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Самостално вече КУД-а „Банат” из Деске       

Школарци прославили свог патрона
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Наставак балских традиција                        

Почаст Светом Сави и уручење признања     
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ПОЛИТИКА

В редност мађарске националне 
валуте је достигла нови мини-
мум у односу на евро, али ни 

влада, нити Народна банка не наја-
вљују било какву интервенцију. На 
банкарском тржишту за један евро 
треба издвојити 337,46 форинти, чиме 
је за 20 филера надмашен досада-
шњи негативни рекорд с краја окто-
бра прошле године, јавља РТВ.

Према анализи ЦИБ банке, мађар-
ска валута је ослабила и према сред-
ствима плаћања у околним држава-
ма, што посебно важи за пољски 
злоти и чешку круну, а као главни 
разлог се наводи ниска референтна 
каматна стопа Народне банке Ма-
ђарске.

У Ерсте банци, пак, истичу да је 

промени курса допринео и вишак 
форинти који се протеклих дана по-
јавио на девизном тржишту, јер је 
понуда била већа од потражње.

Према мишљењу екомониста пад 
вредности форинте не мора да значи 
нешто лоше, јер тиме добијају изво-
зници. С друге стране, увозна роба 
постаје скупља, а тиме се подстиче и 
инфлација.

Опозиција је новонасталу ситуаци-
ју на тржишту новца искористила за 
нови напад на министра финансија 
Михаља Варгу и гувернера Ђерђа 
Матолчија. Најдаље је отишла Демо-
кратска коалиција бившег премијера 
Ференца Ђурчања, истичући да само 
увођење евра може да спасе земљу 
од финансијске кризе .

П оједине странке националних 
мањина залажу се да број 
потписа потребних за учешће 

на изборима буде смањен са 10.000 
парафа, колика је сада потребно. 
Ромска партија тражи да се уведе 
правило да треба прикупити 5000 
оверених изјава бирача, што подр-
жава и Демократски савез Хрвата у 
Војводини. А Странка демократске 
акције Санџака сматра да је хиљаду 
потписа довољно за излазак на из-
боре, јер је толико парафа потребно 
за оснивање странке мањина.

Као главни разлог за промену на-
воде то што је већини тешко да при-
купи 10.000 потписа, истичу и да је 
рок од 14 дана кратак, а да су гужве 
код нотара који једини могу да ове-
ре изјаве. Мањине имају проблем и 
зато што су, попут Рома, територи-
јално „разбацане”, па им због недо-
статка инфраструктуре и то прави 
проблем да организују прикупљање 
парафа.

Исти захтев мањине понављају 
како се приближавају избори, али 
им до сада овај захтев није био при-
хваћен. Вероватно ће исти епилог 
бити и сада. У јавности се спекули-

сало о томе да су им веће партије 
помагале да скупе потписе како би 
могли да учествују на изборима.

Као један од аргумената због чега 
се не мења број потписа наводи се 
чињеница да један мандат у парла-
менту за мањине „вреди” од 11.000 
до 15.000 гласова, па се очекује да 
могу да прикупе довољан број пот-
писа.

Гласачки листићи на предстоје-
ћим парламентарним изборима у 
Србији биће розе боје, док ће кон-
тролни листић за проверу исправно-
сти гласачке кутије бити тиркизни. 
То је одлучила Републичка изборна 
комисија на седници на којој је по-
тврђена одлука из 2016, да за штампу 
изборних листића буде задужено ЈП 
„Службени гласник” Београд.

Такође, чланови РИК доделили су 
мандат Антуну Ренцу са изборне 
листе „Герхард” Подунавске Швабе 
- Заједно, Антуну Беку, за члана На-
ционалног савета немачке нацио-
налне мањине, као и Мирфату Тахи-
ровић са изборне листе Самоопре-
дељење - др Сулејман Угљанин, за 
члана Националног савета бошњач-
ке националне мањине. 

П редставници Владе Војво-
дине и Министарства људ-
ских ресурса Мађарске, у 

Сегедину су потписали Протокол о 
сарадњи у здравству, што је дозво-
лило постојање сарадње на репу-
бличком нивоу. Будућа сарадња 
односи се на решавање обостраних 
изазова у лечењу онколошких бо-
лести, хируршких процедура, кар-
диоваскуларних обољења, размену 
искустава из области донирања у 
трансплантацији, као и ретких бо-
лести.

Протокол је у име Покрајинске 
владе потписао покрајински секре-
тар за здравство проф. др Зоран 
Гојковић и нагласио да овај доку-
мент предвиђа и размену најбоље 
праксе и информација у вези са 
законодавством, стратегијама, про-

грамима, плановима националних 
и регионалних власти у области 
унапређивања примарне неге. По-
себан аспект будуће сарадње биће 
међусобна размена искустава док-
тора и специјалиста Мађарске и 
Војводине.

Подршку потписивању протоко-
ла, својим присуством дао је и пред-
седник Скупштине Војводине 
Иштван Пастор, за кога је приликом 
потписивања наглашено да је дао 
и велики допринос унапређењу од-
носа Војводине и Мађарске, као и 
зближавању два народа. Потписи-
вању су присуствовали и представ-
ници више здравствених и научних 
институција обе стране, на челу са 
ректорима универзитета у Новом 
Саду и Сегедину, саопштено је у 
Влади Војводине. 

Вредност форинте у паду 

Протокол о сарадњи у здравству

Мањине траже нижи цензус

С рбија ће до краја 
априла увести 
око 30.000 тона 

висококвалитетне 
пшенице, јер овогоди-
шње српско зрно не 
задовољава високе 
стандарде домаћих 
млинара и кондитора, 
пишу „Новости” дода-
јући да је Влада Срби-
је, на њихов захтев, 
дозволила увоз пшени-
це без царине.

Српски увозници ће, 
како додаје лист, жито 
купити у Мађарској, а 
министар пољопри-
вреде Бранислав Не-
димовић каже да ће 
фирме које се баве 
увозом купити само 
„оплемењиваче” пше-
нице, јер су то, како 
наводи, најквалитетни-
ја зрна која постоје на 
тржишту.

„Наша пшеница тре-
нутно има просечан 
квалитет и ове године 
је више од 50 одсто 
рода опредељено за 
сточну храну. Биле су кише у априлу 
и наше зрно није толико добро. Због 
тога ће се увозна мешати са нашом 
која је за људску употребу, како би 
млинари и кондитори добили ону 
која може да задовољи квалитет”, 

каже Недимовић за „Новости”. Неди-
мовић додаје да ће српски кондито-
ри и млинари у Мађарској моћи да 
купе до 30.000 тона пшенице, што је 
око један одсто од укупне производ-
ње у Србији. 

Мађарска пшеница у Србији
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П рисутнима на Кеју жртава 
обратио се градоначелник Но-
вог Сада Милош Вучевић, у 

име Српске православне цркве, мо-
литвени помен одржао је Његово 
преосвештенство Епископ бачки го-
сподин Иринеј, а потом је молитвени 
помен и беседу одржао Врховни ра-
бин Србије господин Исак Асијел. У 
програму су учествовали хор Сабор-
не цркве „Свети Георгије” и хор Је-
врејске општине „Хашира“.

- Ово је место на којем се сусрећу 

бол и вера. Бол која не пролази, јер 
сећа на хиљаде невиних живота које 
су угасиле мађарске окупационе сна-
ге. Ти животи уграђени су у темеље 
слободе нашег града, и удахнули су 
спокој и мир у којем ми данас живи-
мо. Иако је та слобода грађена на 
болним лекцијама, никада не смемо 
изгубити веру у људско добро и пле-
менитост и веру у то да нам неће 
умаћи ни један тренутак у којем ћемо 
моћи да покажемо разумевање, до-
броту, емпатију, у којем ћемо показа-

ти да смо људи. Нажалост, не можемо 
да се вратимо кроз време, па да данас 
уместо суза бројимо осмехе. Не мо-
жемо ни да разумемо, јер нема разу-
мевања за зло које је исписивало је-
зиве странице не само историје на-
шег града, већ историје људског рода 
и никада не смемо дозволити да за-
боравимо – нагласио је градоначел-
ник Милош Вучевић.

У име грађана Новог Сада венце 
су положили представници града, 
Покрајинске владе предвођени пот-
председником Ђорђем Милићеви-
ћем, Скупштине AП Вojвoдинe на 
челу са председником Иштваном 
Пастором, амбасаде Израела, амба-
саде Мађарске, Јеврејске општине 
Нови Сад, Савеза Јеврејских општина 
Србије, Матице ромске, а у име пото-
мака жртава Новосадске рације ве-
нац је положио Бранислав Милић 
Шумарев.

Након полагања венаца на споме-

ник Породица, уз присуство војног 
свештеника, венац је са брода спу-
штен у Дунав. У организацији Кола 
српских сестара послужени су кољи-
во и колачи, а Новосађани су позвани 
да присуствују помену код спомен 
обележја на Новосадској плажи 
Штранд.

