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ПОЛИТИКА Лондон поручује Мађарима:

Одлука Владе у Будимпешти:

Из Будимпеште лакше у свет

Погодност за Мађаре у Војводини

М ађарска влада одлучила је да 
удвостручи број војника на 
својој јужној граници са Срби-

јом, саопштено је из кабинета преми-
јера Виктора Орбана. Министар Гер-
гељ Гуљаш, који је шеф кабинета 
премијера, рекао је да је мигрантски 
притисак повећан на тој деоници и 
подсетио да је прекјуче 80 миграната 
покушало да пробије ограду.

Петорица миграната успела су да 
прођу поред ограде, али су ухапшени 
и против њих је покренут кривични 
поступак, додао је Гуљаш. Ако буду 

проглашени кривим, прети им проте-
ривање из Мађарске.

- После две године релативно мир-
них услова, ситуација на јужној гра-
ници се погоршала и очекује се да ће 
притисак остати значајан и у наред-
ном периоду - истакао је Гуљаш.

Према његовим речима, на бал-
канској рути је тренутно 100.000 
миграната. Како наводе медији, 
многи од њих су сконцентрисани на 
северу Србије, свакодневно траже-
ћи могућност да илегално пређу 
границу. 

Б ритански амбасадор у Мађар-
ској Лаин Линдси каже да после 
иступања његове земље из ЕУ, 

држављани Мађарске који тамо живе 
немају чега да се боје. Према њего-
вим речима, сви који имају мађарски 
пасош до краја ове године ће и даље 
моћи да се настањују у Великој Бри-
танији, да тамо живе и раде, без огра-
ничења.

"Мађари који већ живе у Британи-
ји, као и сви остали грађани ЕУ, неће 
морати да напуштају земљу и њихов 

останак неће бити доведен у питање", 
рекао је Линдси и додао да ће око 
70.000 мађарских средњошколаца 
добити током лета прилику да бес-
платно уче енглески језик у Великој 
Британији.

Амбасадор је рекао да је веома 
задовољан начином на који се Ма-
ђарска односила према Брегзиту, 
откад је та тема постала актуелна у 
његовој земљи и ЕУ и захвалио се 
званичној Будимпешти на разумева-
њу и позитивном ставу. 

У читељски факултет на мађар-
ском наставном језику у Субо-
тици постао је пре неколико 

дана и званично самостално правно 
лице и на тај начин четрнаеста чла-
ница Универзитета у Новом Саду. Тим 
поводом, ову образовну установу по-
сетио је покрајински секретар за ви-
соко образовање и научноистражи-
вачку делатност, Зоран Милошевић.

Одлуку о статусној промени Учи-
тељског факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици, донела 
је, и то једногласно, Скупштина Вој-
водине крајем прошле године.

Факултет је већ и раније имао пре-
ко 20 наставника који су у научном 
звању, имао је одговарајућу инфра-
структуру, али тек сада, након уписа 
у Регистар правних лица коначно 
може самостално обављати послове 
и располагати својом имовином у 
потпуности.

Установа сада има и редовног де-
кана, и то профе-
сора доктора Јо-
сипа Ивановића.

„Та ситуација 
нам даје могућ-
ност да се разви-
јамо и да расте-
мо, да подмлађу-
јемо кадар и да 
постоје перспек-
тиве које у ста-
ром стању, када 
нисмо поседова-
ли својство прав-
ног лица, нису 
постојале", каже 
декан Ивановић.

Статусној про-

мени је предходио један велики и 
дуготрајан, заједнички посао, рекао 
је покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност. Зоран Милошевић је иста-
као да је и реализација овог посла 
још једна потврда добрих односа 
Србије и Мађарске.

„Нихово финансијско улагање, по-
дршка јесте један крајње коректан и 
продуктиван однос, у коме се негује 
национална мањина, национална за-
једница Мађара у Србији и Мађарска 
је то чинила на један заиста начин 
који заслужује све похвале и компли-
менте и верујем да ће то и у будуће 
бити модел нашег заједништва овде 
у Војводини и у Србији", истакао је 
Милошевић.

Покрајински секретар је данас у 
Суботици посетио и Економски фа-
култет и Високу школу струковних 
студија за образовање васпитача и 
тренера. 

Удвостручен број граничара 

Осамостаљен Учитељски факултет 

Немате разлога за бригу

А ко је судити по броју новоуве-
дених летова са будимпештан-
ског аеродрома „Лист Ферен”о-

во би могла да буде врло динамична 
година за све који желе да у свет лете 
из Будимпеште.

Како сазнајемо, новоуведена лини-
ја компаније „Америкен ерлајнс" за 
Чикаго, стартоваће 4. маја, а авиони 
ће летети четири пута недељно. Пут-
ници ће од Будимпеште до Чикага 
путовати авионима „Боинг 787 дри-
млајнер”. После раније уведеног, ве-
ома профитабилног лета за Филадел-
фију, лет за Чикаго је други по реду 
пројекат америчке авио-компаније у 
Будимпешти.

Пољска компанија „ЛОТ” је увела 

неколико нових међународних лето-
ва из Будимпеште. Поред популарних 
туристичких дестинација - попут Пра-
га и Штутгарта, Дубровник (од 7. јуна 
до 27. септембра) и Варна ће бити 
ближи путницима који желе директ-
не летове.

Мађарска компанија „Wizzair” но-
вим директним летовима приближа-
ва путницима Запорожје, у Источној 
Украјини. Летови за Харков и Лавов 
из Будимпеште биће уведени 29. мар-
та. Ова компанија је такође увела 
нове линије од Беча до Запорожја, 
Кастелона и Јеревна, као и дневне 
летове за Лондон. Од 29. марта, авио-
ни „Wizzairа” за Бостон, летеће и из 
Беча. 

Стартују нови  летови 
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М инистарка Јадранка Јоксимо-
вић се, како се наводи у саоп-
штењу издатом након састан-

ка, захвалила амбасадору Атили 
Пинтеру на конкретној помоћи и 
подршци коју Мађарска пружа Ср-
бији на њеном европском путу. По-
себно је, у том смислу, издвојила став 
мађарског министра иностраних 
послова и спољне трговине Петера 
Сијарта да би сва преговарачка по-
главља са Србијом требало што пре 
отворити и да би ЕУ интеграције Ср-
бије требало убрзати, наводи се у 
саопштењу Министарства за ЕУ ин-
теграције Србије. То је, како је рекла, 
посебно важно због чињенице да 

таква подршка долази из веома ва-
жне чланице ЕУ и због тога што Ср-
бија доследно спроводи план о за-
штити и промоцији права национал-
них мањина. Такође, Јадранка Јокси-
мовић је указала и на важност поли-
тичке и техничке подршке коју 
европским интеграцијама Србије 
пружају и државе Вишеградске гру-
пе - чији је Мађарска члан, јер се 
ради о земљама које афирмишу по-
литику проширења и чије искуство 
може значајно да допринесе квали-
тету нашег процеса приступања.

Министарка је указала на важне 
ефекте досадашње прекограничне 
сарадње Србија - Мађарска, финан-

сиране из фондова Европске уније. 
Амбасадор Пинтер потврдио је да ће 
Мађарска, као и до сада, наставити 
да подржава ЕУ интеграције Србије 
и да ће бити њен посвећен и поуздан 
партнер у том процесу. Истакао је да 

реформе које се спроводе дају ре-
зултате и да би требало да буду на-
стављене. Нагласио је да је Србија 
пример поштовања права национал-
них мањина и да би и друге државе 
требало да следе те принципе. 

Захвалност за афирмацију политике проширења ЕУ 
Разговори Јоксимовић - Пинтер

Министарка за европске интеграције у Влади Србије Јадранка Јоксимовић и амбасадор Мађарске у 
Београду Атила Пинтер разговарали су о плановима Србије у наставку европских интеграција,  

сарадњи две државе у том процесу, ставовима Вишеградске групе о процесу  
приступања, ситуацији у региону и ЕУ и другим темамама

Премијер Мађарске Виктор Орбан је, у интервјуу 
Радио Кошуту, поново оптужио „Шорошеву мрежу“ 

за организовање илегалних миграција  
широм Балкана. 

