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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Коментар

Кампања против СПЦ добила размере хистерије
Српска православна црква као институција која повезује наш народ у региону и расејању је виђена као последња брана растакању српског националног корпуса. Улога
цркве је далеко шира и дубља од простог очувања једног
народа и његовог идентитета, али је управо ова њена
улога запала за око онима који не мисле добро нашем
народу и српској држави.

С

рпска црква је кроз векове тешких искушења и невоља успела не само да опстане, већ и да
очува државотворну свест народа
која је касније била залог обнове државности и стварања модерне српске
државе. И Србија и Црна Гора настају захваљујући Српској цркви и традицији коју је брижљиво неговала.
Без Видовдана и косовског опредељења као велике поруке коју је кроз
векове проносила црква не би било
ни Карађорђа ни Његоша, а то значи
ни Србије и Црне Горе какве познајемо.
Ова историјска заслуга СПЦ за
очување народа је у данашње време
постала њен главни крст. Сви они који би желели да сведу Србе и Србију
на Београдски пашалук, поред институција српске државе, виде и у Српској цркви кочницу за такав план. Сви
они који би желели да српски народ
у Босни и Херцеговини одвоје од матице Србије у Српској цркви виде кочницу за тај план. Сви они који би желели да Србе у Црној Гори асимилују

у монтенегрине, опет у Српској цркви
виде главну препреку. Српска црква
је проблем и за реализацију великоалбанског пројекта на Косову и Метохији. Српска црква је проблем и за
сепаратисте у Војводини. Српска црква је проблем и за аутошовинисте у
Београду. Српска црква је проблем и
за екстремне хрватске националисте
којима није довољно што су створили
етнички чисту државу, једину такву у
ЕУ, већ морају и да се обрачунају са
Српском црквом која сведочи о некадашњем постојању Срба на просторима Хрватске.
Колико год су ови напади били
упорни, бескрупулозни и подли, с друге стране њихов ефекат у народу није велик. Поверење које Српска црква
ужива у народу је и даље на веома
високом нивоу. Посебно радује то
што све више младих на друштвеним
мрежама управо стаје у одбрану Српске цркве, схватајући вредност ове
наше институције и њен значај.
Последња таква акција је апел којим се позива ни мање ни више но

Америка и ЕУ да
хитно спрече заказану церемонију устоличења
изабраног митрополита Јоаникија,
5. септембра у Цетињском манастиру. Откуд људи
који се декларишу као атеисти
или припадници
других вера налазе за право да се
мешају у унутрашња
питања
СПЦ? Они у овом
апелу тврде да је
овом церемони- Аутор коментара
јом „мир у Црној
Гори драматично угрожен”. Не само
то већ тврде да је Влада Црне Горе
„инструмент мрачних циљева великосрпске политике” која је наравно
одговорна за сва зла која су се десила деведесетих. Сматрају да би најављено устоличење митрополита СПЦ
у Цетињском манастиру упркос како
тврде „противљењу већине грађана
Цетиња” представљало „симболички
покоравање Црне Горе великосрпској
политици и уништило мир и сигурност грађана”. Шта рећи на ову гомилу глупости и клевета осим да су глупости и клевете које очигледно неко
подржава и финансира са циљем да
науди СПЦ и држави Србији.
Иако се овим чином ни у чему не

Ђерђ Баконди о стању на српско-мађарској граници

Миграција главна тема у међудржавним
разговорима
Ове године је дошло до великог пораста броја илегалних прелазака границе, и то већим делом од стране држављана Авганистана, уз појачану активност кријумчара људи, рекао је новинарима Ђерђ Баконди, шеф за
унутрашњу безбедност при Кабинету премијера, на граничном прелазу Реске.

Д

о средине септембра ове године
ухапшено је 73.617 илегалних миграната, у односу на 21.992 у истом периоду прошле године, рекао је
он, додајући да је ове године кривично гоњено 719 кријумчара људи, у односу на 274 прошлогодишњих процеса.
Баконди је рекао да се политичари
широм Европе слажу у томе да се догађаји из 2015. не смеју поновити. Он
је додао да је став Мађарске јасан:
граница мора бити заштићена, миграције се морају зауставити, а националне државе су одговорне за процесе давања азила. Проблеми се морају решавати тамо где и настају, рекао
је он.
Баконди сматра да је одлука о изградњи ограда на границама према
Србији и Хрватској била важна и под-

док су мигранти гађали полицајце и
војнике камењем, а у тим приликама
је и опрема оштећена, истакао је Баконди.
Золтан Ковач, државни секретар за
међународну комуникацију и односе,

сећа на декларацију Мађарске о Србији као „безбедној трећој земљи”,
затим на успостављање транзитних
зона, проглашење кризе изазване масовним миграцијама, као и на одлуку
владе да пошаље јаче полицијске и
војне снаге на границу.
Захваљујући овим мерама, број
прекршилаца граница стално се смањивао до 2018. године, рекао је он, напомињући да је у периоду од шест
година – од 2015. до данас, ухапшено
више од 591.000 илегалаца и 3027 кријумчара људи, да је обрађено 211.000
захтева за избеглице и да је 2837 избеглица добило међународну заштиту.
Такође, откривено је 67 тунела испод границе, од којих су 32 само била
делимично завршена. Десет случајева насиља забележено је на граници Ђерђ Баконди и Золтан Ковач

крши црквена и народна традиција
устоличења митрополита на Цетињу
кампања против СПЦ је добила размере хистерије у делу медија и међу
политичарима бивше власти. Чак су
организовали и протесте на које је
дошло једва хиљаду људи.
Није ово први пут у нашој историји
да се покушава укаљати углед Српске
цркве и српске државе. Вероватно ни
последњи пут. Српска црква дели судбину свог народа али је на нама да
препознамо све те негативне активности и да пружимо максималну подршку тој нашој древној институцији,
јер чувајући њу чувамо заправо себе.
Милош Вучевић, градоначелник
Новог Сада 
подсетио је да су пре шест година
стотине миграната покушале да пробију границу, док су камењем гађали
полицију. С обзиром на то да се у
Европској унији покушава са наставком управљања миграцијама, уместо
са заустављањем, спољни притисци
на границе сада су велики као и тада,
додао је.
Ковач је рекао да је питање миграције било главна тема недавне заједничке седнице мађарске и српске
владе и да ће то, такође, бити једна
од тема о којима ће се разговарати
на састанку посланичке групе Фидеса. 
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Поклон фирме из Мађарске југу Србије

Интерактивна учионица за ђаке у Власотинцу
У присуству амбасадора Мађарске у Србији Атиле Пинтера, представници предузећа Smart Energy Kft из Будимпеште уручили су Техничкој школи у Власотинцу донацију за интерактивну учионицу, вредну 620.000 динара,
коју ће користити и гимназијалци, будући да наставу похађају и истој школској згради.

П

осле потписивања уговора
речено је да ће овај поклон
омогућити ученицима боље
разумевање кроз практичну наставу.
„Овом донацијом једне од мађарских компанија које послују у Србији
општини Власотинце, показали смо
да је савремени систем учења у данашње време неопходан како би се
ишло у корак са потребама друштва”,
казао је амбасадор Пинтер.
Он је рекао да се и у Мађарској
поклања велика пажња дуалном
образовању: „Захваљујући нашим успесима, последњих година смањили
смо незапосленост од 11 на мање од
четири посто”, нагласио је амбасадор.
Он је додао да су се мађарске фирме фокусирале на Војводину као суседни регион, али да је на састанку
две владе 2016. године у Нишу договорено да пажњу обрате и на друге
делове Србије.
„Ја сам лично од премијера добио

задатак да радим
на томе да мађарске фирме више долазе у Шумадију,
источну и југоисточну Србију. Имамо успеха, али ја
још нисам задовољан”, казао је амбасадор Мађарске и
додао да Власотинце има велике
предности као што
је аутопут, на пример.
Почасни конзул
Србије у Мађарској
Немања Милутиновић истакао је да је данашња донација још један пример да се интензивно ради на повезивању две земље,
а Обрад Тадић, директор мађарске
фирме у Београду да је „снага друштва у јачању партнерства”.
Он је подсетио да је фрма Smart
Energy Kft, која има седиште у Београду, реконструисала јавно осветљење у Власотинцу.
„Пројекат јавно-приватно партнерство, које смо овде реализовали пре
више од три године је наша прва
успешна инвестиција у Србији и овом
донацијом желимо учинити корак више у нашем партнерству”, казао је и
позвао пословне људе и компаније да
следе њихов пример.
На донацији за кабинетску наставу
захвалио се председник општине
Власотинце Братислав Петровић, уз
жељу да ученици две школе стичу
практична знања и да их примењују
у животу.

