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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

П

ПОЛИТИКА

редседница Скупштине Србије
Маја Гојковић изјавила је да
подржава предлог председника Србије о враћању обавезног војног
рока и најавила да би то питање могло да се нађе на дневном реду заседања Скупштине Србије у наредних
годину до две.
„То је добра идеја о којој се размишља и о којој ће се након релевантних процена, озбиљно разговарати и
у Скупштини Србије за годину до две.
Свакако ћу гласати за предлог ако
буде дефинисан тако да се поново
врати нека врста војне обавезе за
млађе популације у Србији”, рекла је
Маја Гојковић на конференцији за
новинаре у Чачку.
Она је казала да треба добро размотрити да ли би обавезни војни рок

У Србији на прагу враћање служења војног рока

Има ли патриотизам везе са
војничким пасуљем?
Kао главни разлог за поновно увођење праксе служења војног рока,
у Србији се све чешће наводи како су млади, откад је укинуто служење војске,
„заборавили шта су патриотизам и част служења домовини”. Међутим, многе
анкете доводе до другачијих сазнања о разлозима слабљења
њиховог патриотизма
требало ограничити на три или шест
месеци.
„Та тема је веома актуелна сада
широм Европе и земље које су задржале војни рок размишљају да га

Спор око тзв. Украјинске православне цркве

Руска и Васељенска
патријаршија погоршале
односе
Руска православна црква, која Кијев сматра својом
колевком, обуставила је комуникацију са
Васељенском патријаршијом, а патријарх Кирил
прекинуће да се моли за васељенског патријарха
Кремљ је саопштио да се неће мешати у спор Руске православне цркве
и Васељенске патријаршије око најављеног признавања аутокефалности
украјинске цркве, пренео је Би-Би-Си.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков је
разлаз ипак назвао узбуњујућим.
„Наравно да је за Москву и цео православни свет најбољи сценарио очување јединства православног света”,
рекао је Песков.
Русија сматра Кијев колевком Руске
православне цркве. Руска православна
црква (РПЦ) обуставила је учешће у
структурама којима председава Васељенска патријаршија, а биће обустављено и заједничко богослужење с
цариградским архијерејима, саопштио
је Синод РПЦ-а. Патријарх РПЦ-а Кирил прекинуће да се моли за васељенског патријарха Вартоломеја, али еухаристичко општење двеју цркава неће

бити прекинуто, додато је у саопштењу
које је пренео Спутњик.
„Еухаристичко општење цркава се
не прекида. Та одлука засад не лишава
могућности свештенике Цариградске
патријаршије и РПЦ-а да обављају заједничка богослужења”, рекао је Кирилов портпарол Александар Волков.
Волков је рекао да ће Кирил престати да изговара Вартоломејево име током литургије, односно да ће престати
да се моли за њега на главном црквеном богослужењу.
Васељенска патријаршија саопштила је прошлог петка да је „у оквиру
припрема за давање аутокефалности
православној цркви у Украјини” именовала своје изасланике у Кијеву.
Ту одлуку оштро је осудила Московска патријаршија, назвавши је нападом
на канонску територију друге помесне
цркве. 

Патријарси: руски Кирил и васељенски Вартоломеј

продуже, а оне које су својевремено
укинуле војни рок почеле су поново
да размишљају да га уведу. Другачије су околности у XXI веку у коме је
присутан тероризам, као и велике
природне непогоде за које становништво није припремљено”, рекла је
Маја Гојковић.
Kао главни разлог за поновно увођење праксе служења војног рока, у
Србији се све чешће наводи чињеница да су млади, откад је укинуто служење војске, „заборавили шта су патриотизам и част служења домовини”. Међутим, многе
анкете доводе до
другачијих сазнања о
разлозима губитка
њихове вере у споменуте вредности. Ти
разлози нису везани
за досадашње одсуство војног рока, већ
за чињеницу да су
сведоци свакодневног беспримерног
понашања појединаца и група, присутних на јавној сцени
њихове домовине.
Поставља се питање може ли се од
младих очекивати

поштовање оних вредности које пред
њиховим очима годинама, свакодневно бивају гажене и то од стране оних
који припаднике младе генерације
неретко прекоревају због непоштовања истих? Пошто код носилаца такве
праксе нема спремности за промену
животног стила, тешко да ће младима
веру у патриотизам вратити цокуле,
пушкомитраљези или војнички пасуљ.
Судећи по реакцијама, ова мера ће
само појачати њихову одлучност да
напусте земљу, чим им се за то укаже
прилика. 

Везе радикалних исламиста

Стотине Албанаца са Косова
ратују у Исламској држави
Више од 400 људи са Косова отишло на сиријско
ратиште. Према подацима Стејт департмента,
погинуло их је 74, вратило се 133, док је њих 196
остало у конфликтним зонама
Са територије Косова у Сирију и
Ирак су прошле године отишле 403
особе, са циљем да се боре у редовима Исламске државе и Ал-Нусра
Фронта, а погинуло их је 74, наводи се
у извештају Стејт департмента о тероризму за 2017. годину, који је представљен у Вашингтону. Према подацима
Стејт департмента, на Косово се вратило 133, док је њих 196 остало у конфликтним зонама.
У извештају се, такође, оцењује да
је Влада Србије предузела кораке да
побољша своју способност у борби
против тероризма, преноси Танјуг. Наводи се да у Србији током 2017. године
није било терористичких напада и да
је ниво активности у вези с регрута-

цијом бораца за Исламску државу
био низак.
Највеће претње од тероризма у
Србији, према подацима из овог извештаја, остају потенцијално кретање
новца и оружја преко њене територије, повратак страних терористичких
бораца и радикализација. У извештају
се наводи да је влада у Београду предузела кораке да побољша своју способност у борби против тероризма,
усвајањем Националне стратегије за
спречавање и одговор на тероризам
у периоду од 2017. до 2021. године, али
и настављањем сарадње с међународним партнерима, уз посебан фокус на
спровођење закона и напоре у области сајбер-безбедности. 
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Скупови сународника из окружења у Македонији

К

Срби из региона одали пошту страдалима
на Солунском фронту

онференцији Срба у региону
присуствовали су представници кровних српских организација из Мађарске, Румуније, Црне
Горе, Албаније, Хрватске, Словеније,
Републике Српске и Македоније. Српску заједницу у Мађарској представљали су посланик Срба у Мађарском парламенту Љубомир Алексов
и председница Самоуправе Срба у
Мађарској Вера Пејић Сутор.
Занимљиво је да већина медија у
Србији није известила своје читаоце,
слушаоце и гледаоце о овим догађајима, а вести о томе нису се могле
пронаћи ни на интернету, што је, на-

Поводом обележавања 100. годишњице пробоја Солунског фронта, Национални
савет Срба у Македонији и Заједница Срба у тој земљи, организовали су
заједничку манифестацију у Битољу, од 14. до 17. септембра ове године. Осим
конференције „Срби у региону и Србија – перспективе” и Међународног
научног симпозијума „Сто година од пробоја Солунског фронта”, одржане
су и свечане комеморације у част страдалих српских војника

жалост, постала уобичајена пракса
београдских јавних гласила, када је
реч о заседањима сталне Конференције Срба у региону. И та чињеница,
поред осталог, указује на занемаривање потребе грађења односа и сарадње са дијаспором и сународницима у региону од стране званичног
Београда. Како сазнајемо од организатора, на скупу су представљени
актуелни проблеми, потребе и достигнућа у периоду после одржавања
претходне седнице у Новом Саду.
Међународни симпозијум „Сто година од пробоја Солунског фронта“
одржан је уз учешће научних радника из Србије, Црне Горе, Републике
Српске и Македоније. На симпозијуму је учествовало тридесет излагача,
а радови ће бити објављени у заједничком зборнику следеће године.
Отварању манифестације, у Дому
културе у Битољу, присуствовао је
велики број званица, а манифестацију су свечаним поздравима отворили
Миодраг Линта, председник Одбора
за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Србије, градоначелница Битоља Наташа Петровска, посланик у Собрању Републике Македоније Иван Стоилковић, почасни конзул
Републике Србије у Македонији
Силјан Мицевски и представник организатора Зоран Жугић.