Љубитељи кајака, спортисти и рекреативци  
жељни боравка у природи, добили су нов,  

веома занимљив садржај - регату Тисом кроз  
Мађарску и Србију са потенцијалом  
самоодрживе спортско-туристичке  

понуде у региону

У Мађарску упадаjу војно 
способни мигранти

У кајаку Тисом, кроз 
Мађарску и Србију

Из интервјуа Виктора Орбана Радио Кошуту

Пројекат Новог Сада и Сегедина

У разговору за државни радио, 
Орбан је рекао да су организа-
ције које финансирају Џорџ 

Шорош укључене у „саветовање ми-
граната“. Тог америчког бизнисмена 
Орбан је означио као „светског оли-
гарха број један“, који је „финанси-
рао НВО, групе и активисте“ у „мре-
жама сличним мафији“. Рекао је да 
се „политичари које плаћа Шорош 
залажу за миграције", а да се Мађар-
ска томе отворено успротивила.

Коментаришући покушај мигра-
ната да у уторак пробију ограду на 
српско-мађарској граници, Орбан је 
саопштио да су они који су успели 
да уђу у Мађарску ухапшени и да су 
на суду проглашени кривима, због 
чега ће бити протерани из земље. Он 
је рекао да снимци јасно показују да 
међу мигрантима није било жена и 

деце, већ су то били само „војно спо-
собни мушкарци, у доброј физичкој 
кондицији".

„Заштита границе и борба против 
илегалних миграција, тренутно су 
најважнија европска и мађарска 
питања", рекао је Орбан, додајући 
да улаже напоре да убеди доносио-
це одлука да средства Европске 
уније за заштиту границе треба упу-
ћивати директно државама члани-
цама, а не заједничком телу ЕУ за 
заштиту границе. До сада је, каже 
премијер, ЕУ Мађарској дала тек 
симболичан износ за заштиту грани-
це, упркос чињеници да обављени 
посао такође користи Аустријанци-
ма и Немцима.

Коментаришући превентивне 
мере против новог вируса, Орбан је 
рекао да је основан „оперативни 

одбор" - координационо 
тело на челу са мини-
стром унутрашњих по-
слова Шандором Пинте-
ром. Кораци, по његовим 
речима, морају бити ко-
ординирани између ими-
грацијске полиције и гра-
ничне службе. Одбор 
укључује професионалце, 
министра здравства и ме-
дицинске службе.

„Тренутно нема про-
блема, али то питање тре-
ба схватити озбиљно", 
рекао је Орбан, преноси 
МТИ. 

О д овог пројекта велика очеки-
вања имају на Факултету спор-
та и физичког васпитања Уни-

верзитета у Новом Саду, који је као 
партнерска институција са Универзи-
тетом у Сегедину, реализовао проје-
кат „Вотертур - развој воденог тури-
зма на пловним путевима који пове-
зују Мађарску и Србију”.

- После годину и по дана рада за-
вршили смо пројекат уз партнерске 
институције, Природно-математички 
факултет и Учитељски факултет на 
мађарском наставном језику у Субо-
тици – каже др Даринка Коровљев, 
члан тима. - Наш циљ је био да истра-
жимо и имплементирамо кајак - кану 
руту веслања Тисом, од града Тиса-
кечке у Мађарској до Сланкамена, 
нулте тачке реке Тисе у Србији, на 
којој се Тиса улива у Дунав. Учество-
вало је 100 студената и по осам на-
ставника Универзитета у Новом Саду 
и Сегедину. Све је финансирала 
Европска Унија у оквиру програма 
прекограничне сарадње Мађарске и 
Србије.

Пројектни тим, професори, истра-
живачи и експерти у тој области, „уцр-
тао“ је веслачку стазу Тисом од 300 
километара као и кампове који ће на 
пролеће бити формирани у Чонграду, 
Миндсенту, Сегедину, Кањижи, Ади, 
Бечеју и Старом Сланкамену. 

САРАДЊА
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 ДРУШТВО Промовисан зборник о мањинској  регулативи 

П редставник Срба у Мађарском 
парламенту и координатор 
промоције публикације „На-

родности и доношење закона у Ма-
ђарској”, Љубомир Алексов, најпре је 
поздравио госте, међу којима су, по-

ред осталих, били и др 
Ержебет Салаи (dr. 
Szalainé dr. Sándor 
Erzsébet), заменица ом-
будсмана, Имре Ритер 
(Ritter Imre) председ-
ник Одбора за народ-
ности Мађарског пар-
ламента, као и пред-
ставници народносних 
самоуправа. Алексов је 
затим изнео кључне 
информације везане 
за настанак зборника.

„У марту 2018. годи-
не, када је обележава-

на 150. годишњица Закона о народ-
ностима из 1868. године и 25. годи-
шњица Мањинског закона из 1993. 
године, у Парламенту је приређен 
научни скуп, где су разни аутори, ис-
траживачи и историчари, као и чла-

нови мањинског Округлог стола који 
су са Мађарском владом преговара-
ли о припреми Мањинског закона, 
изложили своја виђења и резултате 
истраживања.“

На иницијативу Алексова, Одбор 
за народности у Мађарској је обез-

бедио средства да се излагања обја-
ве у зборнику, чији је садржај допу-
њен појединим, до сада недовољно 
обрађеним темама. 

Промоцију зборника, који је из 
штампе изашао 10. децембра 2019. 
године, отворио је заменик државног 
секретара др Золтан Фурјеш (Fürjes 
Zoltán) и изразио важност постојања 
и поштовања народности које живе 
у Мађарској, и значај доношења Ма-
њинског закона.

Учесници промоције били су 
Иштван Пељач (Pelyach istván), шеф 
пројекта, Калман Арпад Ковач 
(Kovács Kálmán Árpad), главни уред-
ник, члан Историјског института „Ве-
ритас“, Барна Абрахам (Ábrahám 
Barna), професор на Смеру за румун-
ски језик и књижевност Универзитета 
ЕЛТЕ и Агнеш Тот (Tóth Ágnes), истра-
живач у Институту за проучавање 
народности.  

Излагачи су похвално говорили о 
радовима који су објављени у збор-
нику и истакли активну улогу Љубо-
мира Алексова у овом пројекту, а 
такође и о доприносу Пере Ластића, 
који је помогао у организацији и чији 
се рад налази међу четрнаест обја-
вљених текстова.

Теме обухватају три раздобља и 
обрађују три проблематике: „Наста-
јање проблема народности и траже-
ње решења", „Примена Мањинског 
закона из 1868. године и његови ефек-
ти" и „Услови и сећање на околности 
под којима је донет Закон о народно-
стима из 1993. године".

У време транзиције др Тошо Дон-
чев, тадашњи представник бугарске 
мањине и некадашњи председник 

Владиног уреда за националне мањи-
не, и Пера Ластић, садашњи директор 
Српског института, основали су Ма-
њински округли сто, захваљујући 
коме је Закон о народностима добио 
своје обрисе и суштинске елементе. 

- Током припрема за објављивање 
зборника требало је помоћи у уређи-
вању рада аутора из Србије Горана 
Васина, а такође и пронаћи ауторе за 
недовољно обрађене теме, тако да 
сам био доста ангажован. Наслов мог 
рада је „Мањински закон, транзиција, 
Округли сто - после четврт века очи-
ма учесника". Желео сам да говорим 
о опаскама учесника, као и о оцена-
ма закона и његове касније судбине 
и развоја - рекао је за наш лист Пера 
Ластић.

У програму приређеном у палати 
"Дунав" учествовао је и Гергељ Банди 
(Bándi Gergely), извођењем дела кла-
сичне музике на гитари.               К. П.

Одбор за народности Мађарског парламента организовао је у будимпештанској 
палати „Дунав“ промоцију публикације „Народности и доношење  

закона у Мађарској”, објављену крајем прошле године 

Размена искустава из 
ванредних ситуација 

У Српском културном центру 
„Коло“ у Морахалому уприли-
чен је састанак Предрага Мари-

ћа, начелник Сектора  за ванредне 
ситуације при Министарству унутра-
шњих послова Србије и генерал-ма-
јора др Золтана Горе, генералног ди-
ректора Главне дирекције за ванред-
не ситуације Мађарске.

    Састанак два руководиоца про-
текао је иза затворених врата, али 
нам је пре почетка разговора Пре-
драг Марић рекао да је ово традици-
онални сусрет српске и мађарске 
стране. 