У овиру програма обележавања 
Новосадске рације, у клубу „Трибина 
младих” одржана је међународна 

конференција „Од Новосадске раци-
је до ослобођења Аушвица – зашто 
се сећати, како се сећати?”, а у Вели-
кој сали Културног центра Новог 
Сада приказан је филм „Шаулов син”.

Међународна конференција „Од 
Новосадске рације до ослобођења 
Аушвица: зашто се сећати, како се 
сећати?”, уз предавање и панел-деба-
ту с гостима, стручњацима из Израе-
ла, Мађарске и Србије, допринос је 
комеморацији Новосадске рације, 
Међународног дана сећања на жртве 
Холокауста и 75 година од ослобође-
ња логора Аушвиц, као и општем 
унапређењу културе сећања у Србији. 

Овогодишња манифестација „Ле-
дена тишина - сећање на жртве Но-
восадске рације” завршена је 24. ја-
нуара, откривањем инфо-табле по-
свећене Јелени Кон, у Улици Соње 
Маринковић бр.1 и пројекцијом фил-
ма „Завештање”, у Великој сали Кул-
турног центра Новог Сада. 

Почаст за невине жртве мађарског фашизма 
Комеморација у Новом Саду

Сваке године у ово време, Новосађани одају пошту жртвама масовне 
ликвидације Срба, Јевреја и Рома, коју су у јануару 1942. извеле мађарске  

власти на подручју тада окупиране Бачке. Централни догађај у оквиру 
обележавања 78. годишњице Новосадске рације, одржан је на Кеју  

жртава рације, код споменика „Породица“

ДРУШТВО

Бранислав Милић Шумарев:
ПОД ЛЕД ЈЕ БАЧЕНО 17 МОЈИХ УКУЋАНА

Новосађанин Бранислав Милић Шумарев (83), коме је читава породица 
страдала у јануарској Рацији 1942. године, дошао је, као што то чини сва-
ког 23. јануара, пред споменик „Породица” на Кеј жртава рације. Ту је 
положио венац у име потомака жртава овог масовног злочина који те 
зиме у Новом Саду, током Другог светског рата, није престајао три дана. 
Мађарске окупационе снаге су пре 78 година убијање невиних становни-
ка почеле 21. јануара, а обуставиле поподне 23. јануара. Познато је да је 
убијено и под тада залеђени Дунав бачено више од 1200 људи, махом Је-
вреја, Срба и Рома.

„И данас ме све потреса. Мени је 17 убијено у Рацији и бачено у Дунав, 
а укупно 54 (у рату). То је била једна од највећих фамилија у Новом Саду. 
Они су дошли још 1690. године”, каже Милић, коме је надимак Шумарев, 
по оцу, који је убијен годину пре Рације.

Прича да се сећа још те 1941, када је његов отац, који је радио на же-
лезници, заменио комшију Мађара на дужности, да би овај прославио 
Божић, а када се вратио кући, убили су и њега и мајку и сестру.

„А сећам се и Рације. То је био један пакао, хаос”, наводи, додајући да 
је тада имао пет година и да га је један татин пријатељ, такође Мађар, 
однео у болницу. „Подигао ме је мој тетак, први бан Дунавске бановине 
Дака Поповић, о коме сам пре две-три године писао књигу. Он је створио 
од мене човека”, каже Бранислав Милић Шумарев.

МАСОВНА УБИЈАЊА НА БОЖИЋ
Рација у јужној Бачкој - назив је за масакр који су над цивилним ста-

новништвом јужне Бачке, претежно Србима, Јеврејима и Ромаима, извр-
шили припадници оружаних снага и војске Краљевине Мађарске (Хонвед) 
за време Другог светског рата, током мађарске окупације Бачке. Рација 
је спроведена на Божић 1942. године, у насељима Шајкашке - Чуругу, Го-
спођинцима, Шајкашу, Ђурђеву, Мошорину, Тителу, Локу, Гардиновцима, 
Вилову, Жабљу, као и у градовима Бечеју, Србобрану и Темерину и у Новом 
Саду, нешто касније од 21. до 23. јануара 1942. године. За три дана рације 
у Новом Саду у водама Дунава је нестало преко 1300 (2000) Новосађана. 
Укупан број несталих током погрома је око 4500. Рација је спроведена 
између 4. и 29. јануара 1942. Отпочела је у Шајкашкој (4-19. јануар), наста-
вљена је у Новом Саду (21-23. јануар), а завршена у Бечеју (25-29. јануар).
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ПРАЗНОВАЊЕ

Да живимо сви у слози, Свети Саво ти помози!
Светосавске свечаности у Будимпешти

С вечаност коју је организовала 
Самоуправа Срба у Мађарској, 
почела је Светосавскoм хим-

ном, у извођењу чланова Српског 
позоришта у Мађарској, а затим је 
председница Српске самоуправе у 
Мађарској, Вера Пејић Сутор поздра-
вила присутне и академију отворила 
пригодним говором о Светом Сави.

Свечаности је, у име председника 
Србије, Александра Вучића, прису-
ствовао градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић. У свом излагању он 
се посебно осврнуо на вредности 
светосавља и његов значај, као и на 
потребу да останемо на путу који је 
пре 800 година трасирао Свети Сава. 
Гост је том приликом рекао:

„У данима које посвећујемо једној 
од најсветлијих и најсветијих лично-
сти у историји српског народа Све-
том Сави – нашем узору човечности, 
част ми је што имам прилику да вам 
се обратим и да вам честитам Савин-
дан. Лако и брзо се стиже до вас, јер 
путеви српства су чврство утабани. 
Путеви које нам је изградио Свети 

Сава, научивши нас да негујемо на-
ционалну и духовну традицију, веру 
и лепоту српског језика." 

Пригодан програм који говори о 
доприносу Светог Саве православљу, 
нашем језику и култури, извели су 
Никола и Давор Ђорђев и Рувен 
Фридман, ученици Српске основне 
школе из Деске које је спремала учи-
тељица Олга Спангберг, а чланови 
подмлатка КУД-а „Банат” под руко-
водством Петра Дунаија одиграли су 
сплет српских народних игара. Му-
зичку нумеру на фрулицама извели 
су Миодраг Ђукин и његов унук Ру-
вен Фридман.

Ове године, светосавску беседу 
одржао је др Љубимир Јанчикин, 
угледни мештанин Деске. Он се на-
дахнуто осврнуо на историјско сећа-
ње о Светом Сави и на своје успоме-
не из детињства како се некада обе-
лежавала школска Слава, Свети Сава:

„Мислим да у нашем народу нема 
ни једна личност која је толико позна-
та као Свети Сава. Данас, у ери памет-
них телефона, са два,три потеза, за 

тили час, може да се дође до прегршт 
информација о његовом животу, ства-
ралачком раду, оснивању православ-
не цркве која захваљујући њему сла-
ви 800 година постојања. Од Косов-
ског боја па до данашњих дана, био 
је утеха свом народу у тешким тре-
нуцима, у време борбе против Турака, 
Балканских ратова, за време ужаса 
Првог и Другог светског рата. 

Не знам шта би он рекао на свежа 
дешавања између Србије и Црне Горе. 
Светац би вероватно помирио зава-
ђену браћу. Цела прича о Растку или 
Светом Сави мени, као детету, изгле-
дала је као бајка која овако гласи: 'У 
стара времена беше један владар 
који је имао три сина. Најмлађи по 

имену Растко, напусти двор, побеже 
у бели свет и стиже на Свету Гору. И 
тамо постаде поглавар Српске пра-
вославне цркве која га и данас слави. 
Слушао сам да је подизао цркве и 
школе. Можете мислити како се у 
мени као детету распламсавала ма-
шта. Питам једном маму: 'Мама, како 
је Свети Сава стизао да сазида цркву 
и школу и у Десци и у Ловри?' Она се 
насмејала мојој наивности и објасни-
ла ми је да није све школе и цркве он 
сазидао, него и многи други који су 
корачали његовим стопама. 