Одликовање за почасног конзула Мађарске

Мађарски Витешки крст
Милоју Бранковићу
Почасном конзулу Мађарске у Републици Србији надлежном за нишки регион, Милоју Бранковићу, уручено је одликовање Витешки крст мађарског ордена за заслуге.

М

илоја Бранковића је овим високим признањем одликовао
председник Мађарске Јанош
Адер за „изузетан допринос у ојачавању чврстих веза Србије и Мађарске”. Орден му је уручио амбасадор
Мађарске у Србији Атила Пинтер, а
додели је присуствовала и градоначелница Ниша Драгана Сотировски.
„Председник Мађарске одликовао

је Милоја Бранковића за његова изванредна залагања којима допирноси развоју мађарско-српских односа.
Односи између две земље су по историјским мерилима на изузетно високом нивоу, којима је Бранковић као
први почасни конзул Мађарске у Србији, од 2008. године у великој мери
допринео“, рекао је Атила Пинтер
приликом уручења признања.

НАСЕЉЕ ИЗ XII ВЕКА
Прво помињање Власотинца потиче из XII века. У делу „Живот Св. Симеона”, биографији Стефана Немањића, под именом Уска, као крај око реке
Власине. Исто тако, село Конопница се помиње у летопису у XV веку. Подаци за истражена археолошка места потичу из времена владавине Немањића и Косовске битке. Насељено је словенским живљем са Косова, а касније, за време окупације од
стране Турака, Власотинце је било уточиште прогнаним бегунцима из свих
крајева Србије, па се сматра да је његово становништво у целини досељеничко. То се види и из порекла становништва, које у
досељавању долази из различитих области: жнепољске, динарске, косовске, власинске, вардарско-охридске.
„Имамо паметну и вредну децу, само их треба подржати у стицању тог
знања. Општина Власотинце је у неколико претходних година уложила
више од 300 милиона динара, у сарадњи са републичким органима, за
школске и објекте предшколске установе. Наставићемо свакако и са улагањима у наредном периоду”, истако
је Петровић.
Директор Техничке школе Миливоје Ђорђевић, који је потписао уговор са Тадићем, подсетио је да је

школа на чијем је челу, водећа у Србији по дуалном образовању, те да
има 640 ученика у 25 одељења, са 12
образованих профила, од којих је девет у дуалном моделу образовања.
„Сарађујемо са више од 30 компанија из Власотинца и региона”, казао
је набрајајући даља улагања у ту школу.
Домаћини су потом госте из Мађарске и Београда повели у шетњу
кроз Власотинце.
Д. А.

У оквиру његовог деловања, Ма- венствено на туризам, односно на пођарска има дипломско учешће на ју- везивања градова из нишког краја са
гу Србије. Допринео је развоју еко- градовима у Мађарској.
номских односа две земље, што поД. А.
маже покретању многих мађарских
инвестиција у региону, истакао је
Пинтер и додао да Мађарска инвестицијама жели да успостави успешно пословање и отварање нових
радних места у Србији.
Бранковић је приликом доделе ордена изјавио да му је велика част и
задовољство што је одликован овим
признањем од стране мађарског
председника.
„Ово признање је велика обавеза
да и даље наставим са својим радом
и надам се да ћу успети да успоставим још боље везе и још веће привредне релације које би требало да
дају резултат у развоју наших двеју
држава”, казао је Бранковић.
Према речима Драгане Сотировски, постигнут је договор о повезивању привреде две државе у овом делу
Србије. Додала је да се то односи пр-
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АКТУЕЛНО

Нови дом за драгоцености у Српском Ковину

Отворена српска црквено-уметничка ризница
У организацији Српске православне епархије будимске,
у манастиру у Српском Ковину, 16. септембра је свечано
отворен обновљени некадашњи парохијски дом, у којем
је смештена и јавности представљена привремена уводна
студијска изложба манастирске ризнице.

Б

ројни званичници и посетиоци дошли су на свечано отварање нове привремене регионалне црквено-уметничке збирке,
како би присуствовали још једној потврди истинских духовних, уметничких и црквених вредности из историје и традиције српског народа, као и
древног српског манастира, који
представља својеврсни бисер и средњовековну тековину, којом се диче
српска и мађарска култура.
Међу високим званицама били су
и Миклош Шолтес, државни секретар,
одговоран за народносна, цивилна и
верска питања при Влади Мађарске,
Милан Јефтић, аташе при Амбасади
Србије у Будимпешти, Карољ Панцел,
посланик Мађарског парламента,
Золтан Верецкеи, градоначелник Српског Ковина, Љубомир Алексов, представник српске заједнице у Мађарском парламенту, представници Римокатоличке цркве, као и многи
други.
Водитељ свечаности био је ђакон
Стефан Милисавић, а на самом почетку, епископ будимски Лукијан је
са свештенством освештао нови му-

зеј. Уследио је, потом, пригодни културно-уметнички програм, у којем су
наступали Ђерђ Пуха (кларинет) и
Алиона Ракитскаја (виолина).
Угроженост непроцењивих остварења наше културе може и мора бити
знак и обавеза да се неодложно омогући стручна заштита изложених експоната и других драгоцености из нашег наслеђа. На то је, између осталог,
скренуо пажњу у свом обраћању епископ будимски Лукијан и нагласио:
„Без претеривања, Мађарска би се
могла назвати једном великом ризницом, а у тој ризници највећи део је
оно што је потекло из хришћанске
вере и културе. Хришћанство је дошло у Панонију са јудеохришћанима
већ у I веку, а знамо и имена тих првих весника Христове вере. То су
сродници апостола Павла, Свети апостоли Андроник и Јунија. На темељима ових апостола сазидали су словенско хришћанство у Панонији Света браћа Ћирило и Методије, а затим
су Свети Гелерт и Свети Иштван мађарски народ увели у велику породицу хришћана. Захваљујући мудрим
мађарским државним властима отва-

КОРИСТ ЗА ЦЕЛУ СРПСКУ ЗАЈЕДНИЦУ
Своје задовољство због отварања поставке у Српском Ковину није крио
ни Љубомир Алексов, представник српске заједнице у Мађарском парламенту, који се, такође, залагао да изложба манастирске ризнице у Српском
Ковину оживи:
„Хвала Богу, након 2016. године, када су учињени први кораци ка остваривању представљања драгоцености манастирске ризнице, ево, најзад, отворена је црквено-уметничка звирка. Данашњим отварањем збирке, свакако,
цела српска заједница је много добила. Пошто су значајна средства дата и
за туристички развој града, а и државни секретар је наговестио материјалну помоћ за обнову наше светиње, нема сумње да ће са све богатијом туристичком понудом Српски Ковин, на туристичкој мапи у Мађарској, за
релативно кратко време доћи на реномираније место него што је сада, а то
се односи и на наш древни манастир!”, истакао је господин Алексов.