- Једне године то буде у Србији, а 
друге године у Мађарској. Имамо 
фантастичну сарадњу са мађарским 
колегама, а током последњих година 

веома интензивну. Размењујемо ис-
куства, пружамо помоћ једни други-
ма када је то потребно. Сматрам да 
је наша сарадња једна од најбољих 
у региону када је реч о сарадњи слу-
жби. Данас је на дневном реду раз-
мена искустава, предвиђање актив-
ности за следећу годину и наравно, 
сагледавање начина да се сарадња 
још боље унапреди. У сваком случа-
ју, пред нама је наредне године јед-
на вежба Европске уније. Очекујемо 
да и овде разменимо информације 
о реализацији вежбе, која ће бити у 
априлу у Србији. У току зимског пе-
риода веома је важан начин рада 
наших пограничних постаја. Овде је 
и начелник Одељења за ванредне 
ситуације из Суботице, који ће из 
свог угла дати извесне предлоге, а 
свакако ћемо чути и предлоге ма-
ђарске стране. Дакле, имамо лепу 
традицију сарадње: када се људи 
препознају, разумеју, све се лако и 
договори - истакао је господин Ма-
рић за наш лист.

Рекао је да је фасциниран резулта-
тима које су његове мађарске колеге 
постигле на пољу добровољног ватро-
гаства. Позитивна мађарска искуства 
ће, како је истакао, свакако бити при-
мењена у Србији. Сем тога, заједнички 
рад на пољу заштите од поплава и 
других ризика све више је присутан, 
а није занемарљива ни чињеница да 
мађарска и српска страна могу зајед-
нички да конкуришу и код ИПА фон-
дова прекограничне сарадње. 

П. М.

Састанак у Морахалому 

Публикација о историјату и примени 
мањинског законодавства

Љубомир Алексов
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Х рам Светог Георгија је на пра-
зник Светог Саве био препун 
верника, углавном деце из Срп-

ског забавишта и школе „Никола Те-
сла“. Заједно са својим васпитачима 

и професорима, окупили су се да 
прославе школског патрона. Свету 
архијерејску литургију служио је епи-
скоп будимски Лукијан, а саслужива-
ли су: јеромонах Варнава Кнежевић, 

протојереј Зоран Остојић, протона-
месник Никола Почуча и ђакон Сте-
фан Милисавић.  На литургији је, 
поред осталих, био присутан и амба-
садор Републике Србије у Мађарској, 

Иван Тодоров. 
Говорећи о Светом Сави, отац 

Остојић је, између осталог, нагласио:
„Ми знамо одакле долазимо и куда 

идемо. Знамо захваљујући светитељу 
који нас је и овде 
данас окупио, захва-
љујући светом оцу, 
нашем Сави. Он је 
наш путоказ који 
нас воду у живот 
вечни. Сава је име 
небеског порекла и 
значи просвећен, 
праведан. Своја 
дела треба да мери-
мо Светим Савом и 
да се питамо: да ли 
би он благословио 
то што чинимо, да ли 
би био поносан на 
нас за то што чини-

мо, да ли би градио или рушио, да ли 
би љубио или мрзео? То треба да буде 
мерило свих нас!“

Литургију су својим појањем уве-
личали чланови женског хора при 

Храму Светог Георгоја. Кумови су, по 
обичају, били матуранти Српске гим-
назије „Никола Тесла“. После Свете 
литургије, резања колача и освећења 
кољива, кумство за следећу годину 
преузео је једанаести разред.

На крају литургије, владика Лукујан 
је поздравио верни-
ке и пренео поздра-
ве Његове светости 
патријарха српског 
Иринеја, који је про-
шле године неколи-
ко дана боравио у 
Будимпешти, у вре-
ме отварања Срп-
ског црквеног музеја 
у Сентандреји.

 „Свети Сава је 
долазио у Мађарску, 
као свештеник про-
поведао је мир, по-
дучавао је народ 
свој. Исто тако је 
наш патријарх до-
шао овде да служи, да проповеда, да 
види како његов народ живи; донео 
је гранчицу мира између два народа, 
мађарског и српског. Али, његова нај-
већа бига су биле 
школе, ђаци", рекао 
је владика Лукијан.  

Он је подсетио да 
је током посете Бу-
димпешти патри-
јарх Иринеј посетио 
и Српску школу „Ни-
кола Тесла“ и био 
импресиониран 
оним што је тамо 
видео. Због тога су 
Његова светост и 
чланови Светог ар-
хијерејског синода 
Српске православне 
цркве, одлучили да 

одликују др Јованку Ластић, директор-
ку Српске школе у Будимпешти Орде-
ном Светог Саве другог степена, за рад 
и успехе на пољу просвете и доприно-
са у развоју српске заједнице у Мађар-

ској. Награду јој је уручио је епископ 
будимски Лукијан, који је нагласио да 
је ово уједно и признање свим ђацима 
Српске школе у мађарској престоници. 

На самом крају прославе, у цркви је 
изведен пригодан програм малишана 
Српског забавишта и основаца Српске 

школе, који су рецитовали у част нашег 
Светог Саве и били награђени поклон-
-пакетићима. 

К. П.

ПРИЗНАЊАВисоко црквено признање за др Јованку Ластић

Директорка Српске школе у Будимпешти награђена
Орденом Светог Саве другог степена

Након Светосавске прославе, коју је приредила Самоуправа Срба у Мађарској, празник великог српског 
просветитеља прослављен је на његов дан, Светом архијерејском литургијом у Храму Светог Георгија  
у Будимпешти. Том приликом, епископ будимски Лукијан уручио је Орден Светог Саве другог степена  

др Јованки Ластић, директорки будимпештанске Српске школе 

Др Јованка Ластић:
ЗАСЛУГА НИЈЕ САМО МОЈА

„Била сам врло ганута што сам пред толиким светом добила овако 
високо одликовање, уз толико похвалних речи. Наравно да то није само 
моја заслуга, него и оних који су данас испунили цркву, а то су моје коле-
ге, педагози и наши ђаци, који ову школу чине посебном и који су заслу-
жни што се у последњих десетак година тако интензивно развијамо. Моја 
улога је била у томе што сам усмеравала рад и била отворена за све 
новине. Посебно сам била дирнута, јер би моји родитељи, који, нажалост, 
нису више међу живима: мајка Софија, рођена Шошић, која је преко 
тридесет година била педагог у тој школи где сам ја директор, и мој отац 
Војислав Ластић, који је целог свог живота био национално свестан и увек 
је радио за интерес српске заједнице у Мађарској, били веома поносни 
на мене.“
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Светосавске свечаности у нашим насељима

У недељу, 26. јануара, празник Све-
тог Саве прослављен је у Благо-
вештенској цркви у Сентандре-

ји. Свету архијерејску литургију слу-
жио је владика Лукујан, а саслужива-
ли су протојереј-ставрофор Војислав 
Галић и јеромонах Варнава Кнеже-
вић. За певницом су биле монахиње, 
Катарина и Севестијана. Отац Галић 

је одржао свечану беседу, истакавши 
да је Свети Сава желео да цео српски 
народ поведе путем спасења и вечног 
живота. 

На крају литургије, у част првог 
српског архиепископа, пререзан је и 

освећен колач и 
благосиљано кољи-
во, а деца су одр-
жала пригодан 
програм, рецитују-
ћи светитељу у част.  
У организацији 
Српске самоуправе 
Сентандреје и 
председника Ми-
лета Маргаритови-
ћа, у Српском цр-
квеном музеју одр-
жан је пригодан 
културни програм, 
у извођењу глума-
ца Српског позори-
шта у Мађарској.  

У Помазу је, такође, било свечано. 
Свету литургију је служио месни па-
рох, јереј Љубисав Милисавић, уз 
појање хора Српкиња из тог града. По 
обичају, и овом приликом био је при-
сутан већи број верника, што је у По-
мазу уобичајено када је реч о вели-
ким празницима. После литургије, у 
Српском клубу је освештан и прере-

зан славски колач и 
освећено кољиво. 
Уследиле су дечје 
рецитације и пе-
смице о Светом 
Сави, а после на-
ступа деци су поде-
љени поклон-паке-
тићи.         

У Бати је, по ста-
ром обичају, Савин-
дан прослављен на 
сам дан празника. 
После богослуже-
ња, које је одржао 
батски парох Па-
вле Каплан, у осве-
штаним простори-
јама Српског клуба 

мали рецитатори су декламовали 
песме о Светом Сави. Овом приликом 
окупио се већи број основаца, које је 
припремила професорка Видосава 
Свобода, предавач српског језика и 
народописа у батској основној школи. 

Месни парох Павле Ка-
план одржао је проповед о 
суштини учења Светог Саве, 
о родољубљу, човекољубљу 
и богољубљу. После рецита-
ла, освештан је колач и ба-
госиљано кољиво. У сарад-
њи са месном Српском са-
моуправом, на челу са пред-
седником Николом Чупи-
ћем, организовано је при-
годно послужење.