Пошто је Свети Сава школска сла-
ва, у Десци су увек кумовали прваци. 
Резао се колач и освећивало кољиво. 
Три пута сам читао апостол. Два пута 

У будимпештанском Текелијануму је 25. јануара одржана традиционална Светосавска академија, у знак сећања 
на утемељивача аутокефалне Српске православне цркве, школства, књижевности и дипломатије. И ова 

свечаност, као и традиционални Светосавски бал, одржани су у организацији Самоуправе Срба у Мађарској

Ученици из Деске: Никола Ђорђев, Рувен Фридман и Давор Ђорђев Подмладак КУД-а „Банат”

Милош Вучевић:
ПОЛИТИКУ СХВАТАО КАО СЛУЖБУ НАРОДУ

„Човек-светац, изванредне енергије, ванредне интелигенције, снажне 
воље - Свети Сава, говорио је шта треба да учимо, какви треба да будемо 
и чему треба да стремимо. Учио нас је да је понос изнад сујете, глупости 
и надмености, да је слава пролазна, а поштење вечно, да је власт служба 
за народно добро, а не уживање у моћи и утицају. И ако чврсто корачамо 
по путу сазданом од ванвременског учења и предања тог мудрог човека, 
вратићемо се на пут светосавља. Била ми је част славити га данас са вама, 
у овом величанственом здању – задужбини Саве Текелије, српском Пан-
теону!“

Вера Пејић Сутор:
НАСТАВЉАМО ТРАДИЦИЈУ

„Српска заједница у Мађарској, 
има једну од најдужих традиција 
одржавања светосавских академи-
ја и балова, како у европској тако 
и у прекоокеанској дијаспори 
Срба. Прву светосавску прославу 
су обележили питомци Текелија-
нума 1839. године. Свети Сава је 
изузетна историјска личност, не 
само у српском народу, него у це-
лој Европи. Он је српски народ 
подизао духовно и културно, поли-
тички и економски. Помирио је 
своју браћу у свађи око власти. 
Мир и слога су били и пре осам 
векова, као и данас, залог сваке 
здраве заједнице. Међусобна слога 
и поштовање, темељ су на коме 
стоји све оно што је Свети Сава 
зидао. Задовољство ми је и част 
што данас заједно прослављамо 
овај велики празник српства”. 
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сам дешчанској цркви кумовао. Нај-
пре са старијим братом, Драгољубом 
1963. а затим и са млађим братом Јо-
ваном 1966. године. Мајка би умесила 
и испекла славски колач, мама би 
направила кољиво, а тата је припре-
мио ракију и био је поносан на нас, 
синове. Замислите ситуацију у којој 
је школска Слава, ученици рецитују 
о Светом Сави, а учитељ не сме да 
учествује на прослави. Таква су вре-
мена била. Онда је године 1970. уве-
дена факултација српског језика за 
више разреде Основне школе. Наш 
учитељ, Велимир Радић је за Светог 
Саву припремао рецитал и тако се 
светковање, истина полако, вратило 
у школу. Сећам се једне такве приред-
бе. Добио сам улогу наратора. Двора-
на препуна родитеља, родбине и 
деце. Можете мислити какву сам 
трему имао, баш као и данас. Док сам 
сазревао, оне „мрвице“ знања из ра-
ног детињства, лепо су се уклопиле у 
целину, у мозаик. И тада сам схватио 
како је Растко постао Сава. И како је 
са оцем сазидао Хиландар. И како је 
помирио посвађану браћу. И како је 
постао поглавар Српске православне 
цркве. Сећам се да су рециталу на 

Савиндан, у Осмом разреду са мном 
учествовале Невенка Белајски, Олга 
Новков, Ангелина Адамов, а у седмом 
разреду: Аница Туцаков, Мирослава 
Радић, Чедомир Адамов, Боривој Рус 
и Миодраг Ђукин. У шестом разреду 
сам рецитовао са Јонел Марјанац, а 
у петом са Весном Адамов и Јованом 
Јанчикином. У Савино доба, Србија је 
била уједињена и стабилна. Смрт га 
је затекла у Трнову. Имао је свега 60 
година. Тамо су га и сахранили. Ње-
гово тело је после много година пре-
нешено у манастир Милешева. Савин 
гроб је постао велико светилиште 
српског народа и инспирација миле-
шевских монаха да се посвете него-
вању култа Светог Саве. Под владави-
ном Турака, Милешева прераста у 
центар отпора. На његов гроб су до-
лазили чак и Турци који су тражили 
и добијали лек за телесне и духовне 
бољке. У знак захвалности многи су 
прелазили у православну веру. У Ба-
нату, 1594. године, побунила се раја 
против Турака. За време борбе, уста-
ници су клицали име Савино. Турци 
су, уз велике губитке, угушили буну. 
Синан паша, пореклом Албанац, на-
реди да се мошти Савине пренесу у 

Београд на Врачар. Ту их запалише, 
а вође побуњеника и мноштво мо-
наха посекоше. Тим чином, Савин 
мит, још више набуја. И сада ми од-
звања у ушима песма Стевана Лази-
ћа „На Врачару“.

Др Љубомир Јанчикин је своју 
беседу завршио поруком: „Да живи-
мо сви у слози, Свети Саво, ти помо-
зи!“ 

Добитник овогодишње Светосав-
ске награде Српске самоуправе у 
Мађарској je Милан Недељков из 
Калаза, електроинжењер у пензији, 
који је био први председник Срп-
ског демократског савеза. Награда 
му је додељена за значајан допри-
нос демократском организовању 
српске мањине у Мађарској у току 
транзиције, као и за резултате у 
формирању нових, самосталних 
српских установа после 1990. годи-
не, посебно у области школства, те 
за резултате у истраживању култур-
не и завичајне историје Срба. 

Скупштина је одлуку за доделу 
Светосавске награде донела на 
основу предлога Српске народно-
сне самоуправе у Калазу и XI квар-
та Будимпеште.

Милан Недељков је рођен у По-
моришју, у Сиригу крај Сегедина, 
1936. године, у свештеничкој порoди-
ци, од оца Светозара и мајке Бисер-
ке, рођене Ристовић. Рано детињ-
ство је провео у Ловри од 1936. до 
1942. године. Од 1942. живи у Калазу. 

Српску основну вероисповедну 
школу је похађао у Ловри и Калазу. 
Већ у гимназији се истакао широ-
ким кругом интересовања који обу-
хвата, не само природословне, већ 
и друштвене науке.

Иако је био одликаш, као свеште-
ничко дете за време Ракошијеве 
диктатуре спречаван је у отпочиња-
њу виших студија на Универзитету 
техничких наука у Будимпешти. За 
време револуције 1956, као студент 
у Печују постаје члан руководства 
Земаљске студентске организације 
МЕФЕС-а (MEFESZ) и револуционар-
не управе града. Због тога је после 
револуције био под истрагом и ин-
терниран у Киштарчи, али је на суд-
ском процесу ослобођен оптужби. 

Тек након тога је уз рад могао 
започети студије на Универзитету 
техничких наука и стећи диплому 
електроинжењера. Радећи за разне 
фирме као електроинжењер, веома 
се успешно бавио развојем микро-
тоаласних и других електронских 
уређаја.

У току транзиције у Мађарској, 1990. 
био је један од оснивача Српског де-

мократског савеза и први његов пред-
седник. Као пензионер бавио се исто-
ријом српског школства у Мађарској, 
историјом природних наука код Срба 
и завичајном историјом Срба у околи-
ни Сентандреје. 

Као изабрани председник новоо-
сноване организације, Милан Недељ-
ков се са својим сарадницима прихва-
тио тешког задатка да усред највећих 
друштвених и политичких промена 
руководи Савезом. Посебно је дели-
катан био тада разлаз јужнословенске 
заједнице, па је српска мањина треба-
ло да покрене свој самосталан живот 
изван заједничког јужнословенског 
оквира.

За време председавања Милана 
Недељкова, a у великој мери захваљу-
јући његовом личном залагању, умећу 
и вештини, за свега пар година је фор-
миран извршни апарат Савеза, обез-
беђене су просторије и канцеларијска 
опрема, створена је мрежа самостал-
них српских културно-образовних 
установа. Поново је осамостаљена 
Српска школа у Батањи са забави-
штем, почело је формирање самостал-
не Српске основне школе и гимназије 
у Будимпешти раздвајањем до тада 
заједничке Српско-хрватске школе. 

Покренуте су „Српске народне но-
вине“ (1991), организована је веома 
разграната дистрибуција овог нашег 
јединог недељника, који је на тај начин 
доспео у све српске домове у Мађар-
ској. После раздвајања заједничке ТВ 
емисије „Наш екран“ 1992. године, 
покренута је прва самостална српска 
емисија на Мађарској телевизији – 
„Српски екран“. Организована је са-
мостална српска издавачка делатност 
под називом „Издан“, почео је да из-
лази годишњак „Српски календар“.

Након вишедеценијске паузе, Савез 
је остварио сарадњу са Будимском 
епархијом Српске православне цркве 
и укључио се у напоре око реализаци-
је црквеног обештећења. 

Нова организација је посветила по-
себну пажњу успостављању веза и са 
државним и другим партнерима у 
Србији. Веома добре везе су биле из-
грађене са Светском српском заједни-
цом у којој је 1992. године Милан Не-
дељков постављен за повереника за 
област Мађарске.

