
Број 35. • Будимпешта, 29. август 2019. • XI година

www.snnovine.com

Почиње „Месец српске културе”    

Завршена сезона дечјих кампова    

6.
СТРАНА

4.
СТРАНА

9 .
СТРАНА

8.
СТРАНА

Гостовања Сантовчана                        

Преображењске свечаности    



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Н ајпре добра вест: према најно-
вијем месечном извештају не-
мачке Бундесбанке о напретку 

у процесу конвергенције „нових” зе-
маља истока и југоистока у односу 
на „старе” државе Европске уније 
разлика се упорно смањује. У анализи 
која обухвата Бугарску, Чешку, Есто-
нију, Хрватску, Летонију, Литванију, 
Мађарску, Пољску, Румунију, Словач-
ку и Словенију истиче се да је у тим 
земљама, упркос слабости светске 
коњунктуре, прошле године остварен 
раст БДП у просеку од 4,3 одсто. Прет-
ходне 2017. године то је било чак 4,8 
процената.

То значи да се те земље приближа-
вају просеку ЕУ: 2013. оне су имале 41 
одсто, а 2018. већ 46 одсто просечног 
БДП по становнику у Европској унији. 
Ако се то релативизује на куповну 
моћ, онда су се те „нове" земље попе-
ле са 67 на 72 одсто просека ЕУ.

Такву анализу Немачка централна 
банка редовно припрема пре свега 
за фирме и компаније у Немачкој, 
оне које интересује куповна моћ гра-
ђана у тим земљама како би тамо 
могле да пласирају своје производе. 

Аналитичари Бундесбанке такође 
уочавају све већу повезаност и зави-
сност тих земаља од међународне 
размене, и интеграцију у заједничко 
тржиште.

А сада не баш тако добре вести, 
нарочито када је реч о Хрватској. Бун-
десбанка наиме констатује огромне 
разлике између „нових" земаља. Ре-
лативна куповна моћ грађана Чешке 
и нешто слабије Словеније већ је го-
тово на 90 одсто нивоа ЕУ, у Естонији, 
Литванији и Словачкој је око 80 про-
цената, у Пољској, Мађарској и Лето-
нији око 70, а на зачељу су Румунија 
и Хрватска и на самом дну Бугарска 
са једва 50 одсто.

За Хрватску још гора вест: управо 
се она истиче као једна од две земље 
која је од 2013. до 2018. постигла нај-
мањи раст релативног БДП по станов-
нику, са неких 60 одсто на око 63 
процента. То значи да ју је претекла 
и Румунија. Још мањи раст једино је 
забележила земља еврозоне, Словач-
ка. Није дакле тешко израчунати у 
којем ће то столећу Хрватска по овом 
темпу доспети до просека ЕУ.

Немачка централна банка такође 

упозорава да те земље озбиљно зао-
стају и у још једном, можда чак пре-
судном фактору за благостање: у 
инвестицијама у науку и истражива-
ња. Док је просек улагања у науку у 
ЕУ око два одсто БДП-а, у тим земља-
ма је још од 2017. просек само један 
проценат, и могло би се рећи да нема 
назнака да постоји свест колико је 

то важно за националну привреду. 
Бундесбанка у свом извештају тако-
ђе наводи да се трансфер техноло-
гије и знања донекле може одвијати 
и директним инвестицијама, али 
упозорава да су сопствено истражи-
вање и наука један од најважнијих 
фактора за економски потенцијал 
неке земље. 

 ПОЛИТИКА

Земље са истока ЕУ смањују разлику у благостању
Истраживање немачке Бундесбанке

Разлика између „нових” и „старих” чланица ЕУ све је мања, показује и анализа Немачке централне банке. 
Међутим, међу самим новим чланицама постоје разлике: релативна куповна моћ грађана Чешке и 
Словеније већ је готово на 90 одсто нивоа ЕУ, у Пољској, Мађарској и Летонији око 70, а на зачељу  

су Румунија и Хрватска и на самом дну Бугарска са једва 50 одсто

Министар Ивица Дачић

К ако каже шеф српске дипло-
матије Ивица Дачић, Србија 
нема намеру да се свађа са 

било ким и примећује да, „када су 
други признавали Косово, никога 
није бринуло да ли ће Србија да се 
љути.”

„Када је реч о билатералним од-
носима, ја не могу некој држави да 
кажем да не повлачи признање. Ја ћу 
ових дана званично саопштити и по-
казати ту ноту, оно што је занимљиво, 
та нота је донета на Видовдан”, рекао 
је Дачић гостујући на Хепи телевизи-
ји, преноси Танјуг.

Додао је да је он обишао 105 зема-
ља и видео да многе не знају о чему 
је ту реч, да су такву одлуку донеле 
неке друге, претходне администра-
ције, али и да су они спремни да те 
одлуке ревидирају. С друге стране, 
како наводи, те земље желе да са 
нама имају добре односе и да не 
причају само о Косову, него генерал-
но о нашим односима.

„Танзанија се наљутила, јер смо ми 

после 5. октобра затворили њихову 
амбасаду. Сада ћу направити једну 
рекапитулацију колико земаља при-
знаје, а колико не признаје Косово. 
Постоје земље које су замрзле ту 
одлуку, као што је Перу, Египат. Мени 
је циљ да падне испод 97, колико је 
половина од укупног броја чланица 
Уједињених нација”, казао је мини-
стар.

На оптужбе да се меша у америч-
ку унутрашњу политику, Дачић каже 
да мале земље не могу да се мешају 
у унутрашњу политику велике.

„Мислим да ми понекада и преви-
ше важности дајемо таквим саопште-
њима, реч је о чиновницима из Ми-
нистарства спољних послова, стално 
се покушава правити нека симетрија 
кривице. Србија за то ништа не треба 
да уради, таксе су показатељ да неко 
са вама не жели економску сарадњу. 
Нико не спомиње Заједницу српских 
општина, присвајање православних 
цркава, формирање такозване вој-
ске...”, каже Дачић.

Напомиње да нису у питању само 
албански лобисти, већ каже да су то 
и неки интереси појединачних поли-
тичара у САД.