Савиндан је свечано про-
слављен и у Калазу, у Храму 
Светог архангела Гаврила. 
Недељну литургију служио 
је месни парох, јереј Зоран 
Живић. После завршене слу-
жбе, освештан је колач и 
благосиљано славско кољи-
во. Деца су учествовала у 
прослави, рецитујући о Све-
том Сави, а затим је отпева-
на Светосавска химна. 

Свету литургију у Ловри 

одржао је месни 
парох, протојереј 
Радован Савић. По-
сле пригодне бесе-
де о значају Светог 
Саве и његовој ми-
сији, верници су 
прешли у простори-
је ловранске Срп- 
ске основне школе. 
Основци су том 
приликом рецито-
вали песмице по-
свећене школском 
свецу и отпевали 
Светосавску химну, 
за шта их је при-
премила учитељи-
ца Весна Рац Петин Вејмола. 

Поштујући традицију, малишани из 
Српске основне школе и забавишта у 
Батањи су 27. јануара обележили дан 
највећег српског просветитеља. У 
школи,  резањем славског колача и 
благосиљањем кољива, уз присуство 
кумова, почели су празновање. Кум-
ство су ове године преузеле на себе 
ученице осмог разреда: Сара Коваче-
вић и Лили Надашди. Програм, пун 
песама посвећених Светом Сави, 
припремили су уче-
ници, полазници 
драмске секције и 
хора. 

Ученици су гле-
даоце вратили у 
времена старе др-
жаве Рашке, у град 
Рас, где се родио 
први архиепископ 
српски Растко Не-
мањић – Свети 
Сава и приказали 
његов лик кроз 
историју српског 
народа, кроз песму, 
музику и беседу. 
Они су овим про-
грамом, који су са 
њима вредно увежбале наставница 
Магда Томпан Бешењеи и учитељице, 
Сања Ковачевић и Станислава Ђенеш 
Екбауер, дали скроман допринос про-
слави Светог Саве, утемељивача 
образовања и првог српског архиепи-
скопа.

На самом крају програма, дирек-
тор Никола Ђенеш Екбауер, поделио 
је малишанима награде на ликовном 
конкурсу, на тему 
Лик Светог Саве. Уз 
дегустацију кољива 
и погаче малишани 
су могли да погле-
дају цртеже награ-
ђених ученика, који 
сада красе зидове 
школе.

У Сантову је Све-
ти Сава прослављен 
25. јануара. Након 
вечерња, служеног 
у месном српском 
православном хра-
му, Срби из овог ме-
ста прешли су у 
Дом српске зајед-

нице, где је свечани чин освећења 
славског колача и преливања кољива 
обавио протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки. Кољиво је припре-
мила Нада Бунчић Ђурић, председ-
ница сантовачке Српске самоуправе, 
док се за славски колач побринула 
попадија Љиљана Бибић. 

Сантовчани су, наравно, отпевали 
и Химну Светом Сави, а крај празно-
вања духовног оца српског народа 
протекао је у знаку дружења и исти-

цања важности  дела светитеља,
Срби у Вашархељу, Медини и Пе-

чују су 26. јануара прославили Светог 
Саву, оснивача аутокефалне Српске 
православне цркве. У Вашархељу је 
Свету литургију служио протонаме-
сник Светомир Миличић, парох де-
шчански и администратор вашархељ-
ске парохије, који се са својом супру-
гом Аном побринуо за славски колач 

„Јер то дете беше Растко, син Немањин – Свети Сава!”
 ПРАЗНОВАЊА

У многих српским срединама у Мађарској, од Сентандреје на северу до Печуја на југу, свечано је 
прослављен празник првог српског архиепископа, великог светитеља и просветитеља

Сентандреја

Помаз

Калаз

Ловра

БатањаБата
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и кољиво. Након завршене молитве, 
уследило је резање славског колача 
и преливање кољива. Том приликом 
кумовала су деца: Бојан Асталош, 
Светлана и Татјана Вардај. 

Малобројни Срби у Медини су се 
на позив Наталије Сокић, председни-
це месне Српске самоуправе пово-
дом Савиндана окупили у згради 
бивше српске вероисповедне школе, 
Из свих грла отпојали су Химну Све-
том Сави, а потом су сложно окрета-
ли славски колач, припремљен у част 
првог српског архиепископа. 

У Печују су уочи Дана Светог Саве, 
у месној српској православној цркви 
Свету литургију служили јереј Милан 
Ерић, парох печујски и протођакон 
Андраш Штријк. Било је заиста дир-
љиво видети децу и одрасле, како сви 
радо окрећу славски колач. Након 
његовог резања, јереј Милан Ерић, 
парох печујски, одржао је свечану 

славску беседу. Присутни су имали 
прилику да послушају две рецитатор-
ке: петогодишњу Радојку Бачванин и 
Ирину Ерић, ученицу осмог разреда. 

На крају празничне литургије, сви 
су даривани од стране Самоуправе 
Срба у Печују, која се побринула за 
поклон-пакетиће. Додајмо и то да је 
кољиво и ове године припремила по-
падија Андријана Ерић, док се за 

славски колач по-
бринуо Предраг 
Мандић. Савиндан-
ско славље оконча-
но је пригодним 
пријемом за све 
присутне Печујце и 
њихове госте. 

И ове године је 
главни организатор 
светосавске про-
славе у Десци била 
месна Српска пра-
вославна црквена 
општина, у сарад-
њи са Српском са-
моуправом. На сам 
Савиндан, у ме-

сном српском православном храму 
свету литургију служио је протона-
месник Светомир Миличић, парох 
дешчански, а Апостол су читали Ни-
кола Ђорђев, Немања и Сава Брцан. 
Потом су поједини забавиштанци и 
ђаци Српске основне школе, са ико-
ном Св. Саве и крстом, прешли у Кул-
турни, образовни и духовни центар  
„Свети Сава“, где је уприличен свеча-
ни чин освећења славског колача и 
благосиљања кољива. Уз кумовање 
првака школе, близанаца Саве и Не-
мање Брцана, славски обред обавио 
је о. Светомир Миличић, који је одр-
жао кратку пригодну беседу.

У оквиру пригодног програма, нај-
пре су наступали полазници Српског 
забавишта, на челу са васпитачицом 
Споменком Брцан Ђукин, а затим су 
се најлепшим стиховима и песмама 
о Растку Сави Немањићу представи-
ли и школарци, предвођени директор-

ком Душицом Зо-
рић и наставницом 
Дајаном Ђукин. На 
крају програма, све 
рецитаторе, уче-
снике пригодног 
програма, награди-
ла је Дешчанска 
српска православ-
на црквена општи-
на, а децу је угости-
ла и месна Српска 
самоуправа.

Савинданска 
прослава у Десци 
настављена је по-
подне, када је пре-
давање о духовном 
оцу српског народа 

одржао протонамесник Далибор Ми-
ленковић, парох сегедински.  Он је 
потом заједно са новинаром Милен-
ком Радићем фотографијама и речју 
пренео присутнима доживљаје са 
путовања по Светој Земљи.

Серија светосавских прослава 
окончана је у Новом Сентивану. Жи-
тељи села надомак Сегедина због 
објективних разлога празновање Све-

тог Саве приреди-
ли су 1. фебруара. 
Окончањем пра-
зничног богослуже-
ња сви су прешли у 
парохијски дом где 
је уследио свечани 
чин освећења кола-
ча и преливања 
кољива. Уз кумова-
ње породице  Алек-
се Шандора Путни-
ка, свечани обред 
извршио је прото-
намесник Свето-
мир Миличић, па-
рох дешчански, 
администратор па- 

рохије у Новом Сентивану. Уследиле 
су потом рецитације, а рецитатори су 
даривани од стране месне Српске 
самоуправе и црквене општине.

Пред сам крај свечаности Теодора 
Крунић Дунаи, председница месне 
Српске самоуправе се у име бираног 
тела Срба у селу цвећем и пригодним 
поклоном захвалила Јелени Марко-
вљев-Веселинов на двадесетчетворо-
годишњем раду у новосентиванској 
Српској самоуправи, коју је као пред-
седница предводила.  

У Сегедину је после много година 
на организован начин, свечано про-
слављен Дан Светог Саве, уз приго-
дан програм и рецитације малишана 
из сегединске Српске основне школе 
и забавишта - огранка Српске школе 
„Никола Тесла" из Будимпеште. У при-
суству и српске деце из околних ме-
ста, прослава је одржана на дан пра-
зника, 27. јануара. 