Сви ти успешни напори морали су 
бити остварени у веома неповољној 
међународној политичкој клими, при 
распаду матичне земље која се нашла 
у вртлогу грађанског рата, а у светској 
и мађарској штампи је беснела анти-
српска пропаганда што је све утицало 
на ширење атмосфере неповерења 
према Србима уопште. Као председ-

Чланови Српског позоришта у Мађарској

Рувен Фридман и Миодраг Ђукин

Др Љубомир Јанчикин:
СЕЋАЊА НА САВИНДАН У ДЕСЦИ

„Српску основну школу 
почео сам да учим 1962. го-
дине. Био сам једини упи-
сани ученик на веронауци, 
те због мене једнога није 
одржавана. И тако ја оста-
дох веронаучно необразо-
ван. Покушао сам да поку-
пим све оне мрвице које 
сам могао како бих што 
више научио о нашој вери. 
Служио сам у олтару код 
оца Крунића у Десци и код 
оца Александра Бајронта у 
Ловри. Мој тата је имао је-
дан повећи пропис са пла-
вим корицама у коме је 
било двадесетак деклама-
ција о Светом Сави. Сећам 
се да су родитељи долази-
ли пред Савиндан, исписи-
вали декламације које су 
моји вршњаци у цркви ре-
цитовали. У то доба у цркви 
је било врло хладно. Касни-
је је сазидана сала до паро-
хије, где је црквењак већ од 
раног јутра ложио ватру па 
нам је било топло и удоб-
но.”
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ник Савеза, Милан Недељков је упо-
требио сва расположива политичка 
средства да сачува позиције и углед 
српске мањине. Будући осведочени 
присталица демократског уређења и 
особа са добрим везама у новој ма-
ђарској елити, био је прихваћен као 
равноправни партнер саговорника у 
мађарском јавном животу. 

После повлачења са позиције на 
челу Савеза, Милан Недељков је остао 
активан у животу српске заједнице 
објављујући занимљиве чланке у „Срп-
ским народним новинама“ и „Срп-
ском календару“ из области школске 
и уопште културне историје Срба у 
Мађарској. Од његових дела из тог 
времена треба да истакнемо и Школ-
ски речник из физике и Школски реч-
ник из математике (оба у 2000. години). 
Након пензионисања, Милан Недељ-
ков се посветио историјским истражи-
вањима прошлости Срба у Мађарској. 
Од његових истраживачких радова, 
најуспелији и најзначајнији је онај о 
историјату Срба у Калазу који је обја-
вљен у облику посебне књиге на срп-
ском, односно мађарском језику (2006). 
Заслугом Милана Недељкова прона-
ђени су историјски документи чувани 
у Архиву Пештанске жупаније који 

потврђују да су се Срби у Калазу и 
Помазу населили већ у првој полови-
ни XVII века. Исте 2006. године саста-
вио је и књигу о почецима рада Срп-
ског демократског савеза.

Током свог досадашњег живота, 
дужег од осам деценија, Милан Не-
дељков није само развио успешну 
каријеру инжењера стварајући себи 
и породици егзистенцију својим про-
наласцима и креативним радом, него 
је све време остао привржен и демо-
кратским идеалима и својој српској 
заједници коју је систематским, раци-
оналним и успешним залагањем у 
нашем јавном животу, заувек задужио. 
(Текст о Милану Недељкову саставили 
су Марија Ластић и Пера Ластић - 
прим ур.).

Традиционална награда „Најдражи 
учитељ”, коју додељује Српски педаго-
шки и методолошки центар, свечано 
је уручена учитељици у пензији Јелени 
Марковљев Веселинов из Новог Сен-
тивана. Награда јој је додељена за 
посвећеност образовању и васпитању 
деце и младих, за очување и неговање 
културе, језика и традиције Срба у 
Мађарској. Предлог је стигао од ново-
сентиванске Српске народносне са-
моуправе уз подршку сегединске, де-

шчанске, чанадске и батањске Српске 
самоуправе. 

Јелена Марковљев Веселинов је 
рођена 23. новембра 1938. године. Учи-
тељску школу у Будимпешти завршила 
је 1957. године, а 1967. Вишу педагошку 
школу у Печују. Од 1957. до 1967. године 
је предавала у Чанаду и Тисасигету, а 
поред тога у Новом Сентивану преда-
је српски језик у поподневној настави. 

Своје ученике је ангажовала да за-
једно сакупљају предмете и фотогра-
фије везане за нашу прошлост. Уз ве-
лики труд, рад и посвећеност, од саку-
пљених предмета успела је да оснује 
Музеј у Новом Сентивану. А од прику-
пљених књига је формирала и библи-
отеку. И дан̑-дан̀ас се бави сакупља-
њем предмета и фотографија које би 
могле да помогну у проучавању живо-
та наших предака.

На часовима српског језика је упо-
знавала ученике са православним, 
српским обичајима, организовала и 
водила их на излете, припремала за 
такмичења. На тај начин је неговала 
одличан однос са другим српским 
школама у Мађарској. 

Јелена је мајка два сина, Милета и 
Предрага и бака шесторо унучади. 
Мина, њена унука, наставља стопама 
своје баке, определивши се за Вишу 
учитељску школу у Будимпешти. 

Јелена Марковљев Веселинов је 
добитница многобројних награда и 
признања: 1961. и 1987. године добија 
одликовање за дечје слободне актив-
ности; 1990. године добија похвалу 
Министарства просвете; 1994. године 
уручена јој је Ниво награда; 2001. го-

дине Светосавска награда; 2003. годи-
не у Новом Сентивану прима призна-
ње Почасног грађанина; 2019. године 
у Светом храму Новог Сентивана, 
Свети архијерејски синод Српске пра-
вославне цркве, на предлог епископа 
будимског г. Лукијана, додељује јој 
Орден Светог деспота Стефана Лаза-
ревића. Ово одликовање јој је доде-
љено за истрајну и делатну љубав 
према мајци Цркви, првенствено због 
активног учествовања у парохијском 
животу цркве у Новом Сентивану.

Имајући у виду њене заслуге на 
пољу наставе српског језика, очувања 
и неговања српског идентитета, од 
срца јој се захваљујемо и желимо да 
што дуже поживи у здрављу на радост 
својих ближњих и целе српске зајед-
нице.

Програм у Текелијануму завршен 
је уметничким колажем из рок опере 
„Пастир вукова“, у извођењу глумаца 
Српског позоришта у Мађарској: Ми-
лана Руса, Тине Чорић, Бранимира 
Ђорђева и Митра Кркељића. 

Светосавској академији су, поред 
осталих, присуствовали и Иван Тодо-
ров, амбасадор Републике Србије у 
Будимпешти, Биљана Гутић Бјелица, 
амбасодор Босне и Херцеговине, пу-
ковник Раша Лазовић - изасланик 
Војске Републике Србије, свештеници 
Будимске епархије, као и представни-
ци српских институција и самоупра-
ва.

(Галерију фотографија погледајте на 
Фејсбук профилу „Српских недељних 
новина”.)

Славица Зељковић 

Уручење Светосавске награде ССМ-а Милану Недељкову из Калаза

Признање „Најдражи учитељ”  добила је Јелена Марковљев Веселинов из  
Новог Сентивана

ВЕСЕЛО У ПАЛАТИ „ДУНАВ”
У оквиру Светосавске прославе је, после свечане академије, одржан и 

традиционални Светосавски бал, такође у организацији Самоуправе Срба 
у Мађарској. Неколико стотина гостију веселило се у палати „Дунав”, у 
центру Будимпеште, уз оркестре Радована Марића и Крунослава-Киће 
Агатића, популарног интерпретатора народне музике Радета Јоровића и 
његову колегиницу Драгану Стаменковић. На репертоару су биле изворне 
песме, новији хитови и народна кола, па су током већег дела вечери по-
сетиоци имали прилику да се провеселе и заиграју неку од својих оми-
љених народних игара.
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С ваке године Савремена галери-
ја Зрењанин организује најма-
ње две           изложбе из збирке, 

да би публици представила културно 
наслеђе које чува.  Овом приликом 
публици је представила 15 радова из 
новије продукције, насталих крајем 
деведесетих и почетком двехиљади-
тих. У питању су слике у техници уља 
или акрила на платну, а аутори су 
уметници који су тада припадали 
млађој или средњој генерацији.

Изложбу је након поздравних речи 
Иштвана Шереша Пипуа, директора 
Српског културног центра „Коло“, 
отворио Душан Радишић, руководи-
лац Савремене галерије у Зрењанину. 
Говорећи о изложеним остварењима, 
он је истакао да дела  приказују на 
које све начине се једна традицио-
нална техника, каква је слика, одржа-
ла у времену нових медија и техно-
логија. Треба рећи да је Уметничка 
колонија у Ечки заживела у време 
када су уметничке колоније већ сте-
кле извесно искуство у организовању 
привременог боравка заинтересова-
них уметника. Године 1958. оснива се 
Савремена галерија Уметничке коло-
није као институција која има зада-
так да се брине о уметничким делима 
насталим углавном у Уметничкој ко-

лонији Ечка, као и да настави са ор-
ганизовањем сусрета уметника у 
Ечки. Године 1964. отвара се Савреме-
на галерија у Зрењанину. 