„Када говорите о српској дијаспо-
ри, један конгресмен је рекао: Најбо-

љи су Срби, они немају никакве за-
хтеве. То значи да можете да радите 
шта хоћете. Никада српска дијаспора 
није била организована на такав на-
чин. Вилсон је био амерички пред-
седник који је ставио српску заставу 
на Белу кућу. Важно је да Трамп или 
демократе знају за кога ће да гласају 
Срби и да виде какву ће политику 
усмеравати ка тој страни”, навео је 
Дачић и упитао: „Нећемо ваљда да 
подржимо Клинтона?”.

Он каже и да мале земље не могу 
да се мешају у унутрашњу политику 
велике земље, али и да су нам исто-
времено потребни контакти са аме-
ричком администрацијом, пре свега 
са Белом кућом.

„Председник Вучић ће се срести 
са Помпеом, све је то добра увертира 
да треба да тражимо неки заједнич-
ки интерес са Америком”, закључио 
је шеф српске дипломатије. 

Циљ ми је да мање од 97 земаља  
призна Косово

Шеф српске дипломатије Ивица Дачић каже да је прошле недеље ишао по ноту 
петнаесте земље која жели да повуче признање независности Косова, али да је 

у дану кад је хтео то да објави, Квинта издала саопштење којим поручује 
Србији да треба да престане с акцијом повлачења признања

Ивица Дачић: 
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Д епартман за географију, туризам 
и хотелијерство Природно-ма-
тематичког факултета, Универ-

зитета у Новом Саду, један је од реа-
лизатора пројекта „WATERTOUR”, из 
програма прекограничне сарадње 
Србија - Мађарска. Циљ пројекта је 
да се подстакну људи на наутички 
туризам, као и промоција културног 
наслеђа и заједничких традиција Ма-
ђарске и Србије. Поред споменутог, 
чланови пројекта ће истраживати 
природне ресурсе и друштвене вред-
ности подручја реке Тисе, заједно са 
природним и вештачким пловним 
путевима слива Тисе.

У плану је и развој заједничке мар-
кетинг стратегије прекограничног 
региона где ће се формулисати пре-
длози за имплементацију заједнич-
ких маркетинг активности на регио-
налном нивоу. Примењени програми 
наутичког туризма служиће као мо-
дели који касније могу да се развија-
ју. Промовисањем наутичког туризма 
и јачањем туристичког потенцијала 
насеља уз Тису, као и применом ре-
зултата пројекта у пракси, програм ће 
допринети побољшању регионално 
интегративне улоге река у Панонској 
низији.

Пројекат ће учврстити геострате-
шки положај ових крајева и, поред 
тога, он ће такође послужити за при-
прему пуне интеграције Србије у ЕУ. 
Чланови тима са ДГТХ су проф. др 
Кристина Кошић, проф. др Имре Нађ, 
проф. др Анђелија Ивков-Џигурски, 
проф. др Александра Драгин и доц. 
др Мирослав Вујичић.

Остали партнери пројекта су Ин-
ститут за физичко васпитање и спорт-
ску науку, Институт примењених 
друштвених наука и политике мањи-
на, Институт за примењене науке, 
Департман за економску и социјалну 
географију (Универзитет у Сегедину), 
као и Факултет спорта и физичког 
васпитања и Учитељски факултет на 
мађарском наставном језику у Субо-
тици (Универзитет у Новом Саду).

На недавно одржаној 37. генерал-
ној скупштини Дунавске туристичке 
комисије закључено је да ће у будућ-
ности у Подунавским земљама неки 
од најпопуларнијих видова одмора 
бити бродски, бициклистички и кам-
пинг туризам. Прогноза је и да ће до 
2020. крузинг бизнис бити водећи на 
планети у индустрији туризма. Због 
великих потенцијала за развој нау-
тичког туризма у овом региону, у из-

разито перспективне пројекте спада-
ју они који за циљ имају развој и ко-
мерцијализовање наутичких прои-
звода: марина, услуга туристичког 
чартера, као и „речних крузера".

Највећи део тржишта речног нау-
тичког туризма односи се на кружна 
путовања кроз више земаља, а по 
статистикама је управо Дунав најпо-
пуларнија река, чак испред река Нил 
и Јангце. Ова паневропска река у Ср-
бију улази на самој тромеђи са Ма-
ђарском и Хрватском, а у Војводини 
има све карактеристике низијске 
реке, са пределима испреплетаним 
барама, каналима и речним рукавци-
ма, које настањују аутентичне биљне 
и животињске врсте. 

На путу Дунава кроз Војводину 
налази се неколико природних резер-
вата, међу којима су Национални 
парк Фрушка гора, Апатински рит, 
Kарађорђево, Петроварадинско - Kо-
виљски рит и Делиблатска пешчара. 
Туристичку атракцију представљају 
и подунавски градови и места са 
бројним културно-историјским спо-
меницима, као и богате музејске 
збирке у Музеју Војводине у Новом 
Саду, у народним музејима Зрењани-
на, Вршца, Панчева, градским музеји-
ма Суботице и Сомбора, као и Музе-
ју Срема у Сремској Митровици. 
Посебне колекције представљају 
материјалну културу и духовно ства-
ралаштво: Срба, Мађара, Словака, 
Румуна, Русина, и других.

Дунав је важан европски Kоридор 
7 који за транспорт користи све поду-
навске земље, једнако колико и њего-
ве природне лепоте у наутичко-тури-
стичке и рекреативне сврхе. Те је 
интереса препознала и Војводина, 
која од октобра 2008. има статус пу-
ноправног члана Радне заједнице 
земаља Дунавског региона, чија је 
иницијатива усмерена ка заједнич-

ком просторном планирању и разво-
ју свих европских региона кроз које 
протиче Дунав.

Програм развоја наутичког тури-
зма (НТД) је један од 14 приоритетних 
пројеката Програма привредног ра-
звоја Војводине. За циљ има да се 
развије наутичка инфраструктура и 
изграде неопходни објекти, привуку 
инвеститори, да се повеже регион са 
дунавским речним турама и доведу 
туристи у Војводину.