рамо овде у Српском Ковину, у манастиру Успења Пресвете Богородице,
ризницу која сведочи не само о богатој духовној и културној прошлости
овдашњих Срба, него сведочи и бригу мађарских власти да се то благо
сачува од пропадања и заборава, и

да се целокупна културна јавност може упознати са њиме”, поручио је владика Лукијан.
О црквено-уметничкој збирци у
Српском Ковину говорио је мр Коста
Вуковић, управник Музеја Епархије
будимске. Он је подсетио да је крајем
деведесетих година прошлог века отпочело стручно евидентирање црквено-уметничких предмета српских
православних цркава у Мађарској, са
циљем да се они очувају и заштите.
Пошто ковински манастир располаже богатом ризницом, у којој се налази драгоцено црквено-културно
наслеђе, било је потребно да се оснује регионална црквено-уметничка
збирка.
Садашњу изложбену поставку од
57 предмета у Српском Ковину углавном чине иконе, богослужбени предмети и свештеничке одежде из XVII
века. Коста Вуковић је додао да је
отварањем ризнице Епархија обога-

ћена још једном регионалном изложбом, која ће се и даље развијати у
смислу технологије излагања и, пре
свега, рестаурације уметничких дела.
Окупљенима се, затим, обратио и
Миклош Шолтес, државни секретар,
одговоран за народносна, цивилна и
верска питања при Влади Мађарске.
Он је нагласио да би радо показао
многим званичницима Европске уније, који неправедно, непрекидно нападају политичко руководство Мађарске, каквим благом располаже
Сентандреја, или Српски Ковин.
„Данашња свечаност показује радост и поруку хришћанства да смо,
упркос што је у историји увек било
покушаја угњетавања – Срби су били
500 година под Турцима, ми и данас
овде, а све то доказује снагу и моћ
хришћанства. Ми те корене хришћанства морамо да штитимо и чувамо. И
зато нам је важно да су Српска православна црква и православље овде.
Нас то не боли, напротив - јача нас!”,
рекао је Шолтес и подсетио да је ове
године Државни секретаријат средствима од деведесет милиона форинти подржао обнову појединих српских православних цркава у неким
насељима.
Он се осврнуо и на недавно заједничко заседање Влада Мађарске и
Србије у Будимпешти. Споменуо је
да је тада реч узео и Љубомир Алексов и да је било говора и о могућностима за обнову манастира у Српском Ковину, као и других верских
споменика, црквено-уметничких
вредности и њиховог финансирања.
„Ми ћемо и убудуће радити на томе да дође до обнове светиње у Српском Ковину, или, пак, других цркава.
Радићемо на томе да ова српска заједница у Мађарској опстане и развија се. На ту нашу подршку Српска
православна црква и цела српска
заједница у Мађарској могу да рачунају”, нагласио је Миклош Шостес.
Потом су присутни званичници
пресекли врпцу и свечано отворили
нову ризницу у манастиру у Српском Ковину. Уследио је обилазак
изложбе, а високе госте је са садржајем поставке упознао Коста Вуковић, управник Музеја Епархије будимске.
П. М.
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Будимпешта, 23. септембар 2021.

СУСРЕТИ

Традиционална манифестација у Печују

Српска публицистика и кулинарство
на Фестивалу народности

Лепо време је допринело да многи житељи седишног
града Жупаније Барања, као и његови гости, изађу на Трг
Сечењи, где су представници националних заједница пред
својим шатрама дочекивали заинтересоване посетиоце
књижевним, новинским и публицистичким издањима, као
и културним изненађењима.

У

Печују је под називом „Многострано заједништво”, у организацији локалне самоуправе,
4. септембра одржан Фестивал народности. Целодневну манифестацију поздравним речима је отворио
Иштван Аут, саветник за народности
при локалној самоуправи града Печуја:

„Очување многостраног духовног
и материјалног, као и нематеријалног
културног наслеђа, традиција народности које представљају непроцењиву вредност, јесте дужна обавеза свих
нас. Ми, Печујци, с поносом истичемо
да у нашем граду живи 11 званично
признатих народности, које чине једну својеврсну заједницу. Њихов рад,

Недеља књиге на југу Мађарске

Сегедински празник
писане речи
Традиционална културна манифестација, одржана на
Тргу Дугонич је и овога пута обиловала промоцијама и
књижевним трибинама, а у бројним кафићима, библиотекама, културним и просветним установама, одржани су
књижевни форуми, прикази нових издања, разговори и
музичке представе.

У

организацији Библиотеке „Шомођи”, у Сегедину је од 2. до 5.
септембра одржана 92. по реду
Недеља књиге. Слично ранијим годинама, пажња је била посвећена и презентацији издаваштва народности,
тачније издањима на језицима националних и етничких мањина. Сарадници Билиблиотеке „Шомођи” и ове
године упутили су молбу представницима народности да промовишу своја издања, а међу њима били су и Срби у Сегедину.
Руководство Сегединске месне
српске заједнице је удовољило молби
организатора, па су на Тргу Дугонич

последњег дана фестивала чланови
организације изложили издања,
штампана на српском језику. Била су
заступљена и поједина дела српских
аутора у Мађарској, у преводу на мађарски језик.
Захваљујући залагању Боривоја Руса, председника Сегединске месне
српске заједнице, као и Марте Петреш и Сенада Емре, који су чланови
ове организације, али и сегединске
Српске народносне самоуправе, публика је могла да стекне увид у бројеве „Српских недељних новина”, Српске календаре, годишњаке, а ту су
била и разна издања наших књижев-

преко народносних самоуправа, добро се очитава у животу града. Њихове вредности подједнако обогаћују културне традиције већинског мађарског народа, али и града Печуја
уопште. Наш заједнички задатак је, а
и дужна обавеза, да чувамо, штитимо
и гајимо, кроз програме народности,
традиције Печуја”, рекао је господин
Аут.
Међу промотере народносних
вредности убраја се и печујска Српска самоуправа (ССП), предвођена
председником Радованом Горјанцем.
Ово тело је на Сечењијевом тргу такође имало свој штанд, где су изложена бројна издања на српском језику, објављена у Мађарској, којима су
придодата и поједина издања из Србије.
Што се тиче гастрономске понуде,
заинтересовани посетиоци били су
угошћени буреком,
славским колачем
и ракијом. Ове године у културном
делу програма није било српских извођача, али је упркос томе штанд Срба у Печују био
веома посећен.
На опште изненађење, излагачки
простор ССП-а посетила је и мања
група туриста, састављена од Сомбораца и Нишлија.
Фестивал народности, у скопу којег

ника, попут Предрага Степановића,
Петра Милошевића, Драгомира Дујмова, Драгана Јаковљевића. Изложени су и бројни примерци Дешчанских
свезака, Барањских српских свезака,
као и издања Српског института при
земаљској српској самоуправи.
На штанду сегединских Срба читаоци су могли да завире и у мађарске
преводе дела српских књижевника у
Мађарској.
Поред писане речи, промовисана
је и музичка баштина Срба у Мађарској. Изложени су бројни носачи звука, који сведоче о лепотама православног литургијског појања, а понуђени су и дискови са фолклорним
садржајем.
Овом приликом, у јавној презентацији српског фолклора учествовао је
подмладак КУД-а „Банат” из Деске,
чији су чланови заинтересованој публици дочарали лепоте српских народних игара, музике и песме.
Иначе, српске народне ношње такође су представљале саставни део
штанда сегединских Срба према којем је владало прилично интересовање публике, пролазника на Тргу Дугонич.
Српска заједница у Сегедину и ове
године достојно се представила на
традиционалној културној манифестацији „Недељи књиге”. Задовољство
због успешног учешћа на традицио-

су одржани културни програми, креативне радионице и омладински
округли сто о положају народности
у Мађарској, привукао је бројне посетиоце.
Задовољан је био и Радован Горјанац, председник ССП-а:
„Сматрам да је Фестивал народности постигао свој циљ. Осим што смо
заједно промовисали наше вредности, многи су дошли да се упознају са
нашом културом, гастрономијом и
другим упечатљивим вредностима. У
томе нам помаже и Канцеларија за
народности и цивилне организације,
која је своја врата јавности отворила
крајем пролећа, а током лета већ су
се почели низати програми од стране
народносних самоуправа. Убеђен
сам да ће, уколико епидемиолошка
ситуација дозволи, следити нове манифестације, помоћу којих ће Печујци и други посетиоци имати прилику
да упознају и друге вредности националних и етничких мањина у граду
Печују”, рекао је Радован Горјанац за
наш лист.
П. М.