Књижевница Гордана Јовић Стојковска промовисала је своју књигу
„Србија у Великом рату”, аутора
Мире Радојевић и Љубодрага Димића, која је преведена на македонски
језик, а др Вера Стојчевска Антић
скупу је представила Зборник радова
са прошлогодишњег симпозијума.
У част јуначких дела и жртвовања
солунских јунака, 15. септембра одржан је комеморативни скуп на Српском војничком гробљу у Битољу.
Церемонији полагања венаца присуствовали су војни изасланик српског
министра одбране, пуковник Слађан
Ристић, изасланик начелника Генералштаба Војске Србије, пуковник
Слађан Стаменковић, представници
амбасада Србије и БиХ, представници Скупштине Србије и Македоније,
дипломатски војни кор држава савезница из Првог светског рата, градоначелник скопске општине Центар
Саша Богдановић, представници Конференције и симпозијума, организатора и удружења грађана из Србије
и Македоније. У име матичне земље,
присутнима се обратио Миодраг
Линта, посланик у Скупштини Републике Србије и председник скупштинског Одбора за дијаспору и Србе
у региону.
„Са разлогом смо веома поносни
на допринос који су наши славни пре-

ОЗВАНИЧЕН РАД СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

На скупу у Битољу донета је одлука да Конференција Срба из региона у
сталном заседању озваничи своје постојање, па су после усвајања одлуке
о овој намери, усвојени и Статут и Правилник о раду Конференције, чије ће
седиште бити у Подгорици. За првог председника Скупштине Конференције изабран је Љубомир Алексов, представник Срба у Парламенту Мађарске,
а за потпредседника Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији.
Председник Извршног одбора је Момчило Вуксановић први човек Националног савета Срба у Црној Гори, а потпредседник Гордана Јовић Стојковска
из Националног савета Срба у Македонији.

ци дали у овом и другим ратовима на
овим просторима због слободе своје
отаџбине и читаве Европе. Наша морална обавеза је да трајно чувамо
успомену на њих и да се њиховим
сенима поклањамо барем на овај
велики дан у историји нашег народа
и савремене европске цивилизације”,
рекао је Линта.
Организатор је учесницима и гостима 16. септембра омогућио заједничку посету Кајмакчалану. У дану
обележавања 100. годишњице пробоја војне коте, највишег врха планине
Ниџе, Кајмакчалана, који је симболично назван Капијом слободе, захвални
потомци су имали част да се поклоне
сенима својих предака.
„Било је и тешко и напорно, али је
резултат више него очекиван. Овде у
Битољу смо на Конференцији сведочили основању прве регионалне асоцијације Срба у региону, имали могућност да чујемо излагања водећих
историчара данашњице, да будемо

почаствовани високим званичницима
и да заједно одамо пошту жртвама
Солунског пробоја“, биле су речи Зорана Жугића, представника Заједнице Срба у Македонији.
„Програм је био импо зантан, комеморације величанствене и на Српском гробљу у Битољу, и на Кајмакчалану, достојанствене и пуне емоција,
као што приличи обележавању овако
великог јубилеја. Захвални смо свим
учесницима, свим сарадницима и пре
свега нашој Управи која је подржавајући ова два пројекта омогућила овакав догађај. Драго ми је што смо имали могућност да покажемо да се заједништвом и волонтерским радом,
уз реално мало средстава постижу и
велики успеси“, истакла је председница Националног савета Срба у Македонији Гордана Јовић Стојковска,
наглашавајући да ни овако значајни
пројекти нису добили подршку македонских институција.
СНН
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ПРОСЛАВЕ

вету архијеријску литургију у
српском храму у Бати, поводом
храмовне славе, у преподневним часовима служио је епископ
будимски Лукијан, коме су саслуживали протојереј Зоран Остојић - архијеријски намесник будимски, протојереј Радован Савић - ловрански
парох, протонамесник Далибор Миленковић - сегедински парох, јереј
Љубисав Милисавић - помашки парох и ђакони Зоран Живић и Андраш
Шољом.
На челу певнице био је домаћин,
протојереј Павле Каплан. Након свете литургије уследила је литија град-

ским улицама, а самој литургији је
присуствовао неочекивано велики
број верника.
Током вечерњег богослужења, које
је служио отац Каплан, пред црквом
у порти је освећен и пререзан славски колач и благосиљано кољиво.
Кума је овога пута била Даница Ариан Ракић, са својим сином Дејаном и
унуком Леном Ариан. Кумство за
следећу годину припало је породици
Ладислава Вершића.
Приликом свечане славске беседе,
батски парох је, поред осталог, рекао:
- Присиствовали смо резању славског колача, светога хлеба, који је
симбол Христове бескрвне жртве. Ту
је и свето кољиво, како се у светом
Јеванђељу спомиње, „од оног пшеничног зрна које у земљу не пропадне,
неће бити рода ни вечнога живота“.
Ова наша заједница окупљена око
светога колача и кољива продужује
своју благочестиву традицију да Господу Богу приноси бескрвне жртве
и са колена на колено преноси традицију овога светога чина – нагласио
је отац Павле Каплан.
Окупљени верници наставили су
славље у пријатном амбијенту цркве-

Срби у Бати прославили Малу Госпојину

Свечаности на празник заштитнице
мајки, деце и рађања
На празник Рођења Пресвете Богородице, у петак 21. септембра,
Срби у Бати прославили су своју храмовну славу. Овај празник, који је у народу
познат и као Мала Госпојина, убраја се у 36 великих православних празника и
често се слави уз живописне обичаје, посебно посвећене рађању. Према
веровању, ако овај празник прати лепо и сунчано време, и јесен и зима ће
бити благи, са много сунчаних дана

не порте, уз послужење, жито и колач,
и уз свирку оркестра „Село“ из Ловре.
Увече је прослава настављена традиционалним балом. Уз одличну музику ловранских музичара и добро
расположење, забава је трајала до
после поноћи.
Мала Госпојина је, иначе, празник
мајки и деце, а у народу се слави уз
живописне обичаје и посебно је посвећен рађању. Дар од Бога старима
Јоакиму и Ани није била само ћерка,
већ и Богомајка. Марија је рођена у
Назарету. Већ у трећој години, одведена је у храм јерусалемски, а од
седме је живела у атмосфери богослужења, уз молитву, ручни рад и
читање Светог писма. Са 15 година
примила је благу вест од арханђела
Гаврила да ће родити сина Божјег, а
на четрдесети дан по рођењу Христовог однела га је у храм.
Тридесет година које описују јеванђеља, Марија је провела у Назарету,
а Исуса је пратила на путу до распећа. После његовог вазнесења, живела
је још 24 године, лечила болесне, помагала сиротињи и удовицама. Према предању, када је положена у гроб,
постала је невидљива.
Највећи српски средњовековни

задужбинар, краљ Милутин, посветио
је Богородичиним родитељима цркву
у комплексу студеничког манастира.
Познатија као Kраљева црква, издваја се изузетном лепотом живописа. У
овом манастиру је и оснивач лозе
Немањића, Стефан Немања, Богородици посветио цркву
коју народ назива
Мајком свих цркава у
Србији.
У народу се овај
празник слави и уз живописне обичаје, посебно посвећене рађању. Неке породице
у свечаном руху, иако
не славе и не иду на
славу, више дана проводе у празничном
расположењу, посебно у крајевима где се
одржавају малогоспојински вашари. Према
веровању, ако овај
празник прати лепо и сунчано време,
и јесен и зима ће бити благи, са много сунчаних дана.
Јесење свадбе су, од давнина, почињале од Мале Госпојине. У пољопривреди, Мала Госпојина је означа-