Кумови су били ученици првог ра-
зреда сегединске Српске основне 
школе, а после Свете литургије, у којој 

су деца активно учествовала, многи 
малишани су се и причестили. Деца 
су заједно са учитељицама изрезала 
славски колач, који је један од тради-
ционалних славских обележја. У 
оквиру свечаности, изведен је приго-
дан програм, који су започели Нема-
ња и Јована Миленковић, као нарато-
ри. Забавиштанци су припремили и 
извели појединачне и заједничке 
рецитације, а ученици основне школе 
из 1. и 2. разреда, одиграли су краћу 
позоришну представу, под називом 

,,Домаћи задатак о Светом Сави”. 
Поклон-пакетиће за децу припре-

миле су црквена општина, Српска 
Самоуправа и Сегединска српска 
заједница. Сегедински парох, отац 
Далибор Миленковић, истиче да је 
велику помоћ у организовању про-
славе имао управо од Српске само-
управе, Сегединске српске заједни-
це, као и од Српске основне школе, 
којима се захвалио на успешној са-
радњи.

К. П. - С. Ђ. - П. М.

Вашархељ

Нови Сентиван

Печуј Печуј

Деска 

Сегедин
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 САМОУПРАВЕ

С рпска месна самоуправа у Ба-
тањи је крајем децембра месе-
ца сумирала свој једногоди-

шњи рад. Иза себе су оставили још 
једну годину обогаћену бројним кул-
турним и друштвеним дешавањима. 
Крај године је обележила и троднев-
на екскурзија, посета фрушкогор-
ским манастирима. До средстава за 
реализацију дошло се путем конкур-
са, код Фондације „Бетлен Габор” 
Група Срба из Батање првог дана је 
обишла манастире Крушедол и Грге-
тег. Други дан су провели у Сремским 
Карловцима, а затим су се обрели у 
манастиру Ново Хопово. Последњи 
дан су провели на Петроварадину, 
где су посетили музеј и обишли ката-
комбе, које се налазе испод древне 

тврђаве. Пут их је даље одвео 
до Новог Сада, где су током 
шетње погледали знаменито-
сти града. Међу путницима је 
била и дугогодишња учитељи-
ца Српске школе у Батањи, 
сада пензионерка Ката Сила-
ђи, која је била поносна, јер је 
на овом путу била у друштву 
својих бивших ученика, из 
шест генерација.

Нову годину су Срби из Ба-
тање дочекали веома спремни. 
После божићних прослава, 
организовали су велики Ново-
годишњи српски бал, који је 
отворио сезону свих балова у 
варошици на југу Мађарске. 
Ученици Српске основне шко-
ле у Батањи и КУД „Суферини“ 
осмислили су и приказали ве-
ома квалитетан и леп програм, 
у коме су посетиоци те вечери 
уживали. Организатори су се 
суочили са вишегодишњим 
проблемом, недостатком ме-
ста. Дом културе је опет био 

премали да прими велики број посе-
тилаца. Ова манифестација је једна 
од највећих дешавања у Батања и она 
окупи највише људи. Тада се у Бата-
њуи врате и Срби, које је животни пут 
одвео на разне стране.

Никола Ђенеш Екбауер, потпред-
седник Самоуправе Срба у Батањи, 
за наш лист каже: 

„Наставићемо организацију број-
них програма за своје суграђане. У 
плану су: екскурзије са циљем оби-
лазка српских знаменитости и свети-
ња, у местима широм Мађарске где 
живе, или су живели Срби, посета 
Српском народном позоришту у Но-
вом Саду, плесачнице, сарадња са 
другим српским самоуправама и 
одлазак на њихове манифестације, 

одржавање сарадње са бра-
тимским градом Беочином и 
размена културно-уметничких 
програма, организовање кам-
пова, књижевних вечери и по-
зоришних представа, као и 
бројне друге манифестације, 
које ће обележити ову годину. 
Додао бих да ће нам и један 
од највећих задатака ове годи-
не, свакако бити  санирање  и 
поправка кварова на српској 
цркви у Батањи.“ 

Српска заједница у Батањи, 
заједно са Српском основном 
школом и забавиштем и Удру-
жењем за очување српске кул-
туре и традиције, покушаће и 
ове године да се ухвати у ко-
штац са асимилацијом, која је 
свугде присутна. Како су нам 
рекли, бројиним програмима 
настоје да сачувају свој језик 
и корене, преносећи традици-
ју на млађе нараштаје. 

* 
На јавном заседању Српске 

самоуправе у Мохачу, Зорица 
Степанов, потпредседница тог 
тела, истакла је задовољство 

због планова остварених у 
прошлој години. Добар део 
конкурса уродио је плодом, 
што значи да није било фи-
нансијских препрека за реа-
лизацију планираних манифе-
стација. И током ове кален-
дарске године Мохачани 
планирају своје традиционал-
не програме, а биће и нових. 
Свечано је дочекана српска 
Нова година, следе „Колачи-
јада”, такмичење винара итд. 

И у 2020. години нагласак ће 
се ставити на празновање цр-
квених празника, храмовне 
славе, патрона гробљанске 
капеле, организовање покло-
ничких путовања, пружање 
материјалне подршке струч-
ној Тамбурашкој школи у Мо-
хачу и издањима, штампаним 
на српском језику, а свакако, 
увек ће радо угостити и Срп-
ско позориште у Мађарској.

Јавно саслушање Мохачке 
српске самоуправе, потом, на-
стављено је у виду прославе патрона 
месне Српске читаонице, Св. Николе.

Весеље, пропраћено вечером,  по-
трајало је до дубоко у ноћ, а пријатној 
атмосфери допринели су и локални 
музичари. 

*
И Самоуправа Срба у Сантову 

пред сам крај 2019. године одржала 
је јавну седницу, а пре тога, у Дому 
српске заједнице угостила је пред-
ставнике Локалне самоуправе села, 
чланове месне Хрватске народносне 
самоуправе и Државне организације 
шокачких Хрвата. Домаћини и гости 
су се уз вечеру дружили и разговара-
ли о будућој сарадњи.

Када је реч о јавној седници Срп-
ске самоуправе у Сантову (ССС), пред-
вођене председницом Надом Бун-
чић-Ђурић, чланови су се поред под-
ношења реферата о учинку у 
протеклој години, присетили и 
великог црквеног празника Св. 
Николе и даривали децу. Током 
приредбе пажња је била посве-
ћена и програмима у 2020. годи-
ни. Посебно треба истаћи пла-
нирану прославу 120. годињице 
постојања месног српског пра-
вославног храма и  „Сусрет Сан-
товчана". И плану су још и Дан-
српске културе, Дан Сантовчана, 
као и црквени празници, књи-
жевне вечери и друге манифе-
стације.

Сантовчани се надају да ће 
2020. година бити успешна, а свој 
оптимизам заснивају на конкур-
сним пројектима, који су подне-
ти Фонду „Бетлен Габор“.

*
Формулисање плана рада за 

2020. годину, конкурси, набавка 
материјалних средстава и раз-
матрање могућности за радове 
у месном српском православ-
ном храму, биле су неке од тема 
заседања Самоуправе Срба у 

Новом Сентивану, одржаног крајем 
прошле године.  Форумом је предсе-
давала Теодора Крунић Дунаи, пред-
седница самоуправе.

Прихваћен је уговор о сарадњи са 
дешчанском Српском народносном 
самоуправом, а уједно је покренута 
иницијатива да се слични споразуми 
склопе и са осталим српским народ-
носним самоуправама у Поморишју. 
Конкурсне молбе новосентиванских 
Срба овом приликом су обухватиле 
две теме: празновање овогодишње 
великогоспојинске храмовне славе и 
путовање на манастирску славу у 
Грабовац.

Што се тиче осталих планова Срба 
у овом насељу надомак Сегедина, 
жеља трочлане самоуправе јесте да 
се годишње 3-4 пута одрже окупљања 
у месном парохијском дому. Они, та-

Састанци у српским самоуправама (2)

Никола Ђенеш Екбауер (Батања) Нада Бунчић Ђурић (Сантово)

Зорица Степанов (Мохач) Теодора Крунић Дунаи (Нови Сентиван)

У овом броју настављамо да пратимо активности српских самоуправа у унутрашњости Мађарске, при крају 
прошле и у првим недељама ове године. Наши репортери овога пута извештавају о заседањима српских 

представничких тела у Батањи, Мохачу, Сантову, Новом Сентивану, Липови, Чанаду, Баји и Десци

Посвећеност традиционалним програмима и у овој години
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кође, разматрају и могућност унутра-
шње обнове месног српског право-
славног храма. Наиме, од стране Ла-
зара Путника, начелника села, добили 
су обећање да ће већинска самоупра-
ва, сходно могућностима, подржати 
унутрашњу реконструкцију светиње, 
а првенствено би требало обавити 
њено кречење.