налној приредби истакао је и Боривој
Рус, председник Сегединске српске
заједнице, који је нагласио важност
промовисања лепе српске писане речи и презентације српске културе. Он
је наговестио да ће српска заједница
у Сегедину и убудуће излазити у сусрет организаторима „Недеље књиге”, пошто са Библиотеком „Шомођи”
гаји веома добру сарадњу, а приредба представља добру прилику за промовисање дела српске културе у Мађарској.
П. М.
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ДРУШТВО

КУД „Опанке” из Помаза

Бројни наступи обележили
протекло лето

С

рпско културно-уметничко
„Опанке” из Помаза, од завршетка пандемије имало је неколико важних наступа. После дугог
низа година, 27. јуна, у граду је, на Тргу хероја, поново отворена „Pomázi
Örökség Tájház” (Пoмашка завичајна
кућа), у којој се чувају ствари карактеристичне за ове пределе.
У кући се налази српска кухиња и
српска соба са аутентичним предметима, као и једна швапска соба с почетка XIX века. Поводом овог целодневног догађаја наступила је секција
Помашке музичке школе, под руководством Давида Ередича, са децом
која су изводила српску музику. Поред Рома, Немаца и Мађара, наступио је и КУД „Опанке”.

Свака народност је припремила
своје гастрономске специјалитете,
представила ручну радиност, лековито биље и организовала радонице.
Било је забавно и деци и одраслима.
Манифестацији су се, такође, придружиле месне цивилне организације.
Овај догађај је организовао Дом културе у Помазу, а народносне самоуправе су се прикључиле.
За одржавање и отварање Пoмашке завичајне куће задужена је Аница Шошић Крунић, председница Српске самоуправе у Помазу и уметнички руководилац КУД-а „Опанке”.
Народносни фестивал у Српском
Ковину, својим атрактивним певањем
и плесом, КУД „Опанке” је улепшао
двема кореографијама: „Македони-

Стони Београд

ја” и „Пчиња”, уз музичку пратњу Крунослава Киће Агатића на хармоници.
У Сантову је 13. и 14. августа обележена 35. годишњица КУД-а „Весели
Сантовчани”, а гостовао је и КУД
„Опанке”. Одиграли су две своје и једну заједничку кореографију.
На прослави Преображења у Сентандреји, 19. августа, помашки КУД је,

У

К. П.

Програми у Чобанцу

Прослављени верски
и световни празници

Стоном Београду, граду удаљеном од Будимпеште шездесетак километара, у сада већ
бројнијој српској заједници, током
лета су обележени традиционални
српски празници. Прослављена је
храмовна слава – рођење Светог Јована Крститеља, када је Свету архијерејску литургију служио епископ
будимски Лукијан. Том приликом саслуживали су му: протојереј Зоран
Остојић, протонамесник Никола Почуча, јеромонах Варнава Кнежевић,
јереј Зоран Живић, ђакон Андраш
Шољом и ђакон Стефан Милисавић.
Верницима се обратио отац Зоран
Остојић и говорио о значају празника,
а потом је владика Лукијан благословио колач и кољиво, и благодарио пароху, протојереју Павлу Каплану и
Ласлу Шандоровићу, председнику
Српске самоуправе у Стоном Београду на труду и залагању. Прослави храмовне славе присуствовао је и Жолт
Лернер, заменик градоначелника Стоног Београда, који је овом приликом
српској заједници пренео поздраве
Градске управе.
У свечаној атмосфери, 21. августа,
свечаном литургијом православни

после вечерње службе у црквеној
порти, одиграо две кореографије, а
учествовао је у програму прославе
празника Велика Госпојина у Српском Ковину. Крајем августа, чланови
овог КУД-а су, такође, имали наступ
на броду А-38 у Будимпешти, на тродневном Народносном фестивалу.

Четири народности на
прослави Дана села

верници прославили су празник
Преображења Господњег. Свету литургију је служио
протојереј Павле
Каплан, парох у
Бати и администратор у Стоном
Београду, Аљмашу и Дунапантелији, уз саслужење ђакона Антала.
Литургија на Преображење је увек
повезана са благосиљањем грожђа и другог воћа, које сазрева у ово време. На овај начин
захваљује се Богу за повољне временске услове, како би летина добро родила.
„По Старом завету, на овај празник,
Христос је, пре свога страдања, повео
са собом у Таворску гору три најближа апостола, Петра, Јакова и Јована.
Тамо им је показао своју божанску
светлост, а такође су им се указали
пророци, Мојсије и Илија. Христос је
молио апостоле да никад не изгубе
веру у Бога и његовог сина”, у својој
проповеди рекао је отац Каплан.
Српска самоуправа у Стоном Београду придружила се градској традиционалној прослави под називом
„Дани европске културне баштине”
и унапред позвала госте да посете
Српски Шканзен и нашу цркву у суботу и недељу, 18. и 19. септембра. У
недељу, 19. септембра, у 17.30 часова у
српској цркви одржан је концерт камерног хора „Vox Mirabilis”.
Дана 25. септембра, у 10 часова,
отац Павле Каплан служиће Свету
литургију у част Возвиждења Часног
Крста.
К. П.

С

рпска самоуправа у Чобанцу,
на челу са председницом
Жужом Башић, била је активна и овога лета. После прославе
Илиндана, 1. августа, у селу је 28. августа одржан Дан народности, у чијим прграмима су учествовали и
Немци, Роми, Словаци и Срби. Прослава је била на отвореном простору, на сеоском спортском терену, где
је свака самоуправа припремила
своје гастрономске специјалитете.
Чланови Српске самоуправа су, по

традицији, пекли ћевапе, омиљену
храну свих посетилаца, што је показала и количина од 17 кг меса, која је
утрошена у току прославе.
У културном делу програма, Српска самоуправа је обезбедила наступ познатог оркестра „Вујичић”,
који је један сат забављао многобројне посетиоце. Овај догађај је спонзорисала Месна самоуправа у Чобанцу, уз помоћ народносних самоуправа.
К. П.

7

Будимпешта, 23. септембар 2021.

КУЛТУРА

Прослава у Калазу

Дан града обогаћен новим
садржајима

К

алаз, градић недалеко од Будимпеште, у коме вековима
живе и припадници српске
заједнице, сваке године традиционално прославља Дан града. Ове године,
организатори из Сеоског дома су
одлучили да одступе од уобичајеног
начина прославе и организују манифестацију под називом „Прошетај Калазом”, која је одржана у суботу, 4. септембра.
Циљ је био да посетиоци обиђу више пунктова у Калазу и околини, као

и да се упознају са традицијом, архитектуром и вредностима општине Калаз. Српска народност у Калазу је веома важна и активна, тако да су и Срби добили своју станицу. То је било
српско двориште, у порти наше цркве,
које је примало посетиоце од 10 до 18
часова. Домаћини су били: протонамесник Зоран Живић, калашки парох, Петар Крунић, председник Српске православне црквене општине у Калазу,
КУД „Рузмарин” и чланови Српске самоуправе тог града.

Свечаност у Чипу

Српска музика и песма
на Дану села

Посетиоци из свих крајева Мађарске, који су наизменично долазили, могли су да чују интересантне податке о
Србима из овог краја, да сазнају детаље о историјату цркве, чују српску живу музику и виде српске игре, али и да
сами науче по који корак српског фолклора.
Нису изостали ни српски укусни залогаји, ћевапи и кобасице, наравно уз
ајвар, које је обезбедила Српска само-

управа овога места. У преподневним
часовима, у Српском дворишту је гостовао наш истакнути писац, Калазлија, Петар Милошевић, који је говорио
о својој књизи „Тиња Калаз”. Књига је
недавно преведена на мађарски језик
и доживљава велики успех.
У смирај дана, у дворишту Сеоског
дома одржан је велики концерт са
више учесника.
К. П.