вала време када се почињало са
орањем и сетвом озимих усева. У то
време, приређиване су и разне сточарске свечаности.
Верује се да биље убрано између
Велике и Мале Госпојине има посебна лековита својства, а да јаја из тога

периода могу целе године остати
свежа, па се зато остављају за насад;
пилићи излежени у ове дане биће
добре носиље. Многе породице славе
Малу Госпојину као своју крсну славу.
К. П.
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Обнова Дома народности у Сегедину

АКЦИЈЕ

Кашњење радова ремети програмске активности
„Током ове године ћемо близу 60
милиона форинти обезбедити за реконструкцију зграде, јер сматрамо да
је дошло време да се изврши њена
обнова. Између осталог и зато, јер
смо чули да је Дом народности, сваком приликом када се приређује
неки програм, препун посетилаца,
капацитет је максимално искориштен. Баш зато, у склопу извођачких
радова желимо да извршимо реконструкцију кровне конструкције, измену прозора и врата, санитарних блокова, чворова, односно, предвиђамо
и обнову унутрашњих просторија. По
свему судећи, на лето ће отпочети
ова инвестиција и ја се надам да ће
захваљујући њој, касније, још интензивнији рад карактерисати програме
народносних заједница и Дома народности у Сегедину”. Ово је још 1.
фебруара текуће године, поводом

свечаног обележавања двадесете
годишњице постојања Дома народности у Сегедину, рекао Мартон Јоб,
посланик града и председник Одбора за запошљавање, спорт и социјална питања.
Читаво лето протекло је у знаку
реконструкционих радова Дома народности у Сегедину. Иако живот у
овој народносној установи није престао за време извођачких послова,
ипак, према тренутној сутуацији ДОО
„Miksi Bau” неће моћи да испоштује
предвиђени дати рок за окончање
извођачких послова, што представља
проблем и руководству Дома народности на челу са директором Атилом
Каршаијем. Наиме, Самоуправа Срба
у Сегедину и Сегединска месна српска заједница су управо у овом објекту желеле да реализују своје одређене програме у склопу „Дана српске Атила Каршаи (десно) са извођачем радова
културе у Сегедину“, али пошто радови спољашње обнове и даље трају, и
Срби у Сегедину морали су да преиначе раније утврђене програме традиционалне културне манифестације.
Иначе, реконструкциони, извођачки послови на згради Дома народности у Сегедину садрже изолацију
фасаде зграде, радове на топлотној
изолацији, измену прозора (на ред ће
доспети и врата), извршиће се и целокупна модернизација грејног система,
а у кухињи ће бити уграђен и један
кондензациони комби плински казан.
Обновиће се и систем осветљавања
просторија, уопште, зграде, а нагласак

ће се ставити на израду система захваљујући којем ће објекат имати
подмирене енергетске потребе, биће
принуђен да користи обновљиве
изворе енергије у којем ће важан
удео имати соларна енергија.
Све у свему, радови убрзано теку,
а директор Дома народности у Сегедину Атила Каршаи се нада да ће
извођачки послови до средине октобра бити приведени крају. Тиме ће се
и Србима у Сегедину отворити пут да
поједине своје програме у склопу
„Дана српске културе“ одрже у народносној установи, која ове године
слави 20. годишњицу свог постојања.
П. М.

Дружење сународника у Болману

С

Срби са две стране границе учвршћују међусобне везе

рби из хрватског и мађарског
дела Барање настављају своје
дружење и сарадњу. На позив
јереја Срђана Трајковића, пароха болманског и Зорана Милошевића, заменика начелника општине Поповац,
шесточлана делегација Срба из мађарског дела Барање, предвођена јерејем
Миланом Ерићем, парохом печујским,
15. септембра боравила је у Болману, у
Хрватској. Печујци и Шиклошани су
на тај начин узвратили посету својим
пријатељима из Хрватске. Да подсетимо, преклане су Срби из Кнежева, Републике Хрватске, предвођени Зораном Милошевићем, замеником начелника општине Поповац, представником српске националне мањине у поменутој општини, пред сам крај године
посетили Печуј, како би успоставили
контакте и дружили се са члановима
Печујске српске православне црквене
општине. Срби из мађарског дела Барање су наредне године посетили своје пријатеље и тада је дружење било
уприличено у Брањини, а сада је ред
доспео на Болман.
Иначе, цела иницијатива дружења
и бољег упознавања, односно сарадње, потекла је у Шароку, приликом
прославе светодимитријевске храмовне славе. „Ово дружење је пун

погодак, јер се одазива доста људи,
дружимо се и потврђујемо да постојимо на овим просторима“, рекао је
један од домаћина дружења у Болману Зоран Милошевић, заменик начелника Општине Поповац, који ће ове
године кумовати на храмовној слави
у Шиклошу.
У дому месне заједнице присутнима, међу којима су били и Радомир
Чварковић, дожупан, заменик жупана
Осјечко-барањске жупаније, Стево
Млинаревић, начелник општине Јагодњак и многи други, обратио се јереј Срђан Трајковић, парох болмански, који се захвалио политичким
руководиоцима и свима који су материјално и друштвеним радом допринели улепшавању болманске цркве и
околине. Затим се на позиву упућеном Србима у мађарском делу Барање захвалио јереј Милан Ерић, парох
печујски, који је истакао своје задовољство што се Срби са ове и оне
стране границе друже и сарађују. Он
је изразио наду да ће се та сарадња
наставити и убудуће, јер и на тај начин, како рече отац Ерић, „јачи смо и
сложнији.“
У наставку вечери уследио је агапе,
приликом којег се зачула песма, музика. Наиме, јереј Срђан Трајковић је

свирајући на хармоници потврдио да
је и одличан свирац, односно, певач.
У друштву још једног хармоникаша
обезбедио је одличан штимунг – певало се и веселило до касно у ноћ.
Са друге стране, приликом вечери
постигнут је договор да се 26. октобра
у Поповцу одржи промоција зборника „Сликом и речју против заборава“,
издања, које је о оптацији и Србима

Домаћини и њихови гости у Болману

оптантима објавило Печујско-барањско српско удружење.
На крају дружења, које ће свакако
имати свој наставак, Синиша Ножица,
председник Шиклошке српске православне црквене општине изјавио је:
„Драго нам је због дружења, јер се
на њему увек нешто чује, научи, договори. Тако се може ићи напред.“
П. М.
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ДУХОВНОСТ

осле турнеје у Русији, познати
камерни хор „Vox Mirabilis” из
Стоног Београда, у препуној
цркви, одржао је конерт духовне музике 16. септембра ове године, у оквиру Месеца српске културе.
„За концерте духовне музике није
потребно познавање језика, нити су
потребни тумачи, јер овде слушамо
музику и своја срца“, рекла је на почетку концерта Катица Землењи, која
већ 28 година успешно води ове хористе.
Хор постоји скоро шездесет година.
Основан је 1957. године, у циљу приближавања црквене музике градском
музичком животу. Добитници су многих награда, а посетиоци су овом приликом могли да чују извођење дела
православне духовне музике. За овај
концерт хор је добио благослов од
владике Лукијана.
На програму је био Рахмањинов „Тебе појем“, Кедров - „Оче наш“, Мокрањац – „Алелуја“, Димитри Ботњански – „Тебе појем“ на украјински начин, а заједно са публиком хор је отпевао хришћанску химну „Nyolc
boldogság“ („Осам срећа“). По завршетку програма Ласло Шандоровић се
захвалио извођачима што су своје
анђеоске гласове унели у српски храм.
Овом културном програму присуствовали су и српски и мађарски љубитељи духовне музике, као и представници локалне и Српске самоуправе, на челу са Ласлом Шандоровићем.
„Уз овај концерт, требало је да се
одржи и промоција новог ЦД-а овог
хора, али је то одложено за средину
октобра“, рекао је господин Шандоровић за наш лист и додао да самоуправа на чијем је челу, вредно ради и да

Концерт у Стоном Београду

Месец српске културе обогаћен музиком
У српској православној цркви у Стоном Београду одржан је концерт камерног
хора „Vox Mirabilis”. Препуну цркву испунили су звуци православне духовне
музике руских, украјинских и српских композитора. На репертоару су биле
композиције на српском, црквенословенском и руском језику

Kамерни хор „Vox Mirabilis”

све планове успева да спроведе до
краја. „Овај концерт је 32. по реду манифестација ове године, а оне укључују по неколико хиљада људи. То није
мали број. На „Ноћи музеја“ било је
чак 24.000 посетилаца. Нисмо могли да
поверујемо. Конкуришемо за средства, а ако нам затворе врата, не одустајемо, него поново покушавамо“,
каже наш саговорник.