На крају форума говорило се и о 
материјалним могућностима бираног 
тела Срба, чији чланови додатна 
средства желе да набаве путем кон-
курса.

*
Самоуправа Срба у Липови јe по-

следње заседање у прошлој години 
уприличила заједно са Немачком 
народносном самоуправом и већин-
ским представничким телом. На ску-
пу одржаном у згради Локалне само-
управе села, два тела народности су 
у оквиру јавне седнице заједнички 
поднела извештај о прошлогоди-
шњем раду.

У име Самоуправе Срба у Липови 
(ССЛ), извештај о раду у 2019. поднео 
је Никола Поповић, председник, који 
је подвукао да је ССЛ сходно мате-
ријалним могућностима успела да 
спроведе оне програме које је зацр-
тала на самом старту године. Ради се 
о прослави храмовне славе Ивањдан 
и одласцима на храмовне славе, које 
су одржане у Мохачу, Мајшу, Шикло-
шу и Шароку. Материјално је подр-

жана и прослава шарочке хра-
мовне славе, а ССЛ је учествова-
ла и у организовању Дана села 
у Липови.

Као неуспех у протеклој годи-
ни, председник је истакао још 
увек нерешену судбину зида 
порте српске цркве. Нажалост, 
прошлог марта, услед обилних 
падавиа срушио се источни део 
зида, дугачак 40 метара и широк 
пола метра. Зидна ограда, која 
је иначе подигнута без темеља, 
попустила је и на крају се сру-
шила у комшијско двориште.

Подизање нове ограде још 
није реализовано, премда је то 
један од приоритетних циљева 
месне Српске самоуправе, баш 
као и изградња пута до месног 
српског православног гробља.

Остваривање планова, међу 
којима је највише верских мани-
фестација, зависи од финансиј-

ских средстава, па је ССЛ у ишчеки-
вању информација везаних за помоћ 
коју Влада Мађарске обезбеђује на-
родносним самоуправама. 

*
У присуству скромног броја мешта-

на, у згради локане самоуправе села 
Чанада, одржана је јавна седница 
Српске самоуправе (ССЧ) у том месту. 
Присутне је најпре поздравио пред-
седник Фрањо Колар, који је нагласио 
да је ово тело и у прошлој години 
радило  сходно законским прописи-
ма. Он је истакао да ССЧ већ дуже 
време ради на основу дугорочног 
плана, који је формулисан још 2014. 
године, а важи до 2021. У њему посеб-
но место имају образовање, верски 
живот, сарадња са матицом и Србима 
у региону, као и употреба разних кон-
курсних могућности. 

Председник  ССЧ-а је говорио и о 
пружању материјалне подршке деци 
која уче српски језик у месној Основ-
ној школи. Изразио је своје задовољ-
ство што све већи број како забави-
штанаца, тако и основаца, учи српски 
језик. Он је, међутим, као кључни 
проблем навео недостатак васпита-
чице са одговарајућом стручном 
спремом. Фрањо Колар је говорио и 
о потписаним споразумима о сарад-
њи између ССЧ и више српских на-
родносних самоуправа и организа-
ција. Изразио је спремност да ССЧ 
прошири круг организација са којима 

ће убудуће сарађивати.
Говорио је и о одржаним про-

грамима током прошле године и 
захвалио се свима који су својим 
гласовима подржали формира-
ње Српске самоуправе приликом 
октобарских избора или на друге 
начине помогли рад представ-
ничког тела Срба у овом насељу.

*
Самоуправа Срба у Баји (ССБ) 

је пред сам крај прошле године, 
током адвента, организовала до-
бротворну акцију, чији је иници-
јатор био Тибор Барабаш, члан 
ове самоуправе, иначе познати 
предузетник у граду на обали 
Шугавице. Он је покренуо саку-
пљачку акцију како би и ССБ 
помогла онима који се налазе у 
тешкој материјалној ситуацији. 

Барабаш је успешно прегова-
рао са бројним предузетницима, 
односно донаторима, па су за-
хваљујући сакупљеним прилози-
ма направљени поклон-пакети 
са храном, хигијенским сред-
ствима и другим важним арти-

клима. Помоћ је 
предата пункту 
Локалне самоу-
праве града Баје, 
чији су представ-
ници знали којим 
породицама је  
помоћ од изузетне 
важности. Она је 
посредством Слу-
жбе за пружање 
помоћи породица-
ма достављена на 
време, па су многе 
фамилије биле об-
радоване прили-
ком прославе ве-
ликог црквеног 
празника Христо-
вог рођења. Уруче-
не су им поклон-
-пошиљке Српске 
самоуправе Баје.

Тибор Барабаш 
је најавио да ће 
ССБ и убудуће 
бити спремна да 
изађе у сусрет љу-
дима у тешкој си-
туацији јер, према 
његовим речима, 
поред очувања и неговања српског 
језика, културе и светосавског срп-
ског православља, не сме да бити 
заборављено ни пружање помоћи 
људима у невољи.

*
У Културном, образовном и духов-

ном центру „Свети Сава“ у Десци, 21. 
јануара одржана је прва овогодишња 
седница Српске самоуправе (ССД), 
којом је председавао Кристифор Бр-
цан, председник. На самом почетку 
седнице, која је за јавност била отво-
рена, председник ССД-а је присутне 
информисао о дешавањима и про-
грамским активностима у протеклом 
периоду, конкретно од 12. децембра, 
када је одржана претходна седница 
овог представничког тела Срба.

Извештај је једногласно усвојен, а 
затим се расправљало о предстоје-
ћим програмима. Најпре је пажња 
била посвећена прослави Савиндана, 
а разговарало се и о свечаном обе-
лежавању Св. Трифуна, заштитника 
винове лозе и виноградара. Одлучено 
је да се прослава овог празника одр-
жи 15. фебруара, са почетком у 15.30. 
Традиционална ма-
нифестација почеће 
освећењем винове 
лозе, а након тога 
уследиће винско вече 
у Културном, обра-
зовном и духовном 
центру „Свети Сава“. 
Поред дегустације 
вина,  биће промови-
сана и два нова изда-
ња о виноградарству.

У оквиру тачке 
„разно“, усвојено је 
да се традиционални 
„Свињокољ“ уместо 
29. фебруара, одржи 
8. фебруара. Такође је 
одлучено да дистри-
буцију 40 примерака 
нарученог Српског 
календара за 2020. го-
дину, обаве чланови 
Српске самоуправе.

 Током заседања 
чула су се и два пре-
длога. Један се одно-
сио на гостовање 
Српског позоришта у 

Мађарској, у Десци, а други на упу-
ћивање позива хору Српске основне 
школе и гимназије „Никола Тесла“ да 
гостује и одржи концерт у овом ме-
сту.

Потом је председник ССД-а при-
сутне информисао да је самоуправа 
поднела пријаве на седам конкурса 
који трају, за разне програме, и да се 
чекају одлуке. Међу програмима се 
налазе и: обележавање преображењ-
ске храмовне славе, Дана Светог 
Саве, одлазак у манастир Грабовац 
на црквено-народни сабор, приређи-
вање литерарних вечери, објављива-
ње штампаног издања о 160. годи-
шњици српског православног храма 
у Десци, као и екскурзија и посета 
фрушкогорским манастирима.

Такође, међу пријавама на конкур-
се Срба у Десци нашла се и молба 
везана за приређивање традиционал-
ног „Музичког табора“. У вези са кон-
курсима, на седници је наглашено да 
је КУД „Банат“ за овогодишње своје 
програме поднео 18 пријава на кон-
курсе, који су важећи.

С. Ђ. - П. М.

Никола Поповић (Липова)

Фрањо Колар (Чанад) Кристифор Брцан (Деска)

Добротворна акција у Баји
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Љиљана Ковјанић, матуранткиња Српске гимназијеНЕВЕН

У з музику и плес, у вечерњим оде-
лима и хаљинама, симболично, 
лаким корацима валцера, лепр-

шаво матуранти на свечаности „Пре-
даје пантљика“ улазе у свет одраслих. 
Ова лепа традиција датира од пре 
два века и од тада се у свим мађар-
ским школама гаји као изузетан оби-
чај. То вече музичког, драмског и пле-
сног програма остаје незаборавно 
ђацима, професорима, родитељима, 
браћи, сестрама, фамилији и пријате-
љима. 