Политиком прикупљања и форми-
рања збирке, која данас садржи око 
2800 уметничких предмета, уметника 
из бивше Југославије и иностранства, 
није омогућено само праћење рада 
колоније у Ечки већ је добијен пре-
глед савремене ликовне уметности 
Југославије (и Србије) од 1946. године 
до данас. До оснивања Музеја савре-
мене уметности у Београду 1965. го-
дине, Уметничка колонија у Ечки била 
је једино место у Србији где се ре-
презентативна продукција југосло-
венске ликовне уметности могла 
видети на једном месту. Фонд Савре-
мене галерије Зрењанин чине збирка 
слика и акварела, збирка скулптура, 
објеката и инсталација, кабинет гра-
фике (графички листови и цртежи), 
збирка нових медија (фотографије, 
видео – радови и др.) и збирка ино-
стране уметности (радови изведени 
различитим техникама у различитим 
медијима иностраних аутора који су 
боравили и радили у Уметничкој ко-
лонији Ечка).

Након свечаног отварања изложбе, 
у Капели „Живоносни источник“ слу-

жено је вечерње. Руководиоци двеју 
културних установа договорили су 
наставак сарадње. У Морахалому се 
тако предвиђа отварање изложбе ра-
дова сликара и графичара Ђерђа 
Сабоа Бечкерекија, који је рођен 1920. 

године у Зрењанину, а преминуо 1963. 
у Мурској Соботи. Са друге стране, и 
Зрењанинци с нестрпљењем очекују 
представљање мађарских уметника 
у својој средини,

П. М.

УМЕТНОСТ

ЕСЕЈ 

Сликарска изложба у Морахалому

Поставка из фонда Савремене галерије у Зрењанину
   У Српском културном центру „Коло“ у Морахалому, у склопу божићних свечаности, отворена је изложба 

зрењанинске Савремене галерије, која укључује радове настале на Уметничкој колонији Ечка

М оји пријатељи у Будви пале бад-
њак на обали испред свог ре-
сторана, а са гранчицама хра-

ста у ватри пуцкетају и зелене гранчи-
це маслина, па жеравице лете свуда 
около, док се сви грејемо крај ватре. 
Окупе пријатеље и бројне туристе, 
међу нашим људима обично има и 
много Руса, који осим лета, у Црној 
Гори проводе и зиме, па сви заједно 
гледамо у искре које лете ка мору, док 
ветар наноси слане капљице у наше 
очи. 

Нестварне, чаробне вечери на оба-
ли, док неко узвикује: „Колико варница, 
толико срећица!". Гости на ватру наба-
цују гранчице бадњака украшене зе-
ленилом, а домаћини по нама бацају 
бомбоне и ситне новчиће. На шетали-
шту крај ресторана неколико је столо-
ва са смоквама и гирицама, бокалима 
куваног вина и кошарама наранџи. Сви 
пролазници добро су дошли! Ја волим 
приганице, меке малене уштипке, који 
се једноставно топе у устима, и неста-
ју из дубоких вангли, под налетом про-
мрзлих прстију. Стара домаћица, мајка 
мојих пријатеља, непрестано нас нуди 
и исноси нове количине смокава и 
вина. Навикли на бројне госте и дома-
ће, моји пријатељи уживају да све до-
бро угосте, а Бадње вече испред њи-

хове куће на обали јединствен је до-
живљај који сви гости понесу кући као 
најлешу успомену.

На Бадње јутро Бокељи поране у 
планине које се дижу одмах са обале, 
да „беру бадњаке”, како то они кажу. 
За сваку мушку главу по једна храсто-
ва грана, коју, затим, прислоне уз зидо-
ве својих камених кућа. Обично крећу 
заједно и више пута сам срела колону 
племеника како се запутила „у бадња-
ке”, уз заставе и песму. 

На Божићно јутро звоне звона са 
старих цркава, а Бокељи се поздравља-
ју и честитају празник говорећи: „На-
здравље Божић!”

Док нисам у Црну Гору почела да 
одлазим често, мислила сам, као и ве-
ћина Београђана, да је Бока појам 
везан само за Бококоторски залив, 
Котор, Тиват, Пераст и Рисан, до Херцег 
Новог. Али, пријатељи су ми онда об-
јаснили да Бока обухвата и много 
више, Грбаљ, Мајине, Поборе и сва она 
дивна летовалишта у која одлазимо и 
места која посећујемо на обали, чуве-
не Паштровиће, Будву и Бечиће, Рафа-
иловиће и Милочер, Свети Стефан и 
Петровац, па све до Сутомора и Бара. 
Као да се сва лепота овога света, ако 
мене питате, од зелених брда и сурог 
крша, до плавог мора и златног сунца, 

слила у овај невелики простор од че-
тири слова исклесана у камену.

Бокељи поносно чувају своју тради-
цију, знају своје порекло и поштују 
претке. То су радили и протеклих ве-
кова, док су у ове дивље лепе пределе 
стизали освајачи. Баш као и некад, 
Бокељи су и сада збили редове, изва-
дили своје барјаке и иконе, па с пе-
смом и тврдом вером ходају у литија-
ма до својих храмова, које су подизали 
њихови прадедови. То раде и њихови 
сународници широм Црне Горе, који 

нам ових дана држе лекцију о заједни-
штву, слози и правди.

Има нечега дубоко исконског и бо-
жанског, верујем, у каменим простори-
ма сурове свакодневице, који су одав-
но одредили карактер и веру ових 
горштака који су се у неком тренутку 
спустили до мора, па су и њихова срца, 
упркос година материјалистичког 
успона, глобализације и интернацио-
нализације, проговорила чистом емо-
цијом, дубоком вером и Његошевом 
бистрином, као она искра из камена.

Добрила Боројевић

Сећања на обичаје у Црној Гори

Незаборавне празничне искре међу Србима у Боки
Многе сам Бадње вечери и Божиће провела у Црној Гори. Памтим их као најсветлије искре у својим 

сећањима, док чујем како пуцкета ватра на шљунковитој плажи, а таласи доносе мирис соли и шум мора.

Иштван Шереш Пипу и Душан Радишић
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Е пископ будимски Лукијан слу-
жио је Свету архијерејску ли-
тургију у Храму Рођења Пре-

свете Богородице у Балашађармату, 
крајем прошле календарске године. 
Преосвећеном епископу саслужива-

ли су: протојереј Зоран Остојић, ар-
хиђакон Инокентије Лукин и ђакон 
Стефан Милисавић, уз молитвено 
учешће јеромонаха Варнаве Кнеже-
вића, пароха сентандрејског Војисла-
ва Галића, пароха помашког Љубиса-
ва Милисавића, пароха будимског 
Николе Почуче и проте Лазара Пај-
тића. Литургијској свечаности су до-
принели црквени хорови из Будим-
пеште и Помаза, а били су присутни 
и ђаци Српске гимназије „Никола 
Тесла“, са својим професорима. На 
крају литургије епископ Лукијан је 
нагласио значај сабрања у овом ме-
сту, нарочито у овој јубиларној годи-
ни, када славимо осам векова Српске 
православне цркве, као најзначајни-
јег догађаја у историји Српске цркве, 
али и српског народа. 

Епархија будимска је у овој години 
организовала посете и одржане су 
литургије у неколико православних 
српских храмова, где су некада жи-
вели Срби. 

Првобитна српска црква у Балаша-
ђармату је подигнута 1785. године, 
док су се матичне књиге водиле од 
1786. Велики добротвори цркве у Ба-
лашађармату били су Наум и Јелена 
Бозда. Они су, иначе, као добротвори 
нарочито водили бригу о ученицима, 
те су у Будимпешти подигли чувену 
задужбину у те сврхе. Данашњу цркву 
у Балашађармату освештао је 1908. 
године патријарх Лукијан Богдано-
вић, који је претходно био епископ 
будимски. Почетком XX века још је 
било мало Срба, али их више нема, 
готово 100 година. О томе сведочи 

један натпис уклесан у мермерну 
плочу на самом улазу. На њему је 
забележено да је приликом освеће-
ња цркве у Балашађармату, 1911. го-
дине, у време протопрезвитора Вели-
мира Недељковића, било 12 право-
славних српских душа. Црква је у 
периоду после Другог светског рата 
и промене политичке ситуације у 
Мађарској доспела у власништво 
града. Данас је ту изложбени про-
стор, у оквиру Градског музеја. Сачу-
ван је само аутентичан изглед споља. 
На зиду храма су преостала два епи-
тафа, на српском и грчком језику. 
Иконостас се чува у Црквеном музе-
ју у Сентандреји. 

На крају свете литургије, Владика 
је са свештенством служио помен 
патријарху Лукијану Богдановићу и 
племенитим Науму и Јелени Бозди, 
као и свим свештенослужитељима 
овог храма. Они су били не само до-

бротвори овог храма, него су пома-
гали и друге православне српске 
манастире и цркве на тлу Мађарске. 
Наум Бозда је са својом супругом 
Јеленом, рођеном Белановић, из Сен-
тандреје, све своје богатство оставио 
младом српском, православном на-
раштају, српским институцијама, срп-
ским црквама у Сентандреји, Будиму, 
Kалазу, Чобанцу, Рац Алмашу, Срп-
ском Kовину и Ловри. Помагали су 
материјално сентандрејски Српски 
учитељски фонд, а оснивали су и дру-
ге фондове за различите намене, ко-
јима је руководила Православна цр-
квена општина у Пешти. 

