитељем, јер, вели про-
фесор Недељковић, „светосавска вера 
је кретање, напредак, обнова, опреде-
љење  за модерно... Наш народ се упра-
во захваљујући таквом схватању одр-
жао, јер смо се опирали насиљу, али и 
примали аутентичне вредности. Тако 
смо чинили од немањићке повести, а 
тако би требало и данас да чинимо."

„Слушај моје речи, к мојим речима 
приклони своје ухо и да не оскудевају 
извори живота твојега, сачувај у сво-
јем срцу. Јер су живот свима који их 
налазе. Сваком храном храни своје 
срце, јер од њих су извори живота.” У 
речима, у мудрим по(р)укама, наук је 
по Светом Сави који у делу „Житије 

Светог оца Симеуна” бележи мисли 
свога оца Немање, сазнање као храна 
и услов опстанка сваком ко је ослонац 
у њој нађе и такву мудрост узме/при-
хвати, срцу је прими. Јер, мудрост чути 
је лако, а права мудрост је спознато 
послушати, применити. „А ти учи оно-
ме што је право да ти живот буде у 
миру” - још једна је у мноштву од по-
рука из Житија. „Одбаци од себе опо-
ра уста, увредљиве усне удаљи од 
себе. Очи твоје нека право гледају. А 
веђе твоје да се крећу на оно што је 
праведно. Право ходи својим ногама, 
а путеве своје исправљај... „Гледамо ли, 
да ли нам се „веђе крећу ка оном што 
је праведно“, или тражимо ли пут до 
брже и обилатије користи без довољно 
бриге о праведности? Да 
ли се и како учимо на вла-
ститим грешкама, како то 
налаже светосавље као 
бит нашег православља? 
И јесмо ли уопште сна-
жни и у себе толико поу-
здани да грешке своје 
спознамо и признамо, 
путеве своје, по Савином 
науку, да исправљамо? 

Одговор је, дакако, са-
држан у самом питању, а 
да смо иоле друкчији, да 
смо доследни у следу 

наука светосавља, где би нам био крај? 
И да ли бисмо тако и толико дуго у 
свакојаким заблудама, под великим и 
страхотним идеолошким стегама, у 
тоталитарном духу живели? Шта је то, 
а да се никако друкчије него следом 
онога што је туђе, што је у супротно-
сти са здравом памећу, не може тума-
чити, а што нас мало мало, па доведе 
у неприлику да нисмо своји и на сво-
јим ногама? Путеве своје народ овај, 
без великих жртава при страшним 
ломовима, ваља нам и то признати, јер 
грех није, доиста на време није по Са-
вином науку исправљао. Примера из 
историје српског народа, нажалост, и 
превише. (...)

Давид Кецман Дако

Право ходити и добро 
чинити

Слово о светосавском науку

(Или: пут знања и просветљења)

Сећања на Игњатовића и Думчу

ЕСЕЈ
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Телефон: +36 30 273 3399

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2019”
Из штампе је изашао „Српски календар 2020”, 

традиционално издање Самоуправе Срба у Мађарској. 
Ову публикацију можете набавити и у Канцеларији ССМ-а, 

у Улици Микше Фалка 3, у Будимпешти.

Цена календара: 
1100 форинти по примерку

Радно време Канцеларије:
Понедељак - четвртак од 9.00 до 15.00 ч.

Петком од 9.00 до 12.00 ч.

Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА

Свира: 
Оркестар „Коло” из Тукуље

Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.

Адреса:
Ferencvárosi Művelődési Központ

Budapest,. IX Haller u. 27.

Играју:
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Мирко Митар Кркељић и Јанош Деги

Режија: Јанош Деги
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Музика: Милан Рус
Костим: Ноеми Борбељ

ССценографија и техника: Тибор Прагаи

Предпремијера
8. јуна 2019. 19 часова
улица Nagymező 49.

комедија

ТРАДИЦИАЛНО СРПСКО  
ВЕЧЕ У БАТИ

Субота, 15. фебруар 2020. од 20.00 ч.