Нов изглед српске цркве у Виљану

Он је такође најавио манефистације које се очекују ове јесени. То је
прослава двадесетогодишњице оснивања Српске народносне самоуправе
у Стоном Београду, затим постављање спомен-плоче на кући Катарине
Ивановић, познате српске сликарке.
Ту су и књижевне вечери и промоције књига. Уз све ове активности, чланови самоуправе се сусрећу са великим административним пословима,
који изискују велики труд и време да
би се обавили по прописима и без
грешке.

Самоуправа је недавно остала без
трећег члана, тако да је за двоје преосталих тај посао веома обиман.
„За нашу самоуправу је веома важно што имамо цркву, гробље и дом.
О овим установама ми водимо рачуна.
Град нам наравно помаже, новца има,
али су закони и прописи такви да је
без стручне помоћи веома тешко све
урадити по пропису, како би се средства искористила у одређене сврхе“,
нагласио је Ласло Шандоровић у
разговору за наш лист.
К. П.

Напори уродили плодом
После много година запуштености и пропадања,
српска црква у Виљану доживела је свој препород и
данас представља понос не само тамошње српске
заједнице, већ свих мештана овог градића

В

ерници који су 1. септембра
присуствовали прослави храмовне славе Велике Госпојине
у Вилању, били су одушевљени изгледом светиње, на којој су били приметни трагови кречења, а и порта светог
храма је добила ново рухо. За све то
заслужни су Драгомир Бата Шакић и
његова супруга Дафина. Они су орга-

низовали кречење торња, а после храма на ред је дошао и зид који окружује порту цркве.
Што се тиче дворишта, и ту су извршени бројни послови, с циљем да се
улепша околина светиње. Госпођа Дафина је посејала траву и посадила
цвеће. Све су то ови марљиви пензио- Ласло Шандоровић и Милан Ђурић
нери урадили из љубави према Цркви.
Био је то њихов прилог
Ласло Шандоровић:
виљанској светињи, у
нади да ће након пре„НОВОПРИДОШЛИ СРБИ СУ ОСВЕЖЕЊЕ
дузетих подухвата црЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ“
ква једно време одолети зубу времена, а са
У разговору за наш лист, председник Српске самоуправе у Стоном Беодруге стране, да ће
граду Ласло Шандоровић, каже да у Стоном Београду сада има много више
ново зеленило дати
Срба него раније. Статистика показује да се њихов број повећао за око 1200
освежење како светиособа.
њи, тако и њеној околи„Људи српске националности, православци, углавном стручњаци, овде су
ни, на радост многоотворили своје фирме, довели породице и траже своје место под сунцем.
бројних полазника и
Многи од њих желе да се повежу са нама. Ово је велика ствар за нашу затуриста, који би чешће
једницу, јер је број Срба раније почео драстично да опада због асимилацижелели да закораче у
је и мешовитих бракова, а самим тим и да се губи наш језик. Новопридошли
свети храм, један од
сународници су право освежење за нашу заједницу и ми им се веома рабисера Виљана.
дујемо“.
П. М.
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Јубилеј српског новинског издаваштва у Мађарској

Н

авршило се тачно 180 година
откако је Теодор Павловић у
Пешти основао „Сербске народне новине”. Оне су, после бечких
„Новина сербских” Димитрија Давидовића, најстарији информативни
лист код Срба.
Традицију „Сербских народних
новина”, које су излазиле све до 1849.
године, данас баштине „Српске недељне новине”, које под овим именом
у Будимпешти излазе последњих десет година. Претходно су то биле
„Српске народне новине”, које је из-

КУЛТУРА

Прошло је 180 година од оснивања
„Сербских народних новина”
Информативни лист који је у Пешти издавао и уређивао
Теодор Павловић излазио је нешто дуже од једне деценије и за то време,
након бечких „Новинама сербских“, ударио темеље и дао драгоцени
путоказ српској журналистици

ничко гласило Срба, Хрвата и Словенаца у Мађарској.
Павловићеве „Сербске
народне новине” зачете
су 1838. године из гласила
„Сербски народни лист”,
покренутог три године
раније, које је потом променило и концепцију и
назив, чиме су Срби у
Угарској добили озбиљан
и свеобухватан информативни лист. Редакција новина тих година је била
стециште српске интелектуалне елите, па су на
страницама листа своје
чланке објављивали Вук
Караџић, Милован Видаковић, Јаков Игњатовић,
Јован Јовановић Змај,
Ђура Јакшић и бројни даровити станари ђачког
интерната у пештанском
Текелијануму.
Као успомену на Теодора Павловића и његов
Теодор Павловић
лист, данашње „Српске
давао Српски демократски савез, а недељне новине” чији је издавач Сапре њих „Народне новине”, као зајед- моуправа Срба у Мађарској, сваке

УРЕДНИК ОБОЛЕО УСЛЕД СТАЛНИХ
НАПАДА СУНАРОДНИКА
Да је издавање новина на српском језику у Угарској био тежак посао, пре
свега због финансијских и политичких проблема и неизвесности, али и због
сталних притисака и претњи од стране различитих локалних српских кругова на уредништво, говори и пример несрећне судбине Теодора Павловића. Творац „Сербских народних новина“ је после деценија борбе за српску
писану реч у Пешти, из наведених разлога душевно оболео и умро у свом
родном Новом Милошеву, где се повукао, напустивши посао уредника и
издавача. Колико су им „Сербске народне новине” значиле док су излазиле,
Срби у Угарској су, према сведочењима хроничара, увидели тек када су оне
угашене и када су задуго остали без могућности да се информишу на свом
језику.
друге године додељују награду са
његовим именом, личностима које су
дале значајан допринос информисању на српском језику, повезујући својим радом наше сународнике у расејању.
Не вољом редакције, српски недељник у Мађарској, нажалост, овај
јубилеј дочекује у свом старом, црнобелом руху, јер за модернизацију
новина која би укључивала колорно
издање, надлежни које смо упознали
са овим предлогом, за сада нису издвојили недостајућа финансијска

Клупско вече у Мохачу

Осврт на роман „Поравнање“
У организацији Самоуправе Срба у Мохачу и месне Српске читаонице,
15. септембра је у мохачком Српском клубу одржано књижевно вече на којем
је гост поново био Павле Папулин, лектор за српски језик у пензији,
који данас живи у Србобрану

Д

угогодишњи професор на Печујском, а затим Сегединском
универзитету радо се одазвао
позиву организатора приредбе на
челу са Зорицом Степанов, а овом
приликом промовисао је књигу под
насловом „Поравнање“, аутора Владиславе Грче.
На самом почетку књижевне вечери Павле Папулин је присутне
информисао да је по плану требала
да присуствује и сама ауторка из
Темерина, но, у последњем моменту
она и њен муж били су спречени да
допутују у Мохач. План је био да
лектор за српски језик поставља питања својој гошћи, али пошто је то
отпало, Павле Папулин је сам представио „Поравнање“.
Излагач је нагласио да је у питању
једна необична књига, коју је написала Темеринчанка, по струци адвокат. Павле Папулин се присетио