За потребе НТД пројекта урађена 
је Студија мреже марина на Дунаву, 
која анализира на које начине стра-
тешки искористити потенцијале које 
ова река има. Студијом је обухваћено 
шеснаест војвођанских општина уз 
Дунав, а утврђено је да постоји 56 
потенцијалних макролокација за из-
градњу марина.

Локације су обрађене са станови-
шта положаја, приступа, степена из-
грађености инфраструктуре и кому-
налне опремљености, као и погодно-
сти и ограничења за изградњу мари-
на. Предложена је и категоризација 
будућих марина, која подразумева 
техничку опремљеност привеза, ме-
ста за чување пловних објеката, сер-
висне услуге, ресторан, бензинску 
пумпу, чуварску службу итд. Студијом 
је у 16 подунавских општина утврђе-
но 56 потенцијалних локација, од ко-
јих је 13 идентификовано као при-
марно: Нови Сад (зимовник), Сремски 
Kарловци, Апатин, Kанал Богојево, 
Велики Kанал, Бачко Ново Село, Ти-
квара, Беочин, Стари Сланкамен, Ста-
ри Бановци, Ушће Тамиша, Kовин 
(зимовник) и Стара Паланка.

Бенефите Програма до сада је ко-
ристило седам општина: Сомбор, 
Бела Црква, Апатин, Сремски Kарлов-
ци, Инђија, Бач и Панчево, и то за су-
финансирање израде планова детаљ-
не регулације за изградњу марина. 

Популаризација наутичког туризма у пограничном подручју
Шири се прекогранична сарадња Србије и Мађарске

Факултети два универзитета - у Новом Саду и Сегедину, носиоци су прекограничног пројекта, чији је циљ 
популаризација наутичког туризма, као и промоција културног наслеђа и заједничких традиција Мађарске 

и Србије. Поред осталог, чланови пројекта ће истраживати природне ресурсе  
и друштвене вредности подручја реке Тисе

САРАДЊА

У СЕПТЕМБРУ БРОДАРЕЊЕ ТИСОМ 
Пројекат је започет у мају 2018. године и завршиће се у октобру ове 

године. Укупан буџет пројекта је 464.553,77 евра. До сада је одржано више 
радних састанака, отварајућа конференција у Сегедину, пет радионица 
у Мађарској и Србији и стручно путовање Тисом на подручју Мађарске, 
у чему су учествовали бројни актери из обе државе - научници, привред-
ници, новинари, студенти, локално становништво. У плану је одржавање 
још неколико радионица, као и Завршне конференције у Новом Саду на 
Департману за географију, туризам и хотелијерство, 12. септембра ове 
године. Поред тога, планирано је организовање стручне пловидбе на Тиси 
у Мађарској и у Србији (веслање кануима) током септембра месеца, у 
којој би учествовали сви партнери на пројекту заједно са студентима 
спорта.



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

С ептембар нам се већ прима-
као, а са њим и онај део ка-
лендарске године који по 

правилу обилује културним програ-
мима српске заједнице, чији је носи-
лац највећим делом Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађар-
ској. Да ли је колектив ове установе 
задовољан досадашњим резултатима 
и шта нам припремају за наступајући 
период, упитало смо Милана Ђурића, 
в.д. директора КДЦСМ-а.

- Оно што је било у могућности 
Културног центра, урађено је, али се 
много тога и мењало ове године што 
се тиче рада и делокруга. Вероватно 
су многи приметили да Културни цен-
тар ове године није расписивао кон-
курс. Разлог тога је што је на основу 

Скупштине одлуке један део средста-
ва, који је био намењен за конкурсе, 
издвојен је из буџета Центра и пре-
бачен је у оквире Земаљске самоу-
праве. Реч је од 5.000.000.-фт колико 
је наша институција годинама кроз 
конкурсе и појединачне молбе пома-
гала културне програме наше зајед-
нице широм Мађарске. Међутим,  рад 
Културног центра се ове године од-
вијао у континуитету и трудили смо 
се да сходно нашим могућностима 
организујемо програме на највишем 
нивоу. 

Полако, али сигурно смо одрадили 
припреме за реконструкцију новог 
простора у који треба да уђемо у дру-
гој половини године и чија обнова је 
требала да се деси преко лета. То је 

подразумевало и припрему многих 
докумената и дозвола, а требало је 
спровести и процес набавке. Иако 
Културни центар није носилац овог 
пројекта у припремној фази смо мак-
симално били ангажовани. Добрим 
делом је и наш интерес да уђемо у 
нове просторије на јесен, а драго ми 
је и због Српског позоришта у Мађар-
ској са којим делимо кров.

О каквој динамици послова је реч 
и шта они све подразумевају?
– Процес обнове подразумева де-

лимичну реконструкцију простора 
који је за потребе нашег позоришта 
од Владе Мађарске добила Самоу-
права Срба у Мађарској. Пошто се тај 
нови простор показао као неадеква-
тан за функицонисање ове институ-
ције договорили смо се да наш доса-
дашњи простор уступимо Српском 
позоришту у Мађарској, а ми да пре-
ђемо у просторије које су они добили. 
На тај начин свака од ове две инсти-
туције моћи ће да функционише мно-
го боље. 

У том новом простору је функцио-
нисао један ресторан па је потребна 
адаптација у интересу наших потре-
ба. Руше се или дограђују неки зидо-
ви, а у већој мери обнова обухвата и 

инсталације, односно простор треба 
технички прилагодити савременим 
захтевима. Желимо да Културни цен-
тар буде једноставно уређен, а ипак 
максимално функционалан. Много 
сам размишљао о практичној приме-
ни простора и на тај начин га и пре-
уређујемо. Ту треба да се надаље 
дешава значајан део културног живо-
та наше заједнице. И библиотека ко-
начно треба да добије своје ново 
место јер, нажалост, нису више у пи-
тању недеље, месеци, већ године, како 
наш књижни фонд нема простора. 
Део библиотеке, као и део архивске 
грађе, стоји у кутијама и чека да се 
обезбеди простор. 