Ново у Сегедину

У

суботу, 4. септембра, у Чипу, на
популарном штранду поред
дунавског рукавца, одржана
је манифестација Дан села, уз пикник.
У пријатном амбијенту парка са пуно
дрвећа и зеленила, окупио се велики
број Чипљана и гостију из околних
места, привучених лепим временом,
садржајним музичким програмом,
националним специјалитетима и мини сајмом народне радиности.
У преподневним часовима почео
је музички и забавни програм за најмлађе. Касније, у раним поподневним сатима народносне самоуправе
припремиле су националне специјалитете, којима су служени многобројни гости. Чланови српске заједнице
су за ову прилику припремили летњу
српску сарму.
Главни кувари били су Јадранка
Драгојловић, Златица и Стеван Семлер. Овај брачни пар се недавно доселио у Чип и врло брзо се уклопио
у нову средину. То није било тешко,
јер су Чипљани познати по свом гостопримству.
У дворишту потпредседника Српске самоуправе, Илије Ашабиња, завијено је око 200 сарми, које су убрзо
послужене гостима, а кувари су добили само речи хвале.
Мирјана Суботин, председница
Српске самоуправе у Чипу и потпредседник Илија Ашабињ, за наш лист су,
о активностима српске заједнице, поред осталог рекли:

„Имамо доста посла. У току су завршни радови на бившој вероисповедној школи. Овог месеца се планира обнова крова од новчаних средстава добијених од Фондације
’Бетлен Габор’. Унутра је скоро све
готово, треба још, како се каже, нашминкати. Надамо се да ће сви радови бити завршени до 24. новембра,
када планирамо освећење просторија, које ће се користити као Српски
клуб”, истакли су наши саговорници.
После ручка, на великој сцени декорисаној цвећем и сеоским мотивима, почео је културни програм. Председница општине Чип, Јудит Тотне
Крис, поздравила је госте и свима захвалила на учешћу и доброј организацији. На концерту су се својим народним песмама и играма представили Немци. Школарци су показали
своју умешност у плесу и глуми, а Срби су, овога пута позвали своју суграђанку Бранку Башић, познату по свом
дивном гласу и интерпретирању старих народних песама. У пратњи Слободана Вертетића, уметника на хармоници и Михаља Ђерђа на бас гитари, извела је неколико познатих
народних песама.
Један од гостију био је и познати
мађарски хумориста Балаж Хајду.
Забава је настављена игранком уз
пратњу оркестра „Kоло” из Тукуље,
под управом хармоникаша Ладислава Халаса.
К. П.

У

Отворена тераса за
програме народности

Дому народности у Сегедину,
6. септембра је одржана јавна
седница народносних самоуправа, које су учлањене у Савет удружења народносних самоуправа у Сегедину. Седници су присуствовале и
Нада Малбашки, председница, и
Марта Петреш, чланица Самоуправе
Срба у Сегедину, тела које моментално није члан Савета удружења народносних самоуправа у Сегедину. Како
нас је информисала председница Сегединске српске самоуправе, ускоро
се предвиђа учлањење.
Одмах након јавне седнице представничких тела народности, окупљених око Савета удружења народносних самоуправа у Сегедину, у тој
установи је уз културни програм,

уприличено свечано отварање тзв. народносне терасе, новоизграђеног
простора ове институције, који се већ
може користити за изложбе.
Овом приликом, две поставке су се
нашле пред публиком. Оне се односе
на историјат рада народносних самоуправа, Савета удружења народносних самоуправа и Народносног савеза, а заступљене су и пословице на
језицима националних и етничких
мањина.
Радови на изградњи народносне
терасе коштали су 620.000 форинти, а
руководство Дома народности се нада да ће и пергола, која се још увек
улепшава, служити као простор достојан презентације народности.
П. М.

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

УНЕСКО прогласио резерват биосфере

Три реке у региону, највеће заштићено подручје Европе
Резерват биосфере, који се протеже кроз Аустрију, Словенију, Хрватску, Мађарску и Србију, односно земље кроз
које протичу Дунав, Драва и Мура и службено је постао
највеће заштићено речно подручје у Европи, саопштио је
Светски фонд за природу (WWF). Ново заштићено подручје се простире на површини од око милион хектара и
700 километара речног тока.

K

ако се додаје у саопштењу,
то подручје представља међународни пример синергије заштите природе, климатске отпорности и одрживог развоја. WWФ
истиче да је због јединствених станишта и бројних ретких врста, резерват биосфере познат и као Европски
Амазон.
„Ово је и важан допринос имплементацији Стратегије ЕУ-а за заштиту биодиверзитета, чији је циљ да се
до 2030. године обнови 25.000 км река и заштити 30 одсто копна ЕУ. То је
само још једна потврда мандата
свих пет земаља да заједнички крену
са обновом и заштитом предела Муре, Драве и Дунава”, рекла је директорка WWF Адрије Наташа Kалауз.
Према њеним речима, то је значајан корак напред у очувању природ-

ног и културног блага региона и снажан пример уједињења земаља са
заједничким циљем очувања природе.
Иако идеја о петодржавном УНЕСКО резервату биосфере Мура-Драва-Дунав датира још из времена
пред крај XX века краја прошлог века, рад институција на његовом успостављању, како се подсећа у саопштењу, службено је започео 2011. године.
Нови резерват биосфере како се
подсећа обилује ретким стаништима
попут великих поплавних шума, пешчаних и шљунчаних спрудова, стрмих обала, рукаваца и мртваја. Она
су и дом највеће популације орла
белорепана у Европи и гнездилиште
многих угрожених врста птица попут брегуница, мале чигре и црне

СТАНИШТЕ УГРОЖЕНИХ ЖИВОТИЊА
Централно и заштитно подручје резервата биосфере протеже се на
280.000 хектара и укључује 13 заштићених подручја, а окружено је са
650.000 хектара прелазног подручја. Ретке плавне шуме, пешчани и шљунковити спрудови, речна острва и мртваје чине јединствени речни и културни предео. Европски Амазон је станиште највеће популације орла
белорепана у Европи, са чак 140 парова, као и других угрожених врста
попут малих чигри, црних рода, видри, даброва и јесетри, али и важно
подручје за више од 250.000 миграторних птица. Поред тога што представља дом бројним биљним и животињским врстама, готово 900.000
становника зависи од
Муре, Драве и Дунава.
Поплавна
подручја
штите насеља од поплава и осигуравају снабдевање пијаћом водом,
док изузетни речни
предели повећавају потенцијал за развој одрживог туризма.

ВИШЕМИЛИОНСКИ ЕУ ПРОЈЕКТИ
Додатна подршка управљању резерватом биосфере су и пројекти укупне вредности 14 милиона евра, суфинансирани од стране Европске уније,
а доприносе и заштити природе и развоју читавог подручја. Тако је у
склопу ове иницијативе успостављена сарадња заштићених подручја свих
пет земаља, са циљем прекограничног управљања, док је фокус пројекта
„Бициклистичке стазе Европског Амазона” успостављање модела одрживог циклотуризма. С друге стране, конкретне мере ревитализације река
спроводе се кроз друге пројекте, како би се створила нова станишта и
рекреативне зоне дуж река.