промоције књиге у Србобрану где је
ауторка признала да је годинама у
себи носила једну причу, које се
ослободила тек након што ју је написала, објавила.
Владислава Грче, рођена Милинковић, у свом роману позабавила се
животним судбинама, пре свега,
Срба и Мађара. Оно што краси ово
дело јесте необично лепо, уметничко-књижевно, емотивно женско причање. То је зато занимљиво, нагласио је предавач, јер ауторка раније
није писала књиге. Ипак, њен првенац одушевио је не само Павла Папулина, него и многе друге читаоце
јер су захваљујући „Поравнању“
дошли до једне изузетно добре књиге.
„То је једна ретка књига, где се
појављује више нација у међусобном
односу на тлу Војводине. Не само
између Срба и Мађара, него је по-

средства. Ипак, настојањима редакције да до читалаца дође и електронским каналима, пре свега путем нашег сајта и Фејсбук профила, неке од
фото-галерија којима располажемо
ипак су доступне јавности у оригиналној, колорној верзији.
Поводом 180 година од покретања
пештанских „Сербских народних новина”, уредништво нашег листа управо ради на припреми неколико специјалних додатака на ову тему, које
ћемо објавити током ове јесени.
СНН

романа због веома интелигентног
писања, литерарног сведочанства о
духовном и друштвеном јединству.
У којем се кад-кад нађу и сукоби,
који, међутим, често пута могу значити и својеврсни путоказ из тешке
ситуације.

себно праћен однос између Мађара
и оних досељеника из планинских
крајева, на које Мађари нису навикли нити су они навикли на такав
живот. Додири међу тим живљем су
једна од тема. Роман прати време
од 1914. године па наовамо. Прати
Мађаре на простору Темерина. У
роману имамо две главне личности:
један је Тибор, Мађар по националности, а друга је Спасенија, иначе,
жена из источне Херцеговине.“
Роман, како је то нагласио Павле
Папулин, обрађује не само односе
међу нацијама, него и односе између породица, па и појединаца, бави
се и ратовима, односно, прати и многобројне драме.
Све то у друштву изванредног осећаја за писани језик!
На крају свог предавања, представљања књиге „Поравнање“, Павле
Папулин је одао признање ауторки Павле Папулин

П. М.
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Д

АРХИВИСТИКА

ечанска хрисовуља, писана заоставштина династије Обреновић, Вука Караџића, Милутина
Миланковића и друга драгоцена архивска грађа Српске академије наука
и уметности биће дигитализована,
трајно сачувана од заборава и доступна истраживачима из целог света. За овај посао задужен је Аудио-визуелни архив са центром за дигитализацију САНУ, који се припрема за
почетак рада.

Завршени су грађевински радови
у згради у Кнез Михаиловој, прекопута САНУ, који су трајали 11 месеци.
Недавно је стигла и опрема, а у наредном периоду почеће и скенирање

Владимир Костић, председник САНУ

Нови облици чувања докумената из наше прошлости

Дигитални архив САНУ драгоцен и за
историју Срба у Мађарској
Аудио-визуелни архив са центром за дигитализацију Српске академије наука и
уметности ускоро почиње рад, а приоритет ће имати три милиона докумената у
Сремским Карловцима, од којих многи садрже драгоцене податке везане за
Србе у некадашњој Угараској
драгоцених списа.
Први на реду за дигитализовање су рукописи Вука Стефановића
Караџића, који броје
35.000 страница.
Према речима академика Владимира
Костића, председника САНУ, скенирање
је мањи део посла, а
већи и тежи биће
прикупљање и писање метаподатака пропратних текстова
за сваки документ,
који ће објашњавати
о каквом документу
је реч и помагаће научницима да их лакше претражују и користе.
- Тешко је одредити
колико времена је потребно да се
дигитализује целокупна грађа САНУ
и процене су између неколико година
и неколико деценија - рекао је академик Костић новинарима и додао да
се нада да је реч о
годинама, а не о деценијама. - Од оснивања
Друштва српске словесности до данас,
академија има 18.000
издања које треба дигитализовати.
Подсетио је и да је
чување оригиналних
докумената приоритет, те да су неки већ
оштећени, наводећи
пример рукописа са
путовања Јована Цвијића, чије странице су
позеленеле.
План је да се грађа
уз дигитализацију, заштити и у писаном
облику. Приоритет су,
наводе у САНУ, документа која се налазе у
црквеном архиву у
Сремским Карловцима. Ту се чува око три
милиона списа непроцењиве вредности,
који су у прилично
лошем стању. Биће потребно око две године

Радослав Зеленовић, директор Аудио-визуелног архива

да се целокупна грађа у Сремским
Карловцима дигитализује, а како би
спречили додатна оштећења списа
при транспорту, део опреме за дигитализацију допремљен је управо у
овај архив.
Део грађе биће скениран, а део
фотографисан, јер је то много бржи
процес и за њега се одлучује све већи
број архива у свету. Три секунде су
потребне за фотографисање и пребацивање једне странице.
- За скенирање старих докумената
потребно је шест до осам секунди, а
постоји скенер чији капацитет је
40.000 страница на дан. Велики посао
биће припрема докумената за само
скенирање - објаснио је проф. Радослав Зеленовић, управник Аудио-виузелног архива.
Он је отворио врата ове институције за медије и показао како су системи противпожарне и сваке друге
заштите објекта на највишем нивоу.
Део архива је и биоскопска сала, у

којој ће се одржавати и научни и културни догађаји. У подруму зграде,
који је некада био котларница, сада
је смештена сервер-сала, са капацитетом складиштења података величине 64 терабајта. Када опрема буде
комплетирана, капацитет ће бити пет
пентабајта, што ће бити највеће
„складиште” података у региону. Списи се допремају специјалним лифтом,
а у просторије могу да уђу само овлашћени запослени, уз идентификацију
картицама.
Дописни члан САНУ Александар
Костић, који је и председник Стручног
савета Аудио-визуелног архива објаснио је новинарима да ће наредних
неколико месеци трајати експериментисање са дигитализацијом свих формата грађе, пре него што почне њено
чување у пуном капацитету. Председник САНУ, академик Костић, најавио
је да би већ за око месец и по дана,
Аудио-визуелни архив могао да буде
свечано отворен. 

СТИГЛА СКУПОЦЕНА ОПРЕМА

Грађевински радови на уређењу Аудио-визуелног архива коштали су 90
милиона динара. Опрема која је стигла до сада вредна је 700.000 евра, а
наредне године биће набављен остатак опреме у вредности од пола милиона евра. У САНУ објашњавају да је реч о најсавременијим уређајима који
постоје на тржишту.
- Када документи прођу кроз наш центар и буду дигитализовани, сместићемо их у специјалне ормаре. Они су специфични по томе што, у случају
пожара, могу да буду 90 минута у пламену, а да списи не буду оштећени објаснио је Радослав Зеленовић.