У соби 77 Српског ђачког дома  вла-
да несвакидашње узбуђење. Код ма-
туранткиње Љиљане Ковјанић се 
окупљају другарице, причају о својим 
балским хаљинама, које припремају 
за ту прилику; показују их на екрани-
ма телефона фотографисане испред 
огледала код кројачице, или у мод-
ном салону. И девојчице и дечаци 
имају посебан осећај радости и тре-
ме пред један важан наступ, заказан 
за 15. фебруар.

И Љиљана се, као и њене другари-

це, спрема за свој први бал. Данима 
се увежбавају класични и модерни 
плесови, вежбају кораци и кореогра-
фија. Ове године „Предаја пантљика“ 
ће се одржати у Културном центру 
„МОМ“, у Будиму. 

Одлична ученица, дружељубива, са 
помало идеализованим погледом на 
свет, Љиља је у својој генерацији оми-
љена. На свим приредбама и мани-
фестацијама, позоришним предста-
вама, културним догађајима била је 
присутна. Пева у школском и цркве-
ном хору, пише као члан новинарске 
секције, осваја награду на Међуна-
родном конкурсу и одлази у Брисел, 
игра у фолклору, свира на клавиру, 
похађа школу енглеског језика, бави 
се волонтерским радом (FIBA U16 
European Championship 2018. Нови Сад, 
FINA Men's Super Final 2019. - Београд).

И, све то постиже својом витално-
шћу и веселошћу. Каже да су јој ба-
лони, авиони и ватромети фасцинант-
на опсесија. Богатог унутрашњег 
света, осетљиве дечје душе, она се 

борила за своје место стремећи ка 
звездама. О свему томе прича са сја-
јем у очима, узбуђена и дечје брбљи-
ва. Било је ту савладавања препрека, 
нових лекција које живот доноси, 
смиривања устрепталог срца, учења 
мудрости. Одвајање од породице и 
одлазак из Србије јој је отворио неке 
нове видике и пуно тога је научила, 
пре свега о људима и међуљудским 
односима. У разговору, с времена на 
време, попут фразе, уме да каже: 
„Било је ту епизода разних, али је ва-
жна поента приче“. 

На столу књига Патријарха Павла 
„Бог ће помоћи, ако има коме“, реч-
ник енглеског језика и започета лек-
тира „Дервиш и смрт“. Задржавам 
поглед на руком нацртаној једрилици 
која плови лелујавим таласима и по-
ред ње текст: „We can't direct the wind, 
but we can adjust the sails“ (Не можемо 
усмерити ветар, али можемо пoдеси-
ти једра). 

Љиљана се још није одлучила на 
који ће се факултет уписати. Десиће 

се и та одлука као и многе друге, та-
кође битне за њен животни пут и ве-
рујемо да ће знати да „подеси једра“. 
Желимо јој од срца све најлепше. И, 
да што дуже остане дете!

Славица Зељковић

Д ечја група КУД-а „Табан“ је, да 
подсетимо, од 25-27. октобра 
2019. године била гост КУД-а „Но-

вак Радонић“ из Мола. Сарадња 
Мола и Будимпеште траје већ више 
година, па је будимпештанским фол-
клорашима добро познат Далибор 
Мартинов, уметнички руководилац 
КУД-а „Новак Радонић“, који води 
„Табански летњи камп" и омиљен је 
међу децом. 

Гостовање у Србији је за њих било 
веома успешно и узбудљиво. Деца, 
чланови два КУД-а, упознала су се 
летос, на Преображење у Сентандре-
ји, па је дружење настављено. „Таба-
наши” су били смештени у породица-
ма својих домаћина, што је било ве-
ома корисно за вежбање српског је-
зика. Обишли су значајна места у 
околини Аде и Мола, између осталог 
и замак „Фантаст” Богдана Дунђер-
ског, у Бечеју. 

Заједнички концерт одржан је у 
Ади, када се „Табан“ представио две-
ма кореографијама: „Игре из Шума-
дије” и „Влашке игре”, а у плану је да 
се сарадња настави. Ову турнеју фи-
нансијски је подржала Фондација 
„Бетлен Габор“.

У новембру је следило гостовање 
прве поставе ансамбла у Горњем Ми-
лановцу. После успешног наступа, пао 
је договор за заједнички концерт са 
КУД-ом „Шумадија“ из Горњег Мила-
новца. 

„Ово је био велики изазов, јер игра-
ти српске игре у Србији није лак за-
датак“, рекао је Душан Вуковић, умет-
нички руководилац КУД-а „Табан“. 

Међутим, већ после првог сусрета 
трема је прошла, па су се од почетка 
гости из Мађарске осећали као код 
куће, захваљујући својим добрим до-
маћинима. Тридесетак играча, Анита 
Накић Вуковић, Душан Вуковић и 
чланови оркестра „Зора“ из Мохача, 
били су смештени код породица чла-
нова КУД-а „Шумадија“, што је било 
посебно искуство.

Заједнички концерт је одржан 23. 
новембра, у новом Народном позо-

ришту. Табанаши су за ту прилику 
припремили три кореографије: „Игре 
из Црноречја”, „Биначка Морава" и за 
финале „Игре из околине Ниша”, које 
је раније поставила Славица Михај-
ловић.

Боравак је био обогаћен посетом 
познатим историјским местима у око-
лини. 

„То гостопримство се не да речима 
описати, мораћемо много да се по-
трудимо да им на сличан начин уз-
вратимо када нам дођу у посету“, 
рекао нам је Душан Вуковић.

У новембру је КУД „Табан“ органи-
зовао два спојена програма у Будим-

пешти: дечји семинар и 30. Међуна-
родни сусрет фолклорних пријате-
ља, који је одржан 29. новембра, у 
Дому културе 10. кварта - „Кереши”, 
Уз госте из Србије, Бугарске и Мађар-
ске, наступила је дечја група, као и 
први ансамбл КУД-а „Табан“. Курио-
зитет концерта је био наступ индо-
нежанских играча из амбасаде у 
Београду. 

Завршна приредба, такозвани „Та-
бански пикник“, одржан је 14. децем-
бра, у Бугарском дому културе, а го-
сти су били садашњи и бивши члано-
ви ансамбла. 

Катарина Павловић Бачи

Крај јесење сезоне обележило неколико гостовања 
Активности КУД-а „Табан”

Чланови „Табана" у Такову, код Горњег Милановца

Не можемо усмерити ветар, али можемо пoдесити једра
У Српском ђачком дому у Будимпешти ових дана влада посебна атмосфера. Приближава се свечаност 
„Предаја пантљика“, а то је најузбудљивији догађај током школовања, када ђаци 12. разреда ступају у 

редове матураната и примају „пантљике зрелости“. Једна од њих је и наша саговорница, Љиљана Ковјанић.

Културно-уметничко друштво „Табан“ из Будимпеште протеклу јесењу сезону обележило је  
већим бројем наступа. Поред концерата у Будимпешти и околини,  

ансамбл је остварио и бројна гостовања у иностранству

ФОЛКЛОР
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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.

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

ПРОСЛАВА СВ. ТРИФУНА У ДЕСЦИ
16. фебруара 2020.

У 15.00 ч. – Освећење винограда (Ул. Петефи 33/B)
У 16.30 ч. - Дегустација вина и предавање Л. Мода

Адреса: 
Деска, Српски центар „Свети Сава”

Предавање Ласла Јанке, учитеља народне музике и 
истраживача локалне историје

БУДИМСКИ И ПОМАШКИ ВИНСКИ 
РЕГИОНИ И ТРАДИЦИЈА СРПСКОГ 

ВИНАРСТВА
14. фебруара 2020. у 18.00 ч. у Помазу

На крају предавања - дегустација вина

Цена улазнице: 500 фт
Адреса: Pomáz, Szabadság tér 1.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ
Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за 
додељивање „Српске стипендије“ за студенте и 
средњошколце за II семестар/полугодиште школске 
2019/20. године који припадају српској заједници у 
Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак 
вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о 
српској стипендији“ који је усвојила Скупштина 
Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет 
страници www.szerb.hu. 
Опште информације:
1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: 
„стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају 
мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски 
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у 
Будимпешти, Катедри за славистику Филозофског факултета 
у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице 
на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу 
прву диплому за учитеље српске народносне струке, а 
конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому 
(мастер образовање), или студирају на другим институцијама 
високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) 
Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и 
библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 
Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске 
средње школе које су организованим оквирима укључене у 
српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира 
на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и 
следеће услове:

• а) да су дали изјаву да припадају српској народности; 
• б) да му просек успеха на полугодишту пре предаје 
конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на 
факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да 
постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек 
за средњошколце буде 4,30; 
• в) да заједно са законским представником истовремено 
са предајом конкурса приложи писмено одобрење за 
руковање личним подацима (према овом правилнику) 

• г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV 
Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф 
§ (1) тачка c), или да је студент који се финансира из 
мађарског државног буџета (слободно коришћење 
стипендије). 