роде, станишта дабра и видре и риба
попут кечиге.
Бројне биљне и животињске врсте,
како се наглашава, зависе од Муре,
Драве и Дунава, али и готово милион
људи чије су животе те реке обликовале.
Нетакнута плавна подручја чувају
насеља од поплава, реке нам дају
питку воду, плодно земљиште, ублажавају последице климатске кризе,
а исто су тако зоне рекреације и инспирације и могу бити покретач одрживог развоја, наглашавају представници WWF-а.
„У време климатске кризе и великог изумирања врста, заштита природе постаје питање преживљавања.
Проглашење резервата биосфере
Мура-Драва-Дунав важан је корак
према зеленој и одрживој будућности у којој нема више простора за
негативне праксе попут нових пројеката изградње хидроелектрана,

непотребне регулације река или вађења седимента”, додала је Kалаузова.
Kако се истиче, вредност заштите
овог подручја препознала је и ЕУ.
Она је кроз своје програме подршке
суфинансирала пројекте у вредности већој од 20 милиона евра, а који
доприносе заштити природе и развоју овог подручја.
„Пред нама је пуно посла, неопходна је већа преданост кључних
доносилаца одлука, као и привредника са циљем подстицања одрживог развоја Европског Амазона, како
он не би остао само 'парк на папиру'.
Очекујемо наставак добре сарадње,
резерват биосфере у којем се природа истински обнавља, подстиче
иновација и у којем су локалне заједнице покретачи промена”, закључио је пројектни сарадник у WWF
Адрији Никола Матовић.
Д. А.
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РАЗГОВОРИ

Тематско вече у Мохачу

Тематско вече у Мохачу
Иако је у Мохачу, у организацији месног Шокачког кера,
4. септембра била заказана манифестација „Шокачка јесен”, и у Српском клубу у том граду је доминирала једна
тема везана за ту етничку групу и судећи по броју посетилаца, заинтересовала локалне Србе и њихове пријатеље.

У

организацији Самоуправе
Срба у Мохачу и месне Српске читаонице, предавање на
тему „Шокци у Мохачу” одржала је
др Марија Пракатур Чока, наставница у пензији. Управо она је урадила
хрватски превод репрезентативне
књиге „Sokacok – Šokci”, аутора др
Јакше Феркова, пензионисаног директора мохачког Музеја „Дороћа
Канижаи”.
Издање се детаљно бави историјатом Шокаца, одакле су и када они
стигли у Мохач и на који начин су
постали упечатљива етничка група

„Покладни обичаји са разноликим маскама некада су били познати на целом свету, углавном у земљорадничким срединама. У Европи су
били најраспрострањенији на Балкану, односно у читавој панонској
регији, а једна врста покладних обичаја са маскама и кринкама особито се везивала уз словенске народе.
Временом се тај обичај променио и
у зависности од простора, народа
или заједнице која га је неговала, попримио различите облике. Међутим,
на просторима где још постоји ова
традиција, обичај је у фрагментима
очуван све до данас. У то спада пресвлачење, као симбол преображаја
и дизање буке, ради протеривања
зла. Називи маскираних људи се разликују од области до области. У Славонији и на историјском простору
Барање, где живе Шокци, па тако и
у Мохачу у Мађарској, овај обичај
називају „буше”. Ову су традицију
Шокци утемељили у Мохачу и временом је постала препознатљив знак

мохачког идентитета, независно од
националне припадности становништва. Док је у другим крајевима традиција готово ишчезла, у Мохачу је
постајала све прихваћенија, што је
и омогућило да 2009. буде уврштена
у Репрезентативну листу нематеријалне културне баштине човечанства УНЕСКА, а 2013. да постане
„хунгарикум”, односно заштићена и
јединствена појава, типична за Мађарску.”
Након веома занимљивог предавања Марије Пракатур Чоке, уследила је пројекција филма Марка
Степанова, који је урадио видео-запис о мајстору за израде маски буша, Јаношу Куновском.
Клупско вече у Мохачу протекло
је у одличној атмосфери, а присутни
су захваљујући предавању и филмском остварењу боље упознали
историјат Шокаца и буша, који представљају својеврстан печат града
Мохача.
П. М.

у граду на обали Дунава, који данас
броји око 17.000 становника.
Током предавања, др Марија Пракатур Чока је осим историјата Шокаца, публици представила и културну
шароликост ове етничке групе, као и
обичаје шокачких Хрвата, од којих се
посебно издвајају: „Прање на Дунаву”,
„Пасуљијада”, „Поход бушара” и сл.
Поход бушара - покладни годишњи
фестивал у Мохачу, којим се обележава крај зиме, назив је добио по маскираним мушкарцима, бушарима,
који носе велике дрвене маске и вунене огртаче.

ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849. године (10)

Жестоке препирке и драматичне изјаве
„Није он никакав Петефи! Он је рођен као Петровић!”,
упаде говорнику у реч искусни шпицлов. „Глупави Тот!
Дивљи Рац!”. Саву Вилинског подиђе језа. Занеме у чуду.

С

тари бркалија настави свој
монолог: „Јакобинцима и комунистима одвајкада су сметали храмови, а поготово часовници
на црквеним звоницима. Они су одувек желели да украду и присвоје време за себе! Ти фанатици и данас су
спремни да поново пуцају у казаљке
сатова на торњевима! Не заборавимо,
ти злотвори су са највећим ужитком
претварали хришћанске богомоље у
дворане паганских ритуала! Добро се
сећамо геноцида у Вандеји, где су јакобински атеисти на најсвирепији начин побили замало четврт милиона
католика и ројалиста! Сетите се њихове страховладе у Паризу! Били су
спремни да мењају називе месеци и
да униште целокупно историјско наслеђе! Они су се заветовали да ће заувек да затру и да пониште хришћанску прошлост!”
- Ако се то догоди, нема нам више
будућности! – добаци један старкеља.
- Не заборавите! Њихово гесло је:
„Избришимо прошлост једном и заувек!” – загрми бркајлија.

- Сачувај Боже! – прокоментариса
неко из гомиле.
- Они се, дакле, залажу за одбацивање свих видова људске традиције?
Ако се то једном и деси, у шта ли ће
се, онда, претворити овај наш свет?
– забринуто закука један од студената.
- Мене не занима тамо неки напујдани, полупијани пролетаријат! Мене
искључиво занима будућност моје
вољене мађарске домовине! – закликта бркајлија.
- Тако је! Тако је! – чуло се са свих
страна.
- Пре пар дана извиждали смо и
оног суманутог Петефија када нам је
декламовао своју одвратну, пропагандистичку песму „Славним великашима”! У њој је пуку сиротињу позивао
на побуну и освету, на линчовање и
крвопролиће! – повика један старији
чича код суседног стола.
- Требало га је одмах пребити као
пса! – распиривао је узбуркане страсти Ганголф.
- Позивао је убоге сељаке да се ла-

низам. То вам је, браћо моја, највеће
зло по човечанство! Они шире опасну
и погубну безбожничку пропаганду!
Они су гласници и јавни објављивачи
нечастивих сила!
- Браћо, немојте дозволити да вас
заведу и збуне лажне речи јакобинаца, слободних зидара и комуниста!
Њихов отац је ђаво, а он је отац свих
лажи! Он обмањује и заслепљује људе,
и води их заробљене по својој вољи!”
– прокоментариса гласно реформатски богослов. (…)

те косе и мотике, па да побију племиће! Представнике наше вољене мађарске нације! – дода коврџави студент права.
- Тај помахнитали Петефи је још...
– започе бркајлија.
- Није он никакав Петефи! Он је рођен као Петровић! – упаде му у реч
искусни шпицлов.
- Глупави Тот!
- Дивљи Рац!
Младог Вилинског подиђе језа. Занеме у чуду. Томе се ипак није надао.
- Дакле, – настави бркајлија – тај
сулуди поета је дрско припретио мађарској господи да ће их разуларени
паори гвозденим вилама пробости и
да ће њихова крвава, измрцварена
тела бацити на ђубриште.
- Још је рекао и то да ће њихова
трупла прождирати изгладнели пси!
– надовеза се чича код суседног стола.
- Фуј! Уа, комунистичка багро! – заурла Ганголф с добро прорачунатом
намером.
- Браћо, то су наши највећи злотвори! Они се претварају да тобоже заступају интересе радништва, сељаштва и пролетаријата! То је највећа
лаж и обмана! Ја сам боравио у Паризу, видео сам шта значи тај јакоби- Шандор Петефи

Драгомир Дујмов
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Ђачки састав о недавној екскурзији

Матуранти препуни утисака из Братиславе и Прага
Програм екскурзије је био изванредан, али оно што даје
посебну чар, јесте чињеница да смо се сви генерацијски
зближили, дружили и свакако још боље упознали.