Део опреме су и специјални ормари за чување архивске грађе
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (28)

Л

Предах српских војника у Јекатеринбургу

ав Троцки је заузврат, тражио
да се српски добровољци никако не мешају у руске унутрашње ствари и да се максимално
држе по страни.
Српске официре изненади предлог комесара спољних послова. У
својој збуњености, у глас прихватише
понуђене услове. Потпуковник Маринковић помисли да се, очито, ради
о некој превари. Потпоручника Милана Вакањца највише зачуди то што
су са главом на рамену успели да се
врате у Јарослављ. Беху то кобни
дани и још мучнији часови све дубље
неизвесности.
Воз је, најзад, пар дана пред Богојављење кренуо даље. Испрва на
север, у правцу Вологде. У овом снегом и ледом затрпаној вароши дочекаше их амбасадори савезничких
држава који су се ту склонили из
хаотичног Петрограда. Посебно их
је срдачно поздравио француски
амабасадор Жозеф Нулан. Задовољно је посматрао постројене чете које
су деловале свеже и спремне за
даљу борбу против заједничког им
непријатеља. Нулан није крио своје
одушевљење. После краћег дружења, воз је кренуо даље, ка истоку. У
купеима се пило црно вино, поклон
француског посланства. У сваком
вагону је постoјала направа за подизање седишта, а то је значило тридесет и шест лежаја.
Добровољци протутњаше поред
градова Вјатка и Перм, омеђених
брезовом шумом и широким, снегом
завејаним пољанама. Стигоше у пре-

Добровољци протутњаше поред градова Вјатка и Перм, омеђених брезовом
шумом и широким, снегом завејаним пољанама. Стигоше у предивну уралску
област. Композиција је у Јекатеринбургу морала да одахне.
дивну уралску област. Композиција
је у Јекатеринбургу морала да одахне.
Потпуковник Маринковић је дозволио да добровољци прошетају
градом ради снабдевања, да купе
себи дувана и друге потрепштине.
На велико изненађење српске команде, у Јекатеринбургу су затекли
малобројни гарнизон црвеногардејаца који се састојао од свега сто
педесет бораца. Командант Филип
Исајевич Голошчокин, војни комесар
Уралског совјета, у својој канцеларији је у друштву заменика Јакова Михајловича Јуровског, примио представнике Друге српске добровољачке дивизије.
Поздравили су се војнички, без
руковања. На зиду беше обешена
мапа Русије и црвена застава. Послужења није било. Кратак разговор је
обављен стојећи.
- Друг Троцки нас је пре два дана
известио о вашем доласку. Знамо да
са његовом посебном дозволом путујете за Владивосток – рече Голошчокин надмено гладећи кратко
потшишану брадицу.
- Друг Свердлов нам је телефоном
јавио да вам дозволимо да се три
дана, ради попуне залиха, задржите
у Јекатеринбургу. Дужни сте да строго контролишете своје војнике како

Спортски дан у Српској школи

У

ФЕЉТОН

У здравом телу – здрав дух!

суботу, 8. септембра ове године,
у Српској основној школи гимназији ,,Никола Тесла” у Будимпешти одржан је Спортски дан. Ђаци
су се окупили испред школе у 8 сати
и заједно са својим разредним старешинама и професорима физичког васпитања, Дејаном Младеновићем и Милошем Ристићем, организаторима програма, упутили се у
велики градски парк Варошлигет.
Спортски дан је започет мини-кросом. Ђаци су се такмичили по
генерацијама, а најбољи су били
награђени петицом из физичког вас-

Јекатеринбург

ни случајно не би дошло до непотребних изгреда и непријатности – надовеза се Јуровски леденог погледа.
Поново се војнички поздравише и
сусрет је тиме био завршен.
Поднаредник Жарко је са неколицином својих добровољаца био у
пратњи српских команданата. Вратише се на железничку станицу. Када
је нешто касније Жарко у друштву
Љубе Жебељана кренуо и сам да
прикупи понешто од личних потреп-

штина, свратише у кафану. За једним
столом седео је човек у дугом кафтану без крагне и пажљиво читао
новине. Високу шубару од овчијег
крзна са равним врхом красила је
широка црвена трака. Беше то Армин Маркович. Жарко му приђе и
поздрави га. Маркович није скривао
своје изненађење. Студиозно и с неверицом у оку одмери их и понуди
им да седну за његов сто. (...)
Драгомир Дујмов

СПОРТ

питања. Највећу пажњу је привукао
турнир у малом фудбалу, са великим бројем такмичарских екипа.
Игра је била фер и победили су најбољи. Током утакмица се могло чути
гласно навијање са трибина, као и
радост након сваког постигнутог
гола.
Они којима фудбал није био тако
занимљив, могли су да се на кошаркашком терену опробају у кошарци
или да се са професорима и међусобно такмиче у стоном тенису и
бадминтону. Било је и оних који су
вежбали у теретани. Остали који су
желели опуштање имали су прилике
да вежбају јогу на трави.
У 11.30, након завршеног турнира
у фудбалу и проглашењу победника,
уморни ђаци су се упутили ка ђачком дому. Сви су се сложили да су
уживали у дружењу, навијању, тимској игри и уопште у развијању
спортског духа и задовољно наставили своје свакодневне активности
и уживање у лепом и сунчаном суботњем дану.
Један број основаца, такође, је
уживао у лепотама градског парка,
док су остали посетили чаробно и
увек занимљиво Маргитино острво.
Тамара Зечак, 10.ц
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арина Сабо, матурaнткиња
Српске гимназије - и обична
и необична, на свој начин.
Памтим како сам најпре чула звук
флауте у ђачком дому у Рожа улици,
где је Марина живела као ђак гимназије и када сам питала ко то свира,
рекоше ми: „То Марина вежба. Марина из Ветерника, села у близини
Новог Сада.“

После сам упознала Марину и дознала да иде и у Музичку школу „Антал Молнар“ у Будимпешти и да воли
музику изнад свега. Како то она једном приликом рече: „Музика ми је
инспирација и за писање и за цртање, уз њу, све што је реално постаје
и поетско.“
Она је сваког дана, више сати, са
посебном пажњом вежбала да би
звук био изражајан, благ и светао.
Највише воли захтевне композиције
где је потребна дисциплина и пуно
рада, а Марина је успевала својом
упорношћу и добром организацијом

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Представљамо матуранте Српске гимназије

Свестрана Марина Сабо у свету музике
све да усклади, да буде одлична ученица и ангажована у многим школским секцијама.
Једног дана ми је поверила на читање свој недовршени роман у рукопису „Тајна једног дрвета“. Сећам се
да сам је охрабрила и да сам се захвалила на поверењу што ми је дала
рукопис. Саветовала сам је да мора
имати план да јој се
јунаци не изгубе у
споредним епизодама. Гледала ме је
својим крупним,
зеленим очима, које
као да су говориле:
„Па они и треба да
се изгубе, јер сам
их повела у фантастичну авантуру у
којој само небеско
провиђење може
да их изведе.“
И тако смо се некако разумеле прећутно, Марина и ја.
Сећам се да је на
ликовној секцији
увек експериментисала бојама, понекад их је јагодицама прстију размазивала, играјући се
док су се испод њих указивали занимљиви облици. Оно што осећа, прстима је преносила на подлогу. Чинило се да је сваки њен цртеж недовршен с намером да му се опет
врати, као да је трагала за посебним
откровењем, за нечим надреалним.
Знала сам да је њен дар комуникације другачији и да је води „облик
што се мирно мења“.
Повремено ми је слала своје песме које није објављивала, али је
имала потребу да их забележи као

октаву јачу од звука који сви чујемо.
После сам јој предавала књижевност у Гимназији. Сећам се са колико
страсти је говорила о Бодлеру, о
„Цвећу зла“ и како јој се допадао
Дис чију песму „Можда спава“ је
спремала за рецитаторско такмичење 2017. у Батањи. Одабрала је песму
о љубавном сну, саздану од наговештаја и слутњи, коју није лако говорити. Марина је кроз књижевност,
кроз музику, далеко од својих ближњих, међу новим људима, налазила
своје место.
Чини се као дланом од длан, некако брзо пролети време, прођоше те
године и Марина,
ево, заврши гимназију. Наступала је
са драмском секцијом „Сунцокрет“
у представама: „Србине, брате“ и „Судбине у магли“, на
такмичењима у
рецитовању на српском и мађарском
језику, писала је за
„Гимназијалац“.
Пратила сам је из
прикрајка у њеном
одрастању, у тихом
сазревању. Недавно је видим на
„опраштању“, оном
дану који наши
ђаци посебно воле.
Дошла да се поздрави са мном. Не
питах је да ли су
њени јунаци из романа решили загонетку и да ли су
изашли из епизода
на чистац у завршници једне приче.
А верујем да јесу и Марина Сабо

да Марина већ снива нову причу.
Рече ми да ће се уписати на Универзитет у Аугсбургу, на факултет „Леополд Моцарт“ и обрадовах се силно,
јер знам да је то добра одлука и у
складу са оним што она воли и чиме
жели да се бави даље у животу.
Маринино презиме, Сабо, преводу
значи, кројач. У српском народу постоји једна пословица која каже:
„Свако је кројач своје среће.“ Верујем да ће и Марина Сабо да буде
добар кројач своје среће, самим тим
што је одабрала музику која покреће
свет и која нема граница.