Посетиоце забављају: 
Оркестар Радована Марића и волакални солисти 
Драгана Стаменковић-Брена и Жељко Панонац

Наступају: 
КУД „Рузмарин”, КУД „Банат”

Цена улазнице: 1.500 фт

Адреса:
Barátság Kulturális Központ

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
Телефон: +36 20 9756 132

Самоуправа Срба у Мађарској срдачно Вас позива на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
У суботу, 25. јануара 2020. године

Програм прославе:
• 16:00 ч. – Светосавска академија у Свечаној сали 
Текелијанума
Адреса: 1053 Будимпешта, Улица Вереш Палне бр. 17
• 19:00 ч. – Светосавски бал у Дуна палати
Адреса: 1051 Будимпешта, Улица Зрињи 5
Свирају: Оркестар Радована Марића и Оркестар 
Крунослава-Киће Агатића 
Наступају: Раде Јоровић и вокални солиста Драгана 
Стаменковић - Брена

Вечера: шведски сто
Цена улазнице: 5000 фт

Улазнице за бал могу се резервисати и купити од 16. до 
20. децембра 2019. г. и од 15. јануара 2020. г. 

 (од понедељак до четвртка, од 9.00 до 15.00 ч; у петак од 
9.00 до 12.00 ч.), у просторијама Самоуправе Срба у 

Мађарској, у Улици Микше Фалка бр. 3, у Будимпешти.

Додатне информације: 
Тел: 36 1 331 5345 Душан Ковачевић

МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ
Поводом божићних и новогодишњих празника 
специјалан попуст за чланове српске заједнице

ЈЕДНА КАРТА СЕ ПЛАЋА - ДВЕ СУ БЕСПЛАТНЕ
за предстау 3. ФЕБРУАРА

MAGYAR SZÍNHÁZ
Budapest VII. Hevesi Sándor tér 4.

urbanek.gyongyi@mszinhaz.hu
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У помашком Дому културе и ове 
године се окупило скоро три сто-
тине гостију да традиционално 

дочека српску Нову годину. Поред ме-
штана било је гостију из Чобанца и Сен-
тандреје, али и из Будимпеште, Ловре, 
Чипа, Бате и Тукуље. Разноврстан музич-
ки програм извео је оркестар „Зора“, на 
челу са Крунославом Кићом Агатићем. 

Од почетка прославе и првих тактова 
музике, играло се и певало. Породице и 
пријатељи окупили су се око столова са 
домаћим колачима које, по традицији, 
сви гости доносе од куће. По обичају, у 
Помазу више генерација заједно доче-
кује Нову годину, што атмосферу чини 
топлом и породичном. 

После откуцаја поноћи, српску химну 
су отпевали: отац Зоран Остојић, будим-
пештански парох, отац Љубисав Мили-
савић, помашки парох, ђакон Стефан 
Милисавић, Миодраг Рађеновић и Ти-
бор Ембер. Специјално новогодишње 
изненађење било је гостовање трубач-
ког бенда „Гуча Партизанс“ из Будимпе-
ште, па се уз добру музику и шампањац, 
славило до три часа ујутру.

„Ове године смо желели да направи-
мо изнененађење и позвали смо труба-
че, чија је музика омиљена код наших 
људи. Међу почасним гостима било је 
неколико представника Општине Помаз, 
као и градоначелник Иштван Лејдингер, 
који је отворио манифестацију и по-

здравио госте. Овом прославом смо 
заокружили 2019. годину. Чекамо резул-
тате конкурса и државни новац, тако да 
на пролеће крећемо са новим активно-
стима Самоуправе“, рекла је за наш лист 
Аница Шошић Крунић, председница 
Српске самоуправе Помаза. Финансије-
ри дочека српске Нове године у Помазу 
били су Фондација „Бетлен Габор“ и 
Српска самоуправа у овом граду.

У Сантову је, у организацији месне 
Српске самоуправе, у Дому српске за-
једнице, 13. јануара организован испра-
ћај старе и дочек Нове године, после 
дугогодишње паузе. Српска самоуправа 
у овом селу, предвођена Надом Бунчић 
Ђурић, одлучила је да поново приреди 
прославу, на коју је дошло шездесекак 
посетилаца.