Шта ће посетиоци Српског кул-
турног центра, у програмском 

смислу, моћи да виде у тој уста-
нови у другој половини године, у 
коју смо увелико закорачили?
– Од јесени и након обавеза на 

„градилишту“, следи Месец српске 
културе и то јубиларни, десети по 
реду. Када смо отпочели сада већ 
пре једну деценију, ову вeлику мани-
фестацију, надао сам се али нисам 
веровао у њен толики успех. Људи су 
максимално заинтересовани  за про-
граме Месеца српске културе и већ 
недељама раније нас питају шта је то 
што ће бити ове године. Битно је да 
као и предходних година буду засту-
пљени скоро сви сегменти српског 
стваралаштва, али су неопходне и 
промене како би увек били у току. 

Велика ми је част што ће Милорад 
Крстић, као члан наше заједнице, сво-
јим филмом „Рубен Брант, колекцио-
нар“, који је у протеклом периоду 
доживео успех, отвoрити Месец срп-
ске културе. Неће изостати ни тради-
ционални међународни сусрет писа-
ца, „Пештански омнибус“, на којем ће 
учествовати српски писци из Мађар-
ске, Србије и већег дела расејања. 
Неопходна је и сарадња са нашим 
организацијама и самоуправа у уну-
трашњости. Добар пример тога је и 
„Ајвар фестивал” који се организује 

Милан Ђурић, в.д. директора КДЦСМ-а 

„Месец српске културе” на прагу  
десетог рођендана

 КУЛТУРА

„Оно што се у нашој заједници тренутно ствара на уметничком плану, биће део 
баштине у будућности, то је свима јасно, јер не мислим да се данашње време 

баш пуно разликује од неких прошлих. Треба да постоје оквири и могућности 
за помоћ ствараоцима у области културе и уметности, јер управо ми имамо 
обавезу да стварамо традицију будућности. Ако то не будемо учинили, наше 

време ће остати празна страница за генерације иза нас. Немамо право да 
живимо само на слави наших предака, већ имамо обавезу према њима, да 

наставимо оно што су они отпочели”, каже за наш лист Милан Ђурић и 
најављује живу културну јесен српске заједнице у Мађарској

САРАДЊА СА СРБИМА У УНУТРАШЊОСТИ
Да ли сте задовољни сарадњом са српским организацијама у унутра-
шњости Мађарске?
– Увек може боље. Сарадња са српским организацијама и заједницама 

у унутрашњости поставља се као кључно питање данашњице. Пошто 
потичем из Сантова, тачно знам колико је важно да очи водећих инсти-
туција буду уперене ка малим срединама где често треба много више 
труда и енергије за опстанак и деловање, него што је то случај у Будим-
пешти. Морамо сви непрестано да комуницирамо и да стално имамо на 
уму да имамо један заједнички циљ, а то је развој и опстанак српске за-
једнице у Мађарској. 

ЗАМЕНА ПРОСТОРИЈА У НАЂМЕЗЕ УЛИЦИ
Шта ће бити са простором који већ низ година користи Српски кул-
турни центар у Нађмезе улици? Какав је договор са Српским позори-
штем у Мађарској? 
– Оно што сада треба да се деси је, заправо, једна ротација. Онај нови 

простор је добило Српско позориште, односно, Самоуправа Срба у Ма-
ђарској, са циљем да обезбеди место Српском позоришту. Међутим, у 
овим просторијама које сад треба да обновимо, не постоји начин којим 
би се могло обезбедити место за позориште, тј. позоришна сала. Најјед-
ноставније решење је да заменимо просторе. У садашњим просторијама, 
које су власништво Културног центра, а из којих излазимо, остаје Српско 
позориште у Мађарској. Они ће простор прилагодити својим потребама. 
Сала остаје као што је била, а у делу галерије ће позориште себи да 
уреди фоаје какав им је потребан. Значи, десиће се обнова и десиће се 
замена простора између институција.

Милан Ђурић: „Књижевно стваралаштво, које данас настаје, представља башти-
ну будућности. Једног дана, за неколико деценија или векова, сигурно ће неко 
пажљиво да посматра оно што је настало у данашње време. Желимо да дамо 
значај савременом стваралаштву и да гласно говоримо колико је то важно.”
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у Десци, где смо са тамошњим орга-
низаторима и Кристофором Брца-
ном постигли договор да се сваке 
године Фолк фест одржава у оквиру 
ове манифестације и Месеца српске 
културе. Довешћемо и неке од најпо-
зантијих српских уметника из наше 
матице. Биће много интересантних 
садржаја широм Мађарске, ево да 
споменем само неке, нпр. Концерт 
квинтета Алтро Сенсо који ће се на 
Музичкој академији „Ференц Лист” 
представити делима српских компо-
зитора, биће представљена и књига о 
Данилу Кишу, универзитетског про-
фесора  др Миливоја Павловића, а 
велико интересовање влада и за мо-
нодраму Ланета Гутовића, свима по-
знатог Шојића. Наше позориште из-
вешће „Аутобиографију“, кабаре 
Милана Руса по истоименом делу 
Бранислава Нушића, а за сам крај 
најављено је свечано пресецање врп-
це на новим просторијама Српског 
културног центра као и долазак Еми-
ра Кустурице.  

Имаћемо значајне госте, сарадњу 
са више институција унутар заједни-
це и са више мађарских институција 
такође. Имамо и јако лепу сарадњу 
са националним биоскопом „Ураниа“. 
Сусрет писацa одржаћемо у традици-
оналном простору кафеа „Централ“. 
Надамо се да ће то и у будућности 
бити место где ће се и савремени 
ствараоци окупљати као што је то 
било некад. Имаћемо нов простор 
који даје могућност за сарадњу и за 
подстицај стваралаштва у скоријој и 
даљој будућности. Отворићемо тај 
простор, а десиће се неки програми 
у још једном новом простору, у новим 
просторијама Удружења уметника 
„Круг“, као  једном од активних удру-
жења што се тиче савременог ства-
ралаштва. Желимо да гледамо у бу-
дућност, то је основна парола МСК-а. 
Дакле, да не гледамо само у про-
шлост, већ и у будућност. Надам се да 

ће се све више стваралаца укључива-
ти у организацију програма, а и да 
буду учесници овогодишњег Месеца 
српске културе.

Шта нам детаљније можете рећи 
о новом простору Удружења умет-
ника „Круг“, који сте споменули? 
Незванично сазнајемо да се он на-
лази на врло фрекфентној локацији.
– Удружење уметника „Круг“ је у 

протеклој деценији оставило трага 
широм Мађарске, али, нажалост, све 
до сада нисмо имали своје простори-
је, упркос чињеници да смо једино 
српско удружење овог типа у Мађар-
ској. Али захваљујући разумевању 
Епархије будимске наше удружење 
је добило просторије у будимпештан-
ском Текелијануму , у улици Вереш 
Палне 19. Оно ће бити мешавина неке 
врсте атељеа и једног друштвеног 
простора у који људи радо долазе. 
Овај простор ће на неки начин и обо-
гатити културну понуду славног Теке-
лијанума, а надамо се да ће то бити 
и место савременог стваралаштва 
које ће дати нову могућност књижев-
ницима, музичарима, ликовним и 
драмским уметницима, као и многим 
другима. Такође, ту ће бити и седиште 
све популарније интернет телевизије 
Варош, односно тренутно је у изради 
студио где ће се производити емиси-
је. Велику помоћ пружила нам је ме-
дијска кућа Радио-телевизија Војво-
дине. На овај начин не подстичемо 
само стваралаштво у класичном сми-
слу, него и нове медије. Надам се и 
верујем да ово може да буде место 
где ће неки нови нараштаји уметника, 
новинара или медијских и културних 
посленика, на неки начин поникнути. 
Биће то место на којем ће се повеза-
ти људи који желе да нешто створе и 
оставе у овој заједници.

Када је реч о књижевности, коју 
сте управо споменули, да ли се у 

српској заједници у Мађарској до-
вољно чини на подршци овој грани 
уметности? Не чини ли Вам се да 
се у заједници далеко већа пажња, 
укључујући и финансије, посвећује 
презентовању народних игара него 
што се подстиче стварање нових 
уметничких и културних вредно-
сти?
– Свакако да је за нас у расејању 

важан фолклор. Уметници су у свако 
доба и кроз све историјске периоде, 
некад више, некад мање, морали да 
се изборе за себе. Некад су имали, 
можда, већу подршку, некад мању, а 
некад су неке гране или видови из-
ражавања уметности, чак и изража-
вање мишљења, били забрањивани. 
Мислим, да смо деценијама врло 
добро организована заједница. Има-
мо институције које други немају и 
можда неће ни имати у неко скорије 
време. Могућност и основа постоје, 
као и воља да се сачува нека врста 
традиције Срба у Мађарској. Оно 
што се у нашој заједници тренутно 
ствара на уметничком плану, биће 
део баштине у будућности, то је сви-
ма јасно, јер не мислим да се дана-
шње време баш пуно разликује од 
неких прошлих. Треба да постоје 
оквири и могућности за помоћ ства-
раоцима у области културе и умет-
ности, јер управо ми имамо обавезу 
да стварамо традицију будућности. 
Ако то не будемо учинили, наше вре-
ме ће остати празна страница за ге-
нерације иза нас. Немамо право да 
живимо само на слави наших преда-
ка, већ имамо обавезу према њима, 
да наставимо оно што су они отпо-
чели. Морамо пружити не само окви-
ре ствараоцима, него треба и да их 
подстичемо. Често је проблем што 
данашњи млађи аутори „пишу за фи-
оку“, или цртају, или се баве неким 
другим уметничким гранама, а да то 
остаје, можда, закључано. Можда 
тако тај пламичак и нестане у њима, 

а ако их на време откријемо, помог-
немо им, некад их мало и терамо, 
подстичемо их, бодримо, онда ће они 
можда више да полете. 

Стваралачку делатност треба не-
говати и чинити да се периодично, 
годишње или неком другом динами-
ком објављују књижевна дела. На-
равно, за то је потребна и финансиј-
ска позадина, потребно је разумева-
ње друштва, интересовање, публика. 
Цела заједница треба да подстиче 
тај рад. Ако то ради само група људи, 
то може да има резултата, али би 
било боље да се томе посвети већа 
пажња.

Српски културни центар је пре 
неколико година започео прибли-
жавање наше књижевности већин-
ској публици,  преводима дела на 
мађарски језик. Да ли ће настави-
ти та традиција?
– Ми смо у протеклих неколико 

година интензивно радили на томе. 
Када сам пре пар извесног времена 
изнео ову моју идеју Пери Милоше-
вићу као главном уреднику наше 
издавачке куће Радионица Венцло-
вић, одмах смо се сложили да је то 
веома важно. Било је година када 
смо издали и по три издања превода 
и сада имамо један леп број тих књи-
га српских аутора из Мађарске. Ме-
ђутим, ове године смо одлучили да 
у оквиру Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској објави-
мо превод књиге „Венац од трња за 
Данила Киша“ , аутора Универзитет-
ског професора Др Миливоја Павло-
вића. 

Издање ове књиге је посебно подр-
жало Министарство културе Србије. 

Замисао је била да на овај начин 
можда можемо да дотакнемо мађар-
ску публику и да покажемо колико, 
уствари, између нас нема разлике и 
колико делимо исте судбине. 

СНН
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В елики празник Преображење 
Господње, прослављен је у 
истоименом православном 

храму у Сентандреји. Празник је по-
свећен сећању на догађај Христовог 
преображења, тренутку када се, пре-
ма хришћанском предању, Христос 
на гори Тавор пред апостолима пре-
образио и засјао као сунчева све-
тлост. 

Свету  архијерејску Литургију по-
водом храмовне славе Преображењ-
ске цркве у Сентандреји, служио је 
епископ браничевски Игњатије, а 
саслуживали су протојереј-ставро-

фор Војислав Галић, протојереј Зо-
ран Остојић, протојереј Павле Ка-
план, јереј Љубисав Милисавић, је-
ромонах Варнава Кнежевић и ђако-
ни Душан Пауновић и Стефан Ми-
лисавић. Свету архијерејску литур-
гију увеличало је појање мушког 
хора „Јавор” из Сентандреје, којим 
руководи Мирослав Брцан.  