Састави наших младих талената

Запис кћерке Вука Караџића

Д

анас је тмурни зимски дан, 7. фебруар 1864. година, дан који ја
Вилхелмина Караџић нисам
хтела ни да замислим, а камоли доживим. Мој поштовани отац Вук, пре
сада тачно 77 година дошао је уз прасак пушчаних метака, а ево данас је
отишао тихо са овог света и крочио
у вечност. И то тако што је попио своју последњу животну чашу воде управо из моје руке. Пишем ово јер желим
да се присетим сваке његове приче и
сваког дела који ми је измамио осмех
и дивљење.
Највише сам волела тренутке када
ми је причао приче из свог детињства.
Прва слова му је показао наш рођак
Јефта који је рекао мом деди како је
одмах уочио неку бистрину и даровитост у мом оцу.
Чудо колико човекова интуиција
може бити добра. Тада је оставио
своје стадо и штап и узео гушчије
перо и мастило. После учења у манастиру Троноши, хтео је да оде у

Срем, али га је спречио Први српски
устанак, у ком је и учествовао. Након
тога, уз сузе се раздвојио од својих
родитеља, који су се осиромашили
после доласка Турака, и отишао у
Сремске Карловце. Тамо је мало
учио сам, мало код Стевана Стратимировића са другом Лукијаном. Био
је одбијен да иде у гимназију јер није
имао писмени документ да има завршено основно образовање, али то
га није спречило да путује и сам се
образује.
Постао је писар у Правитељствујушчем совјету где је упознао многе
вође устанка о којима је и писао биографије. О његовом раду на реформи
језика и писма углавном знате. Често
се нервирао по кући, јер је да тако
кажем водио ратове против људи
који нису били за увођење народног
језика. Коначно су 1847. године његове идеје однеле победу. Тада су и
излазила нова дела, од нових писаца.
Бич судбине је шибао моју поро-

дицу лоше, једанаесторо
деце је умрло остали
смо само мој брат Димитрије и ја. И отац и мајка
иако су били у тешкој
финансијској ситуацији,
трудили су се да нам ништа не фали. Судбина му
није пружила још само
четири године живота,
када су његови правопис и књижевни језик
озваничени. Он је био
мој узор, окренута сам
књижевности због њега,
и пратила сам сваки његов рад у стопу.
Вук Стефановић Караџић, мој отац, заправо
није умро, јер човек умире тек када се у потпуности заборави на њега, до
последњег даха свог
живота мислићу на њега,
а остатак света ће га држати живим још миленијуме унапред.

Aна Марија Теслић,
ученица Мина Караџић

Славица Зељковић
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Будимпешта, 27. септембар 2018.

ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ
КУЛТУРЕ” У МАЂАРСКОЈ

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

До 5. октобра 2018.

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

Будимпешта, 28. септембар у 19:00 часова: изложба радова са
уметничке колоније „Круг 360 степени” 2018. године. Наслов
изложбе: Савремена српска поезија у Мађарској. Адреса:
Српски културни центар (VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
*
Будимпешта, 29. септембар у 9:00 часова: вожња „Пештанским
књижевним омнибусом”. Упознајте српску Будимпешту кроз
стихове! Место: будимпештанске улице.
У 18:30 часова: завршни стихови Међународног сусрета
писаца „Пештански књижевни омнибус”. Учествују писци из
Мађарске, Србије, Румуније, Немачке, Аустрије, Републике
Српске, Холандије и Хрватске. „I.G.E.N. Jazz Band” – џез концерт.
Адреса: ресторан Централ (V. ker. Budapest, Károlyi Mihály u. 9.)
*
Сегедин, 29. септембар у 19:00 часова: монодрама „Паорска
грозница”, аутора Радивоја Шајтинца, у режији Љубослава
Мајере. Игра: Јовица Јашин. Адреса: Дом мањина (Szeged,
Osztrovszky u. 6.)
*
Будимпешта, 2. октобар у 13:00 часова: мултумедијални
програм за децу – „Путовање кроз српске народне приче”.
Учествују: Софија Каплан, дечји хор будимпештанске Српске
школе „Никола Тесла“, под управом Оливере Младеновић
Мунишић, Жељко Подобник, Татјана Обрадовић Подобник и
Маша Обрадовић. Адреса: Библиотека за стране језике (V.
ker. Budapest, Molnár u. 11.)
*
Будимпешта, 5. октобар: завршна свечаност. Место: Амбасада
Србије у Будимпешти
Организатор: Културни и документациони центар Срба у
Мађарској

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА

До 11. новембра 2018.
29. 09. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
18.00 ч. - Јовица Јашин: „Паорска грозница“, монодрама
4. 10. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
18.00 ч. - Сенад Емра: „Живот и култура Буњеваца у Бачкој,
Боривој Рус: „Дешчанске свеске“
17. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српско-грчка „плесачница“
18. 10. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
24. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српска плесачница КУД-а „БАНАТ“
3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.
Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца
Свира Оркестар „Коло“ из Тукуље
Адреса: Ferencvárosi Művelődési Központ
Budapest, IX Haller u. 27.

ФЕСТИВАЛ „ГЛАС БАЛКАНА“
6. октобра 2018. у 18.00 ч.
Адреса:
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Budapest, X Szent László tér 7-14.
Наступају оркестри:
Коло, Мартеница, Мидрос, Право, Забавна индустрија
Културно-уметничка друштва:
Луч, Хелидонаки, Јантра, Мартеница, Опанке, Рузмарин,
Табан, Јужнословенска фолклорна група из Тукуље
Дечје фолклорне групе:
Хелидонаки, Опанке, Осица, Табан

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ОКТОБАР 2018.
06. 10. - Св. Литургија
06. 10. - Вечерње
07. 10. - Св. Литургија
13. 10. - Вечерње
14. 10. - Св. Литургија
20. 10. - Вечерње
21. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Вечерње
28. 10. - Св. Литургија
30. 10. - Вечерње
31. 10. - Св. Литургија

- у 10.00 ч. (Задушнице)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Петка)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

ИНФО СЕРВИС
Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА И
МАНИФЕСТАЦИЈА
За финансијска средства на конкурсу чији је циљ
подршка неговању српског језика, културе, традиције
и обичаја, конкурисати могу: школе са српским
наставним језиком, двојезичне српске школе, школе
у којима се српски језик предаје као предмет у оквиру
редовне наставе, српски вртићи и вртићи где постоји
српска група, односно сви видови организоване
наставе српског језика за децу школског узраста.
Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и
неговање српског језика и популаризацију наставе
на српском језику.
Програми, манифестације могу бити на нивоу школе,
одељења, вртића, насеља, региона.
С обзиром да школе немају финансијску самосталност,
могу конкурисати уз помоћ српских месних
самоуправа, тако да се са истим самоуправама
склопи уговор о међусобној сарадњи и да се назначи
да се на конкурсу добијена финансијска средства
могу користити искључиво наменски за одређени
пројекат и рачуни треба да гласе на име самоуправа.
Постоји могућност конкурисања путем формулара
које можете да добијете од Српског педагошког и
методолошког центра путем имејл адресе:
szerbpedkp@gmail.com.
Конкурс је отворен од 27. септембра до 31. октобра
2018. године.
Путем конкурса СПМЦ финансира највише 80% од
укупних трошкова програма и свака установа може
предати највише 2 конкурса.
Максимална потражња путем конкурса може да
изнесе 100.000 форинти.
Приликом обрачуна потребно је приложити потпуну
финансијску документацију која укључује све
трошкове.
Одобрени пројекат се финансира накнадно.
Рок за предају конкурсних пријава је 31. октобар 2018.
године: лично, путем поште или путем имејла (до тог
датума конкурсна пријава мора да пристигне у
канцеларију).
Пријаве ће разматрати Школски одбор и након
његове одлуке резултати ће бити објављени у Српским
недељним новинама.
Конкурсне пријаве које се предају писменим путем
треба послати на адресу Српског педагошког и
методолошког центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani
Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.).
Све додатне информације можете добити путем
телефона 06 70 339 2995.