Вече су поздравним речима отворили 
Нада Бунчић Ђурић и протонамесник 
Јован Бибић, сантовачки парох, а у на-
ставку је уследила вечера, за коју се 
побринуо Сима Арсенић, Србин из Бо-
сне, који данас живи у Гари. Играло се, 
певало, веселило, а у међувремену су 
продаване томболе. Код извлачења, нај-
активнији био је о. Јован Бибић, који није 
само најављивао извлачене бројеве, 
него је и уручио добитницима награде. 

У поноћ су се огласила црквена звона, 
поводом почетка новог лета, а то је ујед-
но био и почетак молебана, који је у 
српском православном храму служио 

протонамесник Јован Бибић. Након по-
ноћне молитве, новогодишње весеље је 
настављено у Дому српске заједнице, а 
крају је приведено у ситне сате.

И у Мохачу је приликом испраћаја 
старе и дочека Нове године било весело. 
У организацији Српске народносне са-
моуправе, славље је приређено у нека-
дашњој Српској кући, данас Ипарошха-
зу, где се седамдесетак гостију окупило 
с циљем да опуштено и весело проведе 
последње вече у минулој години.  При-
сутнима се, најпре, поздравним речима 
на мађарском језику обратио Душан 
Мате, председник Српске самоуправе у 
Мохачу, а затим је то на српском језику 
учинила потпредседница Зорица Степа-
нов.

Као и претходних година, и овога 
пута су се са малобројним локалним 
Србима веселили и Шокци, Хрвати, Ма-
ђари, Немци и Роми. Уз звуке хармонике 
Иве Павковића Паке, тамбурице Јожефа 
Ковача Вершендија и осталих младих 
тамбураша, певало се, играло и весели-
ло.

Током вечери певао је и Раде Сенић 
из Кнежева у Хрватској, а била је ту и 
богата трпеза. У поноћ су окупљени за-
певали „Мaрш на Дрину”, а затим су 
уследиле здравице и честитања.

У Медини је настављена стара тради-
ција да се у овом селу, једином у Жупа-
нији Толна где живе Срби, приређује 
дочек Српске нове године. Он је 13. јану-
ара уприличен у згради бивше Српске 
вероисповедне школе, а ове године, у 
односу на претходне, окупио се скром-
нији број мештана. На дочеку је било 
њих петнаестак, на челу са Наталијом 

Сокић, председницом месне Српске на-
родносне самоуправе, а вече су провели 
у дружењу и пријатном расположењу. У 
поноћ су Мединчани отпевали  „Химну 
Светом Сави” означивши да је куцнуо 
час доласка српске православне Нове 
године.

Весело и празнично је те ноћи било 
и у Десци. Слично претходним година-
ма, и овога пута је главни организатор 
дочека српске Нове године била месна 
Српска народносна самоуправа, пред-
вођена председником Кристифором 
Брцаном, која је у организацију  нового-
дишње прославе уврстила и одређене 
новине.

Иначе, у Ресторану „Герлици” поред 
мештана, вољу за безбрижном нового-
дишњом забавом показали су и Срби из 
Новог Сентивана, Сирига и Сегедина, па 
је око  130 гостију одлучило да весело и 
опуштено испрати стару и дочека јули-
јанску Нову годину.

Након поздравних речи Кристифора 
Брцана, празнично вече отпочело је на-
ступом сегединске Грчке фолклорне 
групе „Елефтериа“, која је извела игре 
из области Егејске Македоније. У настав-
ку новогодишње вечери главну улогу 
имао је новосадски оркестар „Mаестро“, 
предвођен виолинистом Жељком Кости-
ћем.

Химна „Бoже правде” означила је 
спајање казаљки и долазак Нове године, 
после чега су уследиле здравице и че-
ститке. Повело се и коло, веселило се и 
славило уз песме и игре, а новогодишње 
славље приведено је крају у раним ју-
тарњим сатима.

К. П. - П. М.
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