Владика Игњатије је пренео по-
здраве епископа будимског Лукија-
на, а говорио је и о самом значају 
овог великог празника. На крају ли-
тургије, владика је освештао грожђе, 
јер се на Преображење у знак за-
хвалности Богу на плодовима које 
даје земља, освећује грожђе и дели 
народу. Још једном је честитао славу 
Сентандрејцима, као и свим верни-
цима који су тога дана дошли у цр-
кву. 

На вечерњем богослужењу се оку-
пио велики број верника, а на крају 
богослужења Владика Игњатије са 
свештенством и верницима је осве-

штао жито и пререзао славски колач. 
У црквеној порти је потом приређен 
богат фолклорни програм.

Поводом празника Преображење, 
у Сентандреји су одржани и „Дани 
фолклора“. Зоран Динковић је оку-
пио четири КУД-а из Војводине, свој 
КУД „Виногради” из Гудурице, КУД 
„Новак Радонић” из Мола, КУД „Ђор-
ђе Малетић” из Јасенова и КУД „Ду-
кати” из Маргите. Културно-уметнич-
ка друштва су представила своје 
дечје групе.

Код српског народа је од давнина 
познато саборовање на Преображе-

ње у Сентандреји, па је тако било и 
овога пута. У присуству свештенства 
које је служило вечерње, пред мно-
гобројним верницима и туристима 
наступили су млади гости. Својим 
играма прошетали су кроз Србију, 
представили Лесковац, Гњилање, 
Владичин Хан, Банат и влашки крај. 
Поред гостију, наступили су и дома-

ћини, дечја група КУД-а „Табан”, која 
је публици приказала своју познату 
кореографију „Влашке игре“. Није 
изостао ни традиционални дефиле 
до главног сентандрејског трга, где 
се повело коло око Трговачког крста. 
Музички програм је настављен на 
Тргу Цара Лазара, на бини поред 
ресторана „Корнер”, који је током 
целог дана нудио српске специјали-
тете. Свирао је оркестар „Село“ из 
Ловре, под вођством Уроша Дими-
тровића. Оркестар је наступио у из-
мењеном саставу, јер хармоникаш 
Растко Гергев и вокални солиста 

Никола Скорић нису наступили због 
других професионалних обавеза. 
Њих су заменили Радован Марић, 
већ одавно познат публици у Мађар-
ској као виртуоз на хармоници, као 
и певач Жељко Самарџић - Панонац. 

- Данас први пут свирамо у овом 
саставу, а пред нама је још осам кон-
церата. Чланове оркестра није лако 

заменити, морао сам да потражим 
музичаре из Србије. Са Марићем 
сарађујем већ годинама. Надамо се 
да ћемо испунити очекивања наше 
сталне публике -  изјавио је за наш 
лист Урош Димитровић. 

Нема сумње да су у томе успели, 
јер се друштво није разилазило дуго 
после поноћи.

Душан Вуковић, уметнички руко-
водилац КУД „Табан“ и ове године је 
био задужен за уметнички програм. 
Манифестацију „Дани фолклора“ у 
Сентандреји организовао је и делом 
финансирао Српски културни клуб 

из Сентандреје, са својом члановима: 
Костом Вуковићем, Милетом Марга-
ритовићем, Дејаном Дујмовом, Ду-
шаном Вуковићем и Кати Гереч. 
Средства за ову манифестацију 
обезбедиле су још и Фондација „Бе-
тлен Габор” и Српска самуправа V 
кварта у Будимпешти.

Д. К. - К. П.

Традиционалне свечаности у Сентандреји  ДУХОВНОСТ

Сентандрејци су, заједно са Србима из околних места и наше матице, храмовну славу Преображењске цркве 
прославили духовним свечаностима, али и песмом и игром.  Поводом празника, у Сентандреји је одржана 

манифестација „Дани фолклора”

Преображење обележено молитвама, песмом и игром



 
Будимпешта, 29. август 2019. 7 

С рби у Десци и ове године су 
достојно прославили своју хра-
мовну славу - Преображење 

Господње. Будући да се празновање 
заштитника месне српске православ-
не цркве сматра једним од највећих 
догађаја у животу месне српске за-
једнице, сваке године прослави па-
трона светиње претходе веома 
озбиљне припреме и организација.

Штавише, Дешчани, тачније, члано-
ви месне српске православне цркве-
не општине су у години када им све-
тиња обележава 160. годишњицу по-
стојања,  посебан нагласак ставили на 
празновање заштитника светог хра-
ма. Преображење Господње богослу-
жбено је обележено у месној српској 
православној цркви, где је у навечер-
је празника служено вечерње бого-
служење са петохлебницом, а на сам 
дан црквеног празника, 19. августа, 
мештанима су се у свечаном обеле-
жавању храмовне славе прикључили 
и бројни српски православни верни-
ци из околних насеља па и шире. 

Прослављање празника започето 
је Светом литургијом, којом је начал-

ствовао протојереј-ставрофор Илија 
Галић, парох батањски и архијерејски 
намесник сегедински, уз саслужива-
ње игумана Јустина (Стојановића), 
егзарха манастира Епархије теми-
шварске, протонамесника Далибора 
Миленковића, пароха сегединског и 
архиђакона Инокентија (Лукина). На 
богослужењу су појали чланови Хора 
„Слога'' из Деске, а апостол су читали 
и чтецирали  Рувен Фридман и Васи-
лије Туцаков. 