Владика Лукијан се захвалио сви-
ма који су присуствовали литургији 
и позвао на послужење које је орга-
низовала Епархија будимска, а које је 
уприличено у оближњој згради Кул-
турног центра у Балашађармату. 

Славица Зељковић

Света архијерејска литургија у Балашађармату

Владика Лукујан и свештенство Епархије будимске

Томислав Ивановић

У организацији Золтана Ђерфија, 
главног и одговорног уредника 
магазина „Pécsi Borozó”, у Виља-

ну је одржана пета Међународна 
конференција „Каберне фран“, која 
је окупила бројне винске стручњаке 
из европских земаља. Међу учесни-
цима је био и Томислав Ивановић,  
угледни новинар из Србије, критичар 
и сарадник винских магазина и уред-
ник веб сајта www.vinopedia.rs. Ивано-
вић је порталу „Винопедија” објавио 
следећи утисак:

„Виљан је најзначајнија винска ре-
гија Мађарске, ако причамо о црве-
ним винима.  Захваљујући специфич-
ним климатским условима и утицају 
субмедитеранске климе, ова регија 
може да се похвали са 2100–2150 сун-
чаних сати током године. Зато и не 
чуди што 80% вина из ове регије чине 
црвена вина. Колико је каберне фран 
важан за Вилањ, показује и конфе-

ренција Franc & Franc, која се одржава 
сваке године почев од 2015.“

Треба рећи да је и ове године  до-
стојно представљен вински идентитет 
каберне франа из Виљана. Винска 
мустра, дегустација вина, била је и 
више него успешна и дочарала импо-
зантну понуду престонице црног 
вина. Наиме, врсни познаваоци злат-
них капљица имали су прилику да 
дегустирају вина разних подрума, тј. 
винарија. 

Како нас је информисао Томислав 
Ивановић, он је просто био очаран 
виљањским винима. И не само вини-
ма, него и самим градићем уопште у 
којем је по први пут боравио. 

„Ради се о винима која воле и људи 
у Србији. Квалитет је очигледан и сва-
како ћу информисати љубитеље вина 
о потенцијалима Виљана, поготово из 
аспекта туризма. Наиме, од Београда 
до овог насеља вожња траје 3-4 сата, 

па желим да нагласим да је Виљан 
идеална дестинација да се овде про-
веде један викенд. Вина, ресторана 
има на претек, као и манифестација“, 
рекао је наш саговорник.   

П. М.
Виљанска вина очарала критичара из Србије

Међународна конференција „Каберне фран“

Данашњу цркву у Балашађармату освештао је 1908. године патријарх Лукијан 
Богдановић, који је претходно био епископ будимски. Почетком XX века је у 

том месту још живео мањи број Срба, о чему сведочи натпис уклесан у 
мермерну плочу на самом улазу у цркву

Некада српска црква - данас изложбени простор
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ИСТОРИОГРАФИЈА

У манастиру Кувеждин, посвеће-
ном Светом Сави и његовом оцу 
Стефану Немањи, на југозапад-

ним обронцима Фрушке горе, код 
села Дивош, налази се највеће гради-
лиште Српске православне цркве. 
После готово осамдесет година, ве-
лика српска светиња се полако обна-
вљa и рестаурира, уређује се свети-
лиште у ком је написана и испевана 
Химна Светом Сави. Задужбина срп-
ског деспота Стевана Штиљановића, 
саграђена 1520. године, добија стари 
сјај, који је имала све док је у Другом 
светском рату, 1944. године, усташе 
нису опљачкале и минирале.

Обнова спаљеног манастира поче-
ла је пре 23 године, када је сазидан 
јужни део конака у изворном облику. 
Током наредних година обновљена 
су два звоника манастирске цркве. 
Урађена је нова дренажа око цркве, 
јер су се после минирања манастира 
све бујичне воде сакупљале испод 
цркве. На рушевинама источног кри-
ла сазидани су нови конаци.

Минулих година уложено је много 
труда и средстава да се манастир 
потпуно обнови. Неспорно је и да 
предстоји још много рада и улагања, 
али се монаштво и верни народ на-
дају да ће све бити завршено до 3. 
октобра, за када је планирано осве-
ћење обновљене светиње, све да би 
Кувеждин добио оригиналан изглед, 

какав је имао до оне кобне године 
када су усташе из њега протерале 
више од 60 монахиња, а од њега на-
правиле згариште.

- Комплетно је оспособљен ентери-
јер Цркве Светог Саве, реконструисан 
је иконостас са истим дуборезом, 
какав је био првобитни, који је радио 
чувени дуборезац Георгије Девић - 
каже Љубиша Шулаја, директор За-
вода за заштиту споменика културе 
у Сремској Митровици, под чијим 
надзором су се радови изводили. - 
Све то смо урадили помоћу сачува-
них фотографија овог иконостаса. 
Манастиру је враћено 20 икона, дела 
академског сликара Павла Симића, 
који је осликао и ентеријер цркве. 
Тако је црква добила унутрашњи из-
глед какав је имала пре минирања и 
паљења.

Током радова, до сада је утрошено 
250 тона песка и шљунка и више од 
400.000 цигала. Сада треба набавити 
60 врата, и најважније је оспособити 
трпезарију, у којој ће монаштво при-
мити ходочаснике.

- Бога молимо да завршимо до ок-
тобра, када се очекује да ову светињу 
посети око 10.000 верника и ходоча-
сника - каже отац Варнава, игуман 
манастира, нескривајући радост што 
се светиња подиже из пепела. - Ма-
настир је недавно добио ново крило 
дуго 90 метара. У његовом приземљу 
налазиће се трпезарија, у којој ћемо 
моћи да угостимо и до 200 верника, 
тоалети, магацини, ложионица. На 
спрату су 22 келије и свака ће имати 

подно грејање и купатило. На трећем 
нивоу, односно поткровљу, налазиће 
се 17 соба за госте.

Манастир Кувеждин био је грађе-
вина рашко-моравског стила, али је 
као и други фрушкогорски манасти-
ри, кроз своју бурну историју рушен 
и обнављан, понекад се одступало од 
изворне архитектуре, тако да је то 
сада грађевина која је попримила и 
елементе грађевинарства препозна-
тљивог за барок и класицизам.

Према предању, манастир је осно-
вао последњи српски деспот Стефан 
Штиљановић 1520. године. По митро-
политу Београдском и Сремском 
Пајсију, оба манастира, Шишатовац 
и Кувеждин, подигло је исто ктитор-
ство Стефана Штиљановића и вели-
ког жупана (војводе) Теодора. Мана-

стире су градили исти мајстори, „са 
приморских страна” Јован и Гашпар. 
Први сигурни подаци потичу из тур-
ских записа из 1566–1569. године. По 
турском извору из 1566. године то је 
„манастир Свети Сава, друго име Ку-
веждин, близу села Ванђинца”. Годи-

не 1569. био је у манастиру игуман 
Стефан, када је ту руком писан минеј 
за јун. Пред крај турске владавине 
Сремом манастир је вероватно опу-
стео.

Године 1650, митровачки Синан-бег 
је намеравао да до темеља поруши 
запустеле манастире Кувеждин и 
Петковицу и да материјал од њих ис-
користи за градњу објекта у Митро-
вици. Тада је митрополит београдски 
и сремски Пајсије поручио игуману 
шишатовачком Кирилу да то брат-
ство откупи од Турчина запустеле 
манастире, спаси их од разарања 
тако што ће сваке године плаћати 100 
гроша Синан-бегу. Када су пристали 
калуђери, митрополит је успешно 
посредовао и узео од бега „писмо” 
као гаранцију. 

Обнова места настанка Светосавске химне
Задужбина српског деспота Стевана Штиљановића, саграђена 1520. године, 

враћа стари сјај, који је имала све док је у Другом светском рату, 1944. године, 
усташе нису опљачкале и минирале. У манастиру Кувеждин написана је чувена 

похвална песма „архиепископу сербскоме”, 1832. године

Изглед манастира пре реновирања

Радови у манастиру Кувеждин, на Фрушкој гори 

МАЛО ПОДАТАКА О НАСТАНКУ ХИМНЕ
За српску духовност, просвету и културу, манастир Кувеждин је важан 

и зато што је у њему написана и испевана Химна Светом Сави, песма са 
насловом „Песн Светитељу Сави и архиепископу сербскоме”. Забележена 
је 1832. године, а појана, најпре, у цркви овог манастира. Старешина мана-
стира каже да о песми немају више трагова и података, јер није сачувана 
манастирска архива, која је изгорела током Другог светског рата.