СРПСКО-ГРЧКА ИГРАНКА У
СЕГЕДИНУ
17. октобра 2018. у 17.00 ч.

Пратећи програм:
Фото-изложба, програм „Гласић Балкана“

Адреса:
Дом народности - Nemzetiségek Háza
6721 Szeged, Osztróvszky utca 6.
Тел. 06 62 424 248

Организатор:
Српска народносна самоуправа у Кебањи

Организатор:
КУД „Банат“ из Деске
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ФОЛКЛОР

ултурно-уметничким друштвима која негују српски мелос у
Мађарској – „Банату“, „Табану“,
„Опанкама“, Суферинима“, „Веселим
Сантовчанима“ и „Рузмарину“, у Десци су се прикључила и фолклорна
друштва која негују фолклор балканских народа, пре свега бугарског и
грчког. Сем тога, ту су били и чланови
Уметничког удружења талената „Талентум“ из Суботице, партнери Дешчана у пројекту „FolkCoolTour.“
Фолклорно поподне, односно, вече
отворила је дечја фолклорна група
„Баната“ која је извела „Игре из Мохача“, уследили су потом гости из
Суботице а потом су публику, својом
заједничком кореографијом, одушевили играчи подмлатка КУД-а „Рузмарин“ из Калаза и КУД-а „Банат“
из Деске.
На позорници су се непрестано
мењали извођачи - публика је малтене преко четири сата уживала у разним играма српског, бугарског, грчког
и мађарског народа и имала је прилику да се диви у предивним ношњама фолклорних интерпретатора.
Целодневну „Ајваријаду“ заокружило је општенародно весеље до
ситних сати, приликом којег се за добар штимунг побринуо Оркестар
„Коло“ на челу са Ладиславом Халасом из Тукуље.
Задовољан овогодишњим „Фестивалом ајвара“ био је и главни организатор приредбе Кристифор Брцан,
председник „Баната“ који нам је рекао следеће: „Поносни смо, јер је

Српска фолклорна фешта у Десци

Сусрети презентера наше баштине
Традиционална смотра српских фолклорних ансамбала у Мађарској
и ове године реализована је у оквиру дешчанске „Ајваријаде“, односно
у склопу „Месеца српске културе у Мађарској“
манифестација израсла у земаљску
приредбу коју посећују људи из разних делова земље, па чак и преко
граница. На осму по реду „Ајваријаду“ никог нисмо позвали. То не значи
да нисмо послали позивнице, али сви
излагачи дошли су својом вољом,
имајући у виду прошлогодишња искуства. То је добра ствар, јер на тај
начин и мотивишемо људе. Баш као
што и они нас мотивишу, јер и они
износе своје примедбе и идеје. На тај
начин покушавамо да фестивал учинимо још бољим. Мислим да су сви
били задовољни. Оне мање грешке
које смо имали прошле године, оне
смо сада исправили. Све се дешава
као у неком породичном амбијенту
и баш зато функционише овако и на
овом нивоу. Радимо на томе да полако постане и бренд села. Ако узмемо
у обзир да ово село има своје озбиљне корене што се наше српске традиције и културе тиче, онда се у то свакако убраја и „Ајваријада.“ Радимо
на томе да то сви прихвате и уколико
се Деска помиње у Европи, свету,
онда нека се мисли и на „Ајваријаду.“
Појачаћемо активност и према том
правцу и надамо се успеху.“

Све у свему, главни организатори
гастрономске и кутурно-забавне манифестације продали су све теглице
љутог, слатког и ајвара са падлиџаном.
Уједно, и овим путем се захваљују
многобројним спонзорима, суфинан-

сијерима 8. по реду „Фестивала ајвара“ међу којима су били и Културни
и документациони центар Срба у
Мађарској, Министарство за људске
ресурсе (ЕМЕТ) и Локална самоуправа села Деске.
П. М.

Етно програми у Чанаду

Промоција фолклора и гастрономије
националних заједница
У организацији Самоуправе Срба, Румуна и Рома, односно локалне
самоуправе села Чанада, у том насељу је и ове године најпре одржан
Дан народности, а потом и Дан села

Т

радиционалним сеоским манифестацијама, одржаним 14. и 15.
септембра, претходио је Међународни шаховски турнир, који је у
организацији већинске, односно, српске и румунске самоуправе одржан
8. септембра. Том приликом надметало се осам екипа – две из Румуније,
две из Србије и четири из Мађарске.
На крају турнира славили су шахисти из Печке, Румуније, док су друго
и теће место поделили такмичари из
Oрома и Сенте, Србије. Наравно, поред спортског надметања, доминирало је и дружење које је било у премијер плану и 14. септембра када је
уприличен Дан народности. Народносне самоуправе, које функционишу у селу, учиниле су све како би
мештанима и гостима достојно презентовали лепоте културе народности, па тако и српске.
Чанадској српској самоуправи у
томе су помогли и чланови Културно-уметничког друштва „Банат“ који су
прихвативши позив својих домаћина,

многобројној публици у месном Дому
културе представили раскош српског
фолклора одигравши четири кореографије. Подмладак „Баната“ је извео
„Нишаву“, „Левач“, „Димитровград” и
„Гњилане“. Кратке паузе, док су се
млади пресвлачили, Кристифор Брцан, председник нашег најстаријег и
најтрофејнијег ансамбла, искористио
је да публику упозна са делатношћу
„Баната“ и његове радионице.
Мештани и њихови гости су топло
поздравили Дешчане, који су својим
наступом достојно представили српски фолклор, делић српске културе.
Захваљујући њима сви, који су пропратили програм, имали су прилику
да упознају предивне српске игре и
народне ношње.
А већ сутрадан, Чанађанима се
указала прилика да упознају и српску
гастрономију. Наиме, у склопу „Дана
села“, чланови месне Српске самоуправе предвођени председником
Фрањом Коларом, присутнима су
представили српске гастрономске

СРПСКЕ

специјалитете. Заинтересоване гурмане су нудили са пљескавицама,
српском и шопском салатом, односно, буреком. Навала је толика била
да је за тили час нестала храна, коју

НЕДЕ ЉНЕ

су чланови бираног тела Срба резервисали за тај дан – потражња за нашим специјалитетима била је вишеструка!
И овогодишњи „Дан народности“
и „Дан села“ у Чанаду, обиловали су
разним културним, спортским и гастрономским програмима. Оно што
је веома похвално јесте да су у организацији и реализацији учествовали
и чланови месне Српске самоуправе,
који су понуђеним културним садржајима обогатили традиционалну
манифестацију. Сем тога, указали су
на богатство и раскош српске културе, која има чиме да се дичи.

НОВИНЕ

П. М.