Празничном беседом верницима 
се обратио игуман Јустин, који је ве-
ома надахнуто проповедао о празни-
ку и  значају преображења и при том 
рекао: 

„Господ нас је сабрао под сводови-
ма овог нашег древног и лепог храма, 
Преображења Господњег, да заједно 
прославимо нашу славу, велики пра-
зник преображења Христовог, онога 
дана и онога празника, које је Господ 
Исус Христос у својој спаситељској, 
јеванђељској мисији учинио пред 
својим светим и љубљеним апостоли-
ма Петром, Јаковом и Јованом и пре-
образио се у свој слави својој и пока-

зао силу свога божанства. Оно што је 
битно за празник Преображења јесте 
то да се управо овим чудом Христо-
вим – када Господ показује силу сво-
га божанства – утврђује вера апосто-
ла, која је до тада била слаба. Овом 
светом службом и овом славом ми 
прослављамо и један значајан јубилеј 
а то је 160 година од изградње овога 
светога храма. Тим поводом, ми се у 
нашим молитвеним мислима присе-
ћамо свих оних наших предака, који 
су овај свети храм основали, сагра-
дили, утврдили, били његови ктитори, 
послужитељи, у њему служили, пева-
ли, молили се Богу!“

Игуман Јустин је у склопу своје 
славске проповеди пренео благослов 
и поздрав епископа будимског Луки-
јана, честитајући на крају присутни-
ма јубилеј 160. годишњице подизања 
храма и храмовну славу. Преподнев-
ни део празновања храмовне славе 
у Десци  протекао је у знаку литије, 
одхода  цркве, односно освећења 
грожђа у светом храму, које је 
на благослов подељено верни-
цима.

Након подневне тзв. „трпезе 
љубави” вечерње богослужење 
је у светом храму отпочело у 
16 сати. Том приликом служили 
су протојереј-ставрофор Ау-
рел Бекан од стране Румунске 
православне цркве у Мађар-
ској, протојереј Дина Чоков, 
парох великосемиклушки, про-
тонамесник Ненад Јовановић, 
парох у Српском Крстуру, јереј 
Радослав Стојков и архиђакон 
Инокентије. 

Уследио је чин резања слав-
ског колача и благосиљања 
кољива. Овогодишњи кумови 
били  су чланови породице 
Фридман: Орен, Адријана, Ру-
вен, Мила и Лена. Кумство за 

наредну годину преузела су браћа 
Алекса и Перица Рус који се, иако не 
живе у Десци, увек радо враћају у 
вољено село.

На крају свечаног чина резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива, празнично слово одржао је 
протојереј Дина Чоков, рекавши:

„Ово је празник, који су ваши стари 
изабрали да буде рођендан цркве. На 
данашњи дан, на данашњи празник 
све се преображава. А то је само под-
стрек нама да се и ми преобразимо 
на боље, да се променимо, да будемо 

бољи како нас учи и Свето Писмо да 
идемо стопама наших светих отаца. 
Како бисмо се и ми преобразили, 
како бисмо могли да примимо Го-
сподње Царство, небеско царство." 

После вечерња, на дворишту Срп-
ског културног, образовног и духов-
ног центра „Свети Сава'', славље Де-
шчана и њихових гостију настављено 
је пригодним послужењем, заједнич-
ком вечером и славским балом, на 
којем су се за добро расположење 
присустних побринули чланови Ор-
кестра „Жице из равнице” из Новог 
Кнежевца. Општенародно преобра-
жењско славско весеље у Десци по-
трајало је до ситних сати.

Додајмо и то да је главни органи-
затор овогодишње храмовне славе 
била месна Српска православна цр-
квена општина, а покровитељи Само-
управа Срба у Мађарској, Српска 
народносна самоуправа у Десци и 
КУД „Банат” из овог места.

П. М.

ДУХОВНОСТПрослава Преображења у Десци

Славске свечаности у знаку јубилеја  
дешчанског српског храма

Овогодишња храмовна слава Срба у Десци била је посебно свечана, jер 
тамошња српска црква ове године обележава 160 година постојања. Прослава 

Преображења отпочела је Светом литургијом, коју је служио протојереј-
ставрофор Илија Галић, парох батањски и архијерејски намесник сегедински,  

уз саслуживање свештеника и монаха Будимске и Темишварске епархије
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 БАШТИНА

Фестивал у центру словенске  
писмености и културе

Ф оклораши из Сантова придру-
жили су се у Охриду ансамбли-
ма из бројних земаља света. 

Наиме, позиву организатора овом 
приликом одазвала су се културно-
-уметничка друштва из Литваније, 
Украјине, Бугарске, Израела, Румуни-
је, Хрватске, Србије, Турске, Молдави-
ја и Канаде. Сантовчани су били сме-
штени у Струги, у друштву једног 
фолклорног ансамбла из Бугарске и 
Хора Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду.

Међународни фолклорни фести-

вал „Ohrid waves”, који је заправо смо-
тра традиционалних игара и музике, 
окупио је заиста велики број фолкло-
раша – преко хиљаду, а „Весели Сан-
товчани“ су први пут наступали 23. 
јула. Извели су „Српске игре“ из Ку-
манова и побрали све симпатије и 
аплаузе публике.

Сутрадан, играчи и музичари из 
Мађарске, посетили су Св. Наум, је-
дан од најлепших манастира у Маке-
донији, ходочасно место лоцирано на  

платоу изнад Охридског језера. Ма-
настир је 910. године основао Св. 
Наум, али је данашња црква саграђе-
на у XVI веку. Од првобитне цркве 
постоји само параклис са гробом Св. 
Наума. У наставку излета, Сантовчани 
су имали прилику да погледају и дру-
ге цркве, манастире и базилике, све-
тиње где су Климент и Наум, ученици 
Ћирила и Методија, писали своја 
учења и формирали ћирилицу. Исто-
га дана, чланови удружења из Мађар- 

ске обишли су и Стари Охрид, а током 
боравка у словенској царској и патри-
јаршијској престоници, Сантовчани-
ма се пружила прилика и за купање, 
сунчање и дружење.

Другог дана фестивала, на великој 
позорници представили су се сви ан-
самбли, а на репертоару су се нашле 
чак 33 тачке. „Весели Сантовчани” су 
том приликом уз живу музику, у прат-
њи својих тамбураша, извели „Игре 
из Сантова“. Публику су просто оча-
рале богата шокачка и српска ношња, 

у којима су играчи извели кореогра-
фију. Сантовчани су испраћени ова-
цијама, а на крају манифестације, као 
и осталим извођачима,  уручена им 
је диплома.