- Ми у манастиру немамо писаног трага када је тачно настала песма, да 
ли баш 1832. године или раније. Волели бисмо то да истражимо до краја, 
као што о Савиндану, као школској слави, постоји запис да је први пут 
прослављена у Земуну 1812. године.

ПОВРАТАК МОНАШКОГ ЖИВОТА
Мушки манастир Кувеждин тренутно има десет монаха и осам искуше-

ника. Његовом обновом вратио се и монашки живот у ову велику српску 
светињу. Када је пре 16 година, тада јеромонах Варнава стигао у Кувеждин, 
у цркви није било пода ни крова. Данас се у њој свакодневно служе моли-
тве.
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Сарадња Амбасаде Србије и Српске школе „Никола Тесла”ШКОЛСТВО

А мбасадор Републике Србије у 
Будимпешти, Иван Тодоров, по-
сетио је 24. јануара ове године 

Српску школу у Будимпешти и свеча-
но уручио поклон-књиге председни-
ка Александра Вучића. 

„Приликом посете Српској школи 
у Будимпешти, председник Алексан-
дар Вучић је имао прилике да се упо-
зна са радом Образовног центра 
„Никола Тесла”. Oн је био импресио-
ниран пре свега бројем ђака и струч-
ним кадром. Посетивши школску 
библиотеку,  изразио је жељу да до-
нира књиге из своје личне колекције. 
Тиме настављамо да остварујемо 
пројекте о којима је руководство 
школе упознало председника. Један 
од тих пројеката је да обданиште, 
које сада функционише на неких пет-
наест посто простора, уђе у састав 
образовне институције, како би се 
побољшао његов рад. Наставили смо 
да остварујемо и могућност откупљи-
вања зграде на углу Ротенбилер и 
Петерфи улице, која би у перспективи 
била у саставу школе и фукнциони-
сала као интернат. То би још више 
појачало капацитете школе, пре свега 
због све веће заинтересованости да 
ову образовну институцију похађају 
деца не само са територије Мађар-

ске, него и из Србије”, рекао је амба-
садор Иван Тодоров, уручујући књиге 
др Јованки Ластић, директорки шко-
ле.

Потом јој је предао службено пи-
смо председника Србије, у којем 
пише: 

„Када сам вас посетио прошле го-
дине, на мене сте оставили незабора-
ван утисак. Ваша енергија, преданост 
и посвећеност раду могу бити при-
мер свима нама како треба да се 
односимо према свом послу и дужно-
стима. Као што сам вам тада обећао 
– да ћу вам послати књиге – то сада 
и чиним. Надам се да ће вам ови на-
слови бити занимљиви и да ће вас 
навести да учите више и боље. Зато 
је моја једина порука за вас: учите! 
Знање је највеће богатство које се 
стиче и вредност коју вам нико не 
може одузети. Учите и када вам је 
тешко, када сте заљубљени, када сте 
тужни; учите и када не будете имали 
резултата. Учењем и упорним радом 
ћете научити да побеђујете и савла-
давате све проблеме у животу! Мој 
посао је такав да ми не оставља про-
стора да данас будем са вама, али 
будите уверени да сам целим својим 
духом са вама. Од срца вам желим 
срећан празник Св. Саве, српског учи-

теља и просветитеља. Желим вам 
добро здравље, успех у раду и најбо-
ље резултате у школовању!”

Директорка школе, др Јованка Ла-
стић се захвалила на лепом, кори-
сном и драгоценом поклону и изра-
зила жељу за наставак успешне са-

радње. Пар стотина пристиглих књи-
га улазе у фонд српске библиотеке на 
Тргу ружа и од сада и пружају могућ-
ност за боље упознавање наше наци-
оналне историје, књижевности, тра-
диције и културе уопште.

Драгомир Дујмов 

Н а почетку школске свечаности, 
часни оци, јеромонах Варнава 
Кнежевић, о. Зоран Остојић, 

парох будимпештански, о. Никола 
Почуча, парох будимски и о. Зоран 
Живић, парох калашки и уједно веро-
учитељ школе, уз саслужење ђакона 
Стефана Милисавића, обавили су 
призивање Светог Духа и молебан за 
ученике, васпитаче, учитељице, на-

ставнике и професоре. Они су такође 
осветили и пререзали славски колач. 
Свечану беседу о значају Светог Саве 
у културном и националном наслеђу, 
као духовној традицији српског наро-
да, одржао је о. Никола Почуча.

Свечаност су својим присуством, 
поред осталих, увеличали и: Биљана 
Гутић Бјелица, амбасадор Босне и 
Херцеговине у Будимпешти, Дејана 

Ђукић, конзул Репу-
блике Србије у Ма-
ђарској и Вера Пе-
јић Сутор, председ-
ница Самоуправе 
Срба у Мађарској. 

Уследиле су реци-
тације забавиштана-
ца, који су веома 
симпатично декла-
мовали песму о Све-
том Сави. Потом су 
Радмила Вуковић, 
Сања Вуковић и Ви-
ола Тамара Нађ, уз 
пратњу школског 
хора, извеле песму 
„Свети Саво, мудра 
главо”.

У улози водитеља програма, Вељко 
Круљ, ученик 11/б разреда, поздравио 
је све присутне и изнео најважније 
детаље из живота Растка, потоњег 
Светог Саве. Песму „Ко удара тако 
позно” изузетно сугестивно су отпе-
вале ученице Александра Секулић, 
Сузана Косновски, Миња Чорић и 
Хана Герег. 

Полазнице драмске секције: Мар-
та Јовановић, Софија Цветковић, Јо-
вана Жугић, Софија Труфуновић, 
Маша Сврдлин и Тара Радиновић, 
надахнуто су извеле сценску игру о 
легендама Светог Саве, које се негу-
ју у нашем народу. Фолклорна група 
основаца српске школе на Тргу ружа 
је на крају игроказа извела коло из 
Источне Србије.

Свечани програм и сценску игру 
(уз свесрдну помоћ горе наведених 
полазника драмске секције) осмисли-
ла је и режирала професорка Зори-
ца Јурковић. За славску свечаност, 
забавиштарце су припремиле васпи-
тачице: Вера Кривачевић и Ивана 
Шимпрага, уз помоћ забавиље Гор-
дане Милисавић. За успешан наступ 
школског хора и лепо извођење соло 

песме заслужна је професорка Оли-
вера Мунишић. Мале плесаче је уве-
жбала професорка Анита Вуковић, 
заменица директора, док је хвале 
вредну сценску декорацију реализо-
вала професорка Изабела Борза. 

Пригодни програм је завршен Све-
тосавском химном, у извођењу хора 
Српске гимназије, а потом је учени-
цима  подељено кољиво и по парче 
славског колача.

На сам дан празника Светог Саве, 
ученици ове школе, предвођени сво-
јим наставницима, присуствовали су 
Светој литургији у будимпештанском 
Храму Светог Великомученика Геор-
гија. Кумови су и овом приликом 
били ђаци 12. разреда Српске гимна-
зије „Никола Тесла”, на челу са сво-
јим разредним старешинама: Светла-
ном Чемерикић Кучера, Весном Ба-
бић Седлачек и Андрејом Мештер 
Апјок. 

(Галерију фотографија погледајте 
на Фејсбук профилу „Српских не-
дељних новина”.)

Д. Д.

Ђаци прославили свој дан
Свети Сава – школска слава

Др Јованка Ластић и амбасадор Иван Тодоров

Поклон-књиге из Србије за школску библиотеку 
Боравећи прошле јесени у Будимпешти, председник Србије Александар Вучић je посетио и Српску школу 

„Никола Тесла” и том приликом обећао књиге за школску библиотеку. Оне су ових дана пристигле, 
посредством Амбасаде Србије у Будимпешти, а уручио их је амбасадор Иван Тодоров

Обележавање школске славе у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти,  
23. јануара, отпочело је тропаром Светог Саве, у извођењу школског хора,  
под диригентском палицом професорке Оливере Младеновић Мунишић,  

а настављено молебаном и пригодним ђачким програмом 

На крају Свете архијерејске ли-
тургије, епископ будимски Лукијан 
је у име Његове светости патријар-
ха српског Иринеја и чланова Све-
тог архијерејског Синода Српске 
православне цркве, уручио др Јо-
ванки Ластић, директорки Српског 
забавишта, основне школе, гимна-
зије, колегијума и библиотеке „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти Oрден 
Светог Саве другог степена, о чему 
детаљније извештавамо у наред-
ном броју СНН-а.
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„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2020”
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.