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
• а) у назначеном року предао сву документацију одређену 
расписаним конкурсом;  
• б) задовољава услове ових одредби и расписаног 
конкурса; 
• в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем 
добија стипендију, врши студентски научни рад или 
активно учествује у раду неке организације српске 
заједнице; 
• г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо 
о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим 
текста је максимално две странице. 

2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000.- форинти по 
средњошколцу/студенту за један семестар, односно 
полугодиште.
3. Садржајни и формални захтеви конкурса
Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен 
на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, 
на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно 
налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са 
следећим прилозима:

• а) биографија кандидата (ученик/студент), 
• б) фотокопија или извод о потврди просека 

4. Начин, место и рок за предају пријава
Конкурсна пријава се пише на српском језику може се 
предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе 
Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 
Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату 
ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за 
Српску стипендију“. Рок за пристизање пријава у 
Канцеларију ССМ:  9. март 2020. године до 15:00 часова. 

Самоуправа Срба у Мађарској
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П оред тога што је Дан државно-
сти, Сретење је и Дан уставно-
сти и Дан Војске Србије. На 

Сретење 1804. године почео је Први 
српски устанак, а на Сретењској скуп-
штини 1835. донет је Устав Књажев-
ства Србије, први устав Србије, један 
од најмодернијих, најдемократскијих 
и најлибералнијих устава свог доба. 
Њиме је у Србији укинут феудализам 
и уједно је представљао најисточнији 
одблесак Француске револуције. 

За почетак Првог српског устанка 
узима се скуп народних првака, ма-
хом из Шумадије, у селу Орашац, на 
месту познатом као Марићевића ја-
руга, 15. фебруара 1804. по новом ка-
лендару. На скупу је за вожда, врхов-
ног војводу изабран Ђорђе Петровић 
Карађорђе и већ тада је донета одлу-
ка о покретању акције против Турака. 
Истог дана, устаници су напали тур-
ске јединице широм крагујевачке 
нахије. 

Српска устаничка војска, иако се-
љачка по свом карактеру, није била 
без искуства. Прве устаничке једини-
це су чиниле народне старешине и 
виђенији људи, а око њих се потом 
окупила народна војска, хајдуци, вој-
ници из Кочине крајине, као и велики 
број добровољаца из Аустрије. Међу 
њима је било доста оних са војнич-
ким и старешинским искуством. 

На челу војске био је вожд Кара-
ђорђе, а под њим велике војводе и 
војводе које су имале команду над 
неколико нахија. Нахијским војскама 
су командовале бимбаше, а срезови-
ма буљубаше. Села су у борби водиле 
мале буљубаше, а већим подбуљуба-
ше, који су под собом имали десети-
не, од десет до двадесет људи. 

Издржавање војске је у потпуности 
падало на терет војника, који су били 
обавезни да себи обезбеде одећу и 
храну у случају позива. Оружје уста-
ника је испочетка било крајње разно-
родно, од ватреног до копаља и вила. 

Прва устаничка битка десила се 25. 
фебруара, у селу Дрлупи, када је Ка-
рађорђе са устаницима разбио Аган-
лијин одред и натерао их у бег. Иако 
малих размера, Битка на Дрлупи је 
дала крила устаницима и повукла 
цео пашалук у устанак, а Београд под 
Турцима је био одсечен од остатка 
царства. 

Битка која је дала величину устан-
ку и начинила га народним покретом 
за ослобођење, била је Битка на Иван-
ковцу. Устаници су од 18. до 20. августа 
1805. у великим борбама одбили цар-
ску војску и натерали је на повлаче-
ње. Победа на Иванковцу је прва 
велика победа српске војске у устан-
ку и означила је отворени рат против 
султана. 

Суочен са поразима у 
Србији, султан је устанике 
схватио озбиљно и 1806. 
предузео већу кампању 
са циљем да поново успо-
стави власт у пашалуку. 
Турске операције су 
предвиђале напад на 
устанике из три правца: 
од Видина, са југа и из 
Босне. Услед несинхрони-
зоване акције турских 
војски и велике пожртво-
ваности српских устани-
ка у биткама на Мишару 
и код Делиграда, Србија 
је била одбрањена. Поло-
жај устаника је додатно 
побољшан када су као 
савезника добили Русију, 
која је од краја 1806. годи-
не била у рату са Отоман-
ском империјом. Од тада, 
акције устаника су биле 
усмерене на координаци-
ју операција са руским 
трупама.

На Сретење 1835. годи-
не, на великој скупштини 
у Крагујевцу донет је – из-
дат и заклетвом потврђен – први 
устав модерне српске државе, и тре-
ћи у српској историји уопште. Не 
само што је био први модерни устав 
Србије, већ у то доба и први на Бал-
кану, и међу првима у Европи и свету.

Овим уставом, чији је „животни 
век” био 55 дана, Србија је проглаше-
на за независну кнежеви-
ну и тако су ударени те-
мељи њене државности, 
на којима и данас почива. 
Аутор Сретењског устава, 
учени Димитрије Давидо-
вић, направио га је по 
узору на белгијски, а по-
себно француски најви-
ши правни акт. Садржао 
је многе слободарске 
идеје које ипак нису биле 
по вољи кнезу Милошу 
Обреновићу. Како су про-
тив Сретењског устава 
биле и Турска и Аустрија, 
а није уживао ни подр-
шку Русије, Милош га је 
без оклевања укинуо већ 
30. (17) марта исте године.

Још од турског Другог 
Хатишерифа из 1830, ко-
јим је султан Мехмед 
Други, под притиском Ру-
сије, потврдио Милоша 
Обреновића за српског 
кнеза са наследним пра-
вима, појавила се неоп-
ходност стварања „бра-
не” (устава) владаревом 
апсолутизму. Од 1817, 
када су га народни прва-

ци први пут изабрали за српског кне-
за, па до 1835. и Сретењске скупштине, 
против Милоша је дизано шест буна. 
Последња, Кнез Милетина буна која 
је избила у јануару 1835, била је непо-
средан повод за одржавање велике 
скупштине месец дана касније и до-
ношење Сретењског устава.

Уставом је одређено да кнез и др-
жавни совјет деле извршну власт. 
Прокламована су права и слободе 

грађана, као што су: неприкоснове-
ност личности, независност судства и 
право на законито суђење, слобода 
кретања и настањивања, неповреди-
вост стана, право на избор занимања, 
равноправност грађана, без обзира 
на веру и националност.

Д. А.

КУЛТУРА

Дан државности Србије празнује се 15. и 16. фебруара, а установљен je у спомен 
на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак. То 

је дан сећања на почетак српске револуције и дан када је у Крагујевцу  
1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав  

Књажевства Србије - Сретењски устав

Вишезначност Сретења у нашем колективном памћењу  
 У сусрет значајном празнику српског народа

Село Орашац, надомак Аранђеловца, где је договорено подизање Првог српског 
устанка и проглашење Kарађорђа Петровића врховним вождом, на Сретење, 
15. фебруара 1804. године

УКИНУТИ РОПСТВО И ФЕУДАЛИЗАМ
Сретењским уставом укинути су ропство и феудални односи, међутим, 

убрзо је и сам устав поништен, објашњава историчар др Чедомир Антић, 
са Филозофског факултета у Београду:

– Феудални односи су укинути уставом, али је он поништен убрзо. Зато 
се сматра да је феудализам, који је у Србији формално постојао и након 
што су Турци отишли, укинут Милошевом одлуком, на Ђурђевдан, 6. маја 
1835. године. Србија је тада била симбол слободе, јер је за сељака слобода 
значила да има своју земљу - истиче Антић.

Карађорђе Петровић

Милош Обреновић