Наравно, током фестивала, члано-
ви сантовачког ансамбла дружили су 
се са осталима, њихово друштво пр-
венствено су тражили фолклораши 
мађарског ансамбла из Румуније, 
удружење из Хрватске, а ту су били и 
хористи Медицинског факултета Уни-
верзитета у Новом Саду. Новосад-
ским студентима упућен је позив да 
гостују у Сантову, па остаје да се види 
када ће се овај план остварити и када 
ће Сантовчани посетити Нови Сад, 
где су такође позвани.

Тако се Културно-уметничко дру-
штво „Весели Сантовчани“ из култур-
ног, духовног и туристичког центра, 
који се 1980. године нашао на листи 
светског културног и историјског на-
слеђа под заштитом УНЕСКО-а,  кући  
вратило са пуно лепих доживљаја. И 
сами су признали да ће, када се 

Охрид једном посети, касније увек 
постојати жеља за повратком у град 
који постоји већ 2400 година. 

Учешће „Веселих Сантовчана“ на 
фестивалу у Охриду материјално су 
подржали Фонд „Габор Бетлен“ и Са-
моуправа Срба у Мађарској.

П. М.

У Охриду, који је познат по својих 365 цркава, овога лета одржан је 
Међународни фолклорни фестивал „Охридски таласи“. На петнаестој  
по реду културно-забавној манифестацији, учествовали су и чланови  
КУД-а „Весели Сантовчани“, предвођени уметничким руководиоцем  

и председницом Евицом Чатић Козић

Наступ „Веселих Сантовчана“ у Македонији

Припреме за јесење 
активности

Договори Срба у Медини

С амоуправа Срба у Медини је 
почетком овог месеца разма-
трала и прихватила извештај 

о раду у протеклом периоду и финан-
сијском пословању, а размотрени су и 
програми за предстојећи период. Сед-
ницом је председавала Наталија Со-
кић, председница мединске Српске 
самоуправе, која је и поднела изве-
штај о активностима између два засе-
дања. 

Она је нагласила да је и ове године 
било плетења ивањданских венаца, 
који нису доспели само на домове, 
него и на месну српску православну 
цркву, односно, парохијски дом. Поје-
дини српски православни верници 
присуствовали су храмовној слави у 
Стоном Београду, односно, црквено-
-народном сабору у манастиру Грабо-
вац. Срби у Медини угостили су и 
полазнике уметничке, сликарске коло-
није у суседном насељу, који су били 
очарани лепотом иконостаса и икона 
месног српског православног храма.

Преостала средства у буџету, чла-
нови мединске Српске самоуправе 
уложиће у обнову дела парохијског 
дома. Део објекта је оштећен због 
влаге, па захтева хитну интервенцију.

Потом се разговарало о прослави 
Преображења, односно, приређива-
њу „Пударине“, обичаја чувања ви-
нограда, када грожђе почиње да 
зри. Датум окупљања мештана Срба 
у винограду једног од чланова срп-
ске заједнице у Медини за сада још 
није одређен, али се зна да ће весе-
ље бити уприличено након договора 
са свим српским житељима села.

Чланови Мединске српске само-
управе су се сложили да ће до ок-
тобарских мањинских, народносних 
избора спровести своје планове и 
програме, а вољни су да и у наред-
ном мандату наставе рад, како 
кажу, у корист и за добробит српске 
заједнице у овом толнанском насе-
љу. 

П. М.
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Ф олклораши „Рузмарина” и „Ба-
ната” у последње три године 
веома успешно сарађују, шта-

више, заједнички одржавају пробе, 
наступају на одређеним манифеста-
цијама, а то њихово стручно па и 
приватно дружење не доводи под 
знак питања ни чињеница да су два 
насеља међусобно  удаљена преко 
200 километара.

Захваљујући дружењу вршњака из 
Калаза и Деске, дошло је до њиховог 
веома складног повезивања, које је 
резултирало одласцима у батањски 
Српски фолклорни табор, где су за-
једно играли, певали, забављали се. 
Учили су кореографије од Љубомира 
Милета Вујчина, врсног кореографа 
из Врбаса, који им је пренео доста 
тога из сфере фолклора и српске тра-
диције. 

Успешној сарадњи свакако допри-
носи и то што се на челу подмлатка 
калашког и дешчанског ансамбла 
налазе сестра и брат: Зорица Коснов-
ски, рођена Дунаи и Перица Дунаи. 
Могла би се истаћи и друга срећна 
околност: могућност конкурисања 
код Фонда „Габор Бетлен“. Имајући у 
виду да поменути фонд подржава 
приређивање кампова, руководство 
Културно-уметничког друштва „Ру-
змарин“ је поднело пријаву на кон-
курс, везан за организацију другог по 
реду српског дечјег фолклорног та-
бора. Учинило је то водећи се веома 
позитивним искуствима прошлогоди-
шњег кампа, одржаног у Српском 

Ковину, а након позитивног вредно-
вања конкурсне молбе, одлука је 
пала да се фолклорна едукација ове 
године приреди у познатом бањском 
градићу у Барањи. 

Фолклорно усавршавање четрде-
сетак младих Калазлија и Дешчана, 
свакодневно се одвијало у Дому кул-
туре у Харкању. Овом приликом мла-
ди играчи нису учили нову кореогра-
фију, већ су нагласак ставили на по-
нављање ранијих игара, као што су 
„Куманово“, „Левач“, „Дими-
тровград“, „Београд“ и „Ни-
шава“.  

- Драго ми је због деце, 
која су веома марљива и 
желе да раде. Мало смо се 
плашили због броја полазни-
ка, али сада већ могу рећи 
да су сви они жељни лепих 
игара, вежбања, па и насту-
па. Имамо много планова, а 
жеља нам је да се ова деца 
што више пута представе не 
само овде у Мађарској, него 
и у Србији - каже Зорица 
Косновски, руководилац 
подмлатка „Рузмарина“.

Перица Дунаи, уметнички 
руководилац подмлатка „Ба-
ната“ није крио своје задо-
вољство што је код својих 
пулена и ове године уочио 
задовољство: 

- Што је најважније, видим 
задовољство на лицима 
деце. Сем тога, посебно ра-

дује та сложност између њих. Све