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ФЕБРУАР  

 
01. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
02. 02. - Недеља, Св. литургија  10.00 ч. 
08. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
09. 02. - Недеља, Св. литургија . 10.00 ч. 
11. 02. - Уторак, Вечерње  16.00 ч.
12. 02. - Среда, Св. литургија  10.00 ч. 
             Света три Јерарха
14. 02. - Петак, Вечерње  16.00 ч.
15. 02. - Субота, Св. литургија  10.00 ч. 
             Сретење Господње
15. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
16. 02. - Недеља, Св. литургија  10.00 ч.
22. 02. - Субота, Св. литургија  10.00 ч. 
             Задушнице
22. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
23. 02. - Недеља, Св. литургија 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

РАЦКИ БАЛ У ТУКУЉИ
1. фебруара 2020. од 20.00 ч.

У Културном центру
Művelődési Központ és Könyvtár

 Tököl, Kossuth Lajos utca 66.

За добро расположење побринуће се
Оркестaр „Коло“ 

Информације на телефон:
+36 24 510 905

ПОКЛАДНИ БАЛ У КАЛАЗУ
14. фебруара 2020. од 19.30 ч.

 Калашка Српска самоуправа 

За добро расположење побринуће се 
Оркестри „Зора“ и „Guca Partyzans Brass Band”

Бранка Башић, Слободан Вертетић

Током вечери: томбола!
Награде за најкреативније маске!

Улаз је бесплатан !

Резервација столова на телефон: 
+36 20 944 16 50

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

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

ТРАДИЦИОНАЛНО СРПСКО  
ВЕЧЕ У БАТИ

Субота, 15. фебруар 2020. од 20.00 ч.

Посетиоце забављају: 
Оркестар Радована Марића и вокални 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

Представа Душана Ковачевића
МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ

Поводом божићних и новогодишњих празника 
специјални попуст за чланове српске заједнице

ЈЕДНА КАРТА СЕ ПЛАЋА - ДВЕ СУ БЕСПЛАТНЕ
за представу 3. фебруара

MAGYAR SZÍNHÁZ
Budapest VII. Hevesi Sándor tér 4.

urbanek.gyongyi@mszinhaz.hu
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Н а самом почетку вечери, по-
сетиоце је, у својству водите-
ља програма, поздравио 

Бранимир Ђорђев, који је након по-
здравних речи и појања „Рождества“, 
рекао: 

„Главна нит нашег вечерашњег про-
грама јесте повезивање генерација 
преко народних игара, музике и пе-
сме. У групама подмлатка, старији и 
нови чланови, заједно изводећи на-
родне играчке мотиве разних корео-
графија, стасавају и стичу искуство, 
како једни другима могу помоћи и 
предати стечено знање.  Чланови из-
вођачке групе, преко својих кореогра-
фија, групе сениора и музичког састав 
помоћу својих програмских тачака, 
раме уз раме са млађим генерација-
ма настоје да се на сцени изведеним 
играма прикаже и истакне снага за-
једништва, разнобојност, односно 
лепршавост и радост свих играча.“

Захваљујући разним групама „Ба-
ната“, као и малишанима Српског 
забавишта и ученицима Српске 
основне школе, повезивањем генера-
ција преко народних игара, музике и 

песме, остварена је замисао органи-
затора, које је предводио Кристифор 
Брцан, председник „Баната”.

Вешто конципиран програм реци-
тацијом и коринђањем отворили су 
забавиштанци и основци, да би потом 

Рувен Фридман на фрули извео ме-
лодију „Божић, Божић благи дан“. 
Следиле су дечје игре забавиштанаца 
у пратњи Оркестра „Банат“, да би се 
потом представили и ученици нижих 
разреда месне Српске основне школе, 
предвођени Мирјаном Јакшић. На 
бини су се затим низале Игре из Лев-
ча, Пчињског краја, околине Лесковца,  
Ниша... Након наступа Певачке групе 
„Дукати“, право освежење предста-
вљао је програм младог фрулаша 
Рувена Фридмана, који је са својим 
дедом Миодрагом Ђукином у дуету, 
у пратњи Оркестра „Банат“, извео по-
знате мелодије и кола.

Вече је познатим народним песма-
ма обогатила и солисткиња Естер 
Фрањо Вујчин, а једноипосатни про-
грам је приведен крају „Ђурђевдан-
ски уранком“, заједничком кореогра-
фијом омладинског извођачког и се-
ниорског ансамбла „Банат“. На крају 
вечери, извођачима садржајног про-
грама захвалио се Ладислав Кираљ, 
начелник села, који је како члановима 
„Баната“, тако и присутним Србима у 
редовима публике,  честитао  Божић.

Да није само добар говорник, него 
је и сјајан домаћин, он је потврдио и 
у наставку приредбе, и то у холу Сео-
ског дома, где је са својим сарадни-
цима сервирао погаче и вино. Друже-
ње је настављено у месном ресторану, 
где је божићно весеље потрајало до 
ситних сати.

П. М.

Н ово остварење овог креативног 
тандема документарни је при-
каз живота Василија Витаљеви-

ча Шуљгина (13. јануар 1878–15. фебру-
ар 1976), који је био новинар, публици-
ста и посланик у Думи, у царској Ру-
сији, а који је један део живота провео 
и у Краљевини Срба, Хрвата и Слове-
наца.

- Прича о руским емигрантима који 
су се обрели на тлу Краљевине Југо-
славије никада није у потпуности ис-
причана. Овај град и ова земља били-
су почаствовани и улепшани радом и 
залагањем великог броја руских еми-
граната који су се у тешким времени-
ма, када су морали да напусте Русију, 
нашли у нашим крајевима. Један од 
њих био је и путник, ратник, шпијун, 
емигрант, писац, затвореник, осуђе-
ник, заводник, публициста и сведок, 
жива историја, Василиј Витаљевич 
Шуљгин - сложили су се Кићевац и 
Милосављевић у својим обраћањима 
београдској публици, која је топлим 
аплаузом поздравила ово остварење, 
као и истраживачки рад и труд аутора.

На сугестиван и емотиван начин 
ова филмска прича, поткрепљена 

историјском и архивском грађом, 
бројним старим фотографијама, ком-
бинујући играни и документарни 
жанр, представља и подсећа на човека 
чији је животни пут био умногоме 
одређен историјским догађајима и 
невероватним преокретима. 

Када је цар Николај основао руски 
парламент, пре нешто више од једног 
века, Василиј Шуљгин постао је посла-
ник, а убрзо и сарадник једног од нај-
моћнијих људи царевине, Петра Сто-
липина. Бива добровољац у Првом 
светском рату, а неколико година ка-
сније налази се поред Императора, 
када овај абдицира. На почетку гра-
ђанског рата, после револуције, стаје 
уз генерале Алексејева и Врангела. 

Селећи се по Европи, Шуљгин бора-
ви у Константинопољу, Бугарској, Че-
хословачкој и Француској, и на крају 
се настањује у Краљевини Срба, Хрва-
та и Словенаца, где постаје активни 
учесник Руског општевојног савеза и 
Руског савета. Шуљгин се овде интен-
зивно бави публицистиком и питањи-
ма очувања и развоја руске културе у 
иностранству. Њега плаши да се руска 
емиграција не „раствори“ међу ста-

новницима земаља у којима се наста-
нила, и не изгуби свој национални 
идентитет. Да би се то спречило, у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
је 1924. године основано културно-про-
светитељско друштво „Руска матица“, 
и планирано је да оно има филијале 
„свуда где живе Руси“. Шуљгин је био 
члан одељења матице у Новом Саду 
и учествовао је у издавању зборника 

„Благовест“. Био је и члан „Савеза ру-
ских писаца и новинара Југославије“.

У Београду је боравио код сестре 
која је живела у центру српске престо-
нице, а њен гроб и данас налази се на 
београдском гробљу. Године 1938. ње-
гова породица се сели у Сремске Кар-
ловце, а 1944. године Шуљгина хапсе 
агенти совјетске државне безбедности 
и одводе га у СССР, где је осуђен на 
25 година робије, али је након 12 годи-
на ослобођен.

Дочекао је дубоку старост, умро је 
у 98. години живота, а да никада није 
прихватио совјетско држављанство. 
Заувек је остао држављанин Руске 
империје. Према сећању савременика, 
Шуљгин је до последних дана свога 
живота имао бистар ум и добро пам-
ћење, и био руски патриота.

Филм „Траговима сведока” реали-
зовали су ЛХС Студиo и COOLTURE 
BUDAPEST.

Д. Б.

КУЛТУРА

   Првог дана Божића, 7. јануара ове године, КУД „Банат“ приредио је 
традиционални културни програм, који је својим садржајем одушевио бројне 

љубитеље српског фолклора у препуној сали Сеоског дома

Фолклор у Десци оснажује везе међу генерацијама 
 Вече Културно-уметничког друштва „Банат“

Најновије документарно филмско остварење будимпештанског продуцента 
Милана П. Кићевца и сценаристе и редитеља Бошка Милосављевића, 

представљено је у Србији, пројекцијом у препуној сали  
Југословенске кинотеке, у центру Београда

Представљен документарни филм „Траговима сведока”
Филмска промоција

Милан Кићевац и Бошко Милосављевић