М

атуранти Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти, у раним јутарњим часовима 29. августа, запутили су се у
Праг, на матурску екскурзију у пратњи својих разредних старешина и
професора, Изабеле Данко, Ерике
Котхенц, Гордане Ђерђ, Мирослава
Сребра и Александре Ристић, као и
у друштву водича Зорана Илића из
Београда.
Међу нама, ученицима, владала је
права еуфорија, јер смо сви жељно
ишчекивали ово путовање. Након што
смо се сместили у велики аутобус, наша екскурзија је почела. У аутобусу
је владала поприлично весела атмосфера; пуштали смо музику, збијали
шале, јели наше омиљене грицкалице.
Пут до Прага је трајао око двадесет сати, са тим да смо успут посетили и знаменитости Братиславе, главног града Словачке. Братислава је
оставила изузетно јак утисак на све
нас. Сви смо се дивили лепоти овог
града, а изненадио нас је мир, који у
њему влада, као и зеленило, које не
одаје чињеницу да је управо тај град
престоница једне државе. Братислава је је изузетно чиста, а уличице су
једноставне, па све и да хоћете, никако не можете да се изгубите. У Братислави смо провели око два часа, јели

сладолед, сликали се, обишли град и
направили паузу од вожње.
После тога смо наставили наш пут
и кроз десетак часова стигли у Праг,
престоницу Републике Чешке. Још исте вечери кренули смо у истраживање прелепог града. Праг одише несвакидашњом красотом. Одликују га
највише прелепе грађевине, а посебно су лепе фасаде у пастелним бојама. Цео град је веома шарен. Миран
је и чист, попут Братиславе, а Чеси су
изузетно пријатни и гостољубиви. У
то смо се уверили за време целог боравка у тој метрополи.
Током следећа три дана обишли
смо велики број катедрала, знаменитости, дворац Храдчане, Kарлов мост,
православни храм Светог Ћирила и
Методија, бројна друга здања и локације. Свако је пробао традиционалну
чешку кухињу (ребарца и коленицу),
као и познато чешко пиво. Праг је заиста на све нас оставио изузетно позитиван утисак.
Четврти дан по доласку у Праг, отишли смо у посету града Kарлови Вари. Симпатичан градић са пуно ресторана и чесми, из којих извиру термалне воде. Овде смо видели и
прелепи руски храм. Након целог дана у Kарловим Варима, вратили смо
се у Праг и ту провели још један дан,
након чега смо кренули у Чешке Бу-

дејовице и Чешки Kрумлов. Два симпатична градића. Kрумлов са прелепим дворцем и дивним видиковцем,
а Будејовице са фабриком пива познатог Будвар бренда. То су биле на-

још боље упознали. Премда идемо
сви у исту школу, нисмо имали баш
прилике да се дружимо, али ова екскурзија је све то, срећом, променила.
То је, свакако, на све нас највише ути-

ше последње станице овог изванредног путовања, након којих смо званично кренули за Пешту.
Програм екскурзије је био изванредан, али оно што даје посебну чар,
јесте чињеница да смо се сви генерацијски зближили, дружили и свакако

цало. Морамо да признамо да је
управо то најбоља ствар која се свима нама десила. У то сам сигурна.
Оно што је дефинитивно, сви једва
чекамо наше следеће заједничко путовање.
Сара Поповић, 12/ц
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Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска месна
српска заједница и Српска православна црквена општина,
срдачно вас позивају на програме манифестације

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ 2021.
1. 10. 2021. од 18.00 ч.
Сириг, Дом културе
Мађарска ул. 14.
Концерт ТО „Банат” из Деске
7. 10. 2021. од 18.00 ч.
Зграда Црквене општине
„Српски пароси у Сегедину”
Предавање Милана Дујмова
Промоција романа „Кад на небу зацари уштап“,
Драгомира Дујмова
20. 10. 2021. од 17.00 ч.
Дом народности
Српска плесачница
Перица Дунаи, уметнички руководилац КУД-а „Банат“
22. 10. 2021. од 17.00 ч.
„Без пресуде – породице у радним логорима“
Посета изложби посвећеној депортованима
Музеј Ф. Сечењи, Ебеш /Хортобађ
3. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине
Историјат храма Св. Архангела у Сегедину
Предавач: Сенад Емра, дипломирани теолог
14. 11. 2021.
Храм Св. Николаја, Сегедин
Вјечнаја памјат: Поклоњење сенима српских жртава
Од 10.00 ч - Света литургија / Храм Св. Николе
Од 12.00 ч - Помен / Српско православно гробље
17. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине
„Предбожићни српски обичаји“
Програм ученика Српске школе
Свечано затварање „Дана српске културе"

ИНФО

СЕГЕДИНСКИ СРПСКИ БАЛ 2021
Срдачно вас позивамо на Сегедински српски бал, који ће се
одржати 2. октобра 2021. године у свечаној дворани стадиона
„Szent Gellért Fórum”, Dorozsmai út 2-4, с почетком у 19.00 часова.
Наступиће фолклорна секција и мажореткиње будимпештанске Српске основне школе „Никола Тесла” - подружнице у Сегедину. За добро расположење побринуће се
оркестар „Зоруле”, предвођен Зораном Бугарским - Брицoм
и хармоникаш Радован Марић.
Вечера ће бити служена од 20:00 часова.
Улазница са вечером: 6000 фт по особи.
Контакт телефони: +36 20/976 6826, +36 30/ 290 2330,
+3670/ 612 8307.

Српска самоуправа XIX кварта позива вас на

СРПСКО ВЕЧЕ У КИШПЕШТУ
25. септембра 2021. од 18.00 ч.

Представљање српске културе из Деске
Наступају гости вечери - КУД „Банат”: извођачки ансамбл,
дечји ансамбл, тамбурашки оркестар, изложба народних
рукотворина
Дегустација српских специјалитета

Српска народносна самоуправа у Сегедину

Срдачно очекујемо све драге госте!
Улаз на манифестацију је бесплатан

ГОСТОВАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА
НА БУДИМПЕШТАНСКОМ БРОДУ А38

Место: КМО Дом Културе
1191 Budapest, Teleki utca 50.

Игор Маројевић
24. септембра 2021. од 17.00 ч.

Срдачно вас позивамо у Вашархељ, на црквену славу

Маројевић пише о индивидуалистичним јунацима који се
у XXI веку не сналазе у међуљудским, претежно
мушко-женским односима. У такве наративе спадају
романи „Партер“ (који у српску књижевност уводи тему
импотенције) и књиге прича „Трагачи”, „Медитерани” и
„Београђанке”, у којој Маројевић приповеда из визуре
осам јунакиња.
Драган Великић
24. септембра 2021. од 20.00 ч.
Од 1994. до 1999. године био је уредник издавачке
делатности Радија Б92 „Самиздат Б92“. Писао је колумне
за Нин, Време, Данас и Репортер. Од 2005. до 2009. године
био је амбасадор Србије у Аустрији. Двоструки је
добитник Нинове награде за роман године. Члан је
Српског књижевног друштва. Пише романе, приче, есеје,
публикује књиге изабраних интервјуа. Преведен је на
петнаест европских језика.

РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
МАЛА ГОСПОЈИНА
25. септембра 2021. године

ПРОГРАМ:
У 10.00 часова
Света архијерејска литургија; резање славског колача и
благосиљање кољива. Свету архијерејску литургију прати
хор „Свети Серафим Саровски” из Зрењанина.
У 12.00 часова
Културни програм, у коме учествују: Оркестар „Банат” из
Деске и Хор „Свети Серафим Саровски”. Ручак за госте.
Организатор: Српска православна црквена општина Вашархељ
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској

Адреса:
A38 Hajó, Petőfi híd, budai hídfő, Budapest 1117

ХРАМОВНА СЛАВА
И ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У САНТОВУ
25. септембра 2021.
- Од 10.00 до 12.00: Света литургија са опходом
На литургији ће појати чланови Хора „Српски православни
појци” из Београда
- Од 12.00 до 14.00: Трпеза љубави у месној кафани
- Од 14.00 до 15.00: Дружење гостију
- У 15.00: Вечерње
- Од 15.00 до 15.30: Концерт хора „Српски православни појци”
- У 15.30: Освећење славског колача и благосиљање кољива
- Од 16.00: Дружење и послужење, уз музику оркестра „Село”
из Ловре
- У 20.00: Програм у Дому културе. Наступају: КУД „Раванград”
из Сомбора, Фолклорни ансамбл „Чувари традиције
барањских Срба” из Белог Манастира и КУД „Весели
Сантовчани” из Сантова
После програма следи бал, уз музику Оркестра
„Село” из Ловре.

www.snnovine.com

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Језички и спортски ђачки
камп у матици

Наступ Бранке Башић и
Слободана Вертетића у Чипу

*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом
апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса
Гугл сочиво (Google Lens)

Oтворена уметничка ризница
у ковинском манастиру

Аутор рубрике: Владимир Марковић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНТЕРВЈУ

Марко Алексић, аутор актуелног историографског издања

Мање познате чињенице о времену
пре династије Немањића
Пажњу читалачке публике у Србији и земљама региона
привлачи високотиражна књига „Српске земље пре Немањића”, аутора Марка Алексића, која представља научни
рад, али и питку историјску лектиру. Открива нам до сада
мање познате и замагљене детаље о временима која претходе слави Немањића, у раздобљу од VII до X века.

трудио да све још једном пажљиво
проверим и донесем своје тумачење
тих локалитета. Од велике помоћи ми
је било и међународно искуство у раду на мојим претходним књигама из
области средњовековног наоружања,
витештва и других тема.

рије и писања књига, волите и
спорт. Бавили сте се и мачевањем и писали о томе.
– Моја књига „Средњовековни мачеви у Југоисточној Европи”, објављена је на енглеском језику под називом
„Medieval Swords from Southeastern
Europe”. Радећи на њој сарађивао сам
са бројним европским институцијама, музејима, архивима и прикупио
сам неке слике и цртеже до којих је
било тешко доћи. Средњовековни мачеви су тема којом сам почео да се
бавим помало случајно, на наговор

АУТОР БРОЈНИХ СТУДИЈА И НАУЧНИХ РАДОВА
Марко Алексић је српски археолог, историчар. Дипломирао је и магистрирао средњовековну археологију. Објавио је бројне научне радове у
земљи и иностранству. Аутор је књига „Средњовековни мачеви у Југоисточној Европи”, „Српске земље пре Немањића”, „Српски витешки код”,
„Марко Краљевић”. Као стручни консултант и предавач сарађује са музејима, факултетима, војним, безбедносним и културним организацијама и
витешким дружинама.

Аутор књиге

С

а археологом, писцем ове књиге и популаризатором науке,
Марком Алексићем, разговарали смо о настанку његовог најновијег
дела и интересовањима управо за
овај период наше, али и европске
историје.
Када и како је настала књига
„Српске земље пре Немањића” и
са којом идејом сте је писали?
– Овај део историје српског народа
је најмање познат, па сам желео да
се посветим тој области и напишем
књигу која ће детаљно истражити и
представити ову тему. Из тог раздобља сачуван је веома мали број писаних историјских извора, не само
код нас, него и у читавој Европи, па
ми је знање археологије омогућило
да у том истраживању користим грађу, која до сада није коришћена. Последњих деценија раносредњовековну историју, и у свету, најчешће обрађују управо археолози. Археологија
је као наука веома напредовала и то
нам је дало могућност да поузданије
доносимо научне закључке о епохи
раног средњег века, о којој смо углавном исцрпили писане изворе. Рад на

књизи је био много већи изазов од
онога што сам у почетку мислио, писао сам је неке две године, прикупљао мапе, цртеже, и завршио је баш
пред почетак епидемије.
Рани средњи век привлачи Вас
као област за истраживање, али
Ви сте професионалац и стручњак управо за ову епоху.
– Књига је мултидисциплинарна,
обухвата обимну грађу из историје,
археологије, историје уметности и у
једној мањој мери историје језика и
писмености, па сам се током писања
консултовао са нашим водећим
стручњацима у овим областима, трудио сам се да обухватим све домаће
радове мојих колега, који су се бавили одређеним сегметима ове епохе,
као и најновију светску литературу.
Анализа археолошке грађе је захтевала највише времена, јер је процес
интерпретације једног локалитета и
епохе веома сложен. Било је доста
локалитета и ван Србије, на територији данашње Босне и Херцеговине,
Црне Горе или Хрватске, које су истраживали тамошњи научници и чије
сам резултате користио, али сам се

ЗАМАГЉЕНА СТОЛЕЋА КАО ИЗАЗОВ
„Раздобље од VII до X века представља најзамагљенија столећа српске
прошлости. У то време на рушевинама античког света израстају темељи
Европе какву данас познајемо и преламају се кључни догађаји за њену
историју, а на нашим просторима рађа се један сасвим нов свет. Словенска племена се шире и крећу ка југоистоку Европе, а међу њима се врло
рано издваја име Срба. Наши преци отпочели су епско путовање од реке
Лабе на истоку данашње Немачке које се после више од 1500 километара
завршило у околини Солуна, да би се затим трајно населили на Балкану”,
пише Марко Алексић у својој књизи.

СРПСКЕ

Која су то сазнања до којих сте
дошли радећи на овој књизи, шта
је она ново донела у домену
области којом се бави?
– Књига је донела доста нових и
неочекиваних открића. Ту је тумачење Вишеславове крстионице из друге
половине VIII века, која је нађена у
Венецији средином XIX века и која
представља врхунско културно и цивилизацијско достигнуће свих Словена тога доба. Приписује се Словенима, јер је на њој латински назив кнеза
Вишеслава, чије име се налази у писаним изворима код Срба, али се до
сада није тако тумачио. Када сам ја
студирао, чинило ми се да нема више
могућности да ћемо открити неки нови извор, или грађу из 8. века, а показује се да археологија, ипак, може да
донесе нова открића чак и о том периоду, који је најмање познат. Могу
рећи да је научна јавност прихватила
моја тумачења и књига се већ цитира
у стручној литератури, а добила је и
позитивне стручне рецензије.
Још могу поменути црквене грађевине из централне Босне, које би по
ономе што до сада знамо, биле најстарије грађевине тога типа међу
свим Словенима. Тиме археолошка
грађа поткрепљује оне писане изворе
који указују да су Срби примили хришћанство доста
раније, него што
се досад мислило.
Ови налази из 8.
века су доста поуздано датовани, а
има и оних који
би могли бити и
нешто ранији, али
нису детаљније
истражени, па за
сада још увек нису тако поуздани.
Ова епоха отвара
многа питања, али
сам се трудио да
д ок умен т ујем
она, за које наука
може да пружи
чврсте аргументе.

мог тадашњег професора на факултету, који је чуо да сам тренирао
спортско мачевање. То искуство ми
је, заиста, понекад било од помоћи,
када је требало да реконструишем
употребу овог оружја у средњем веку.
Разговор водила:
Добрила Боројевић

Поред архео- Kамена крстионица с краја VIII века, у којој је урезано
логије, исто- име српског кнеза Вишеслава

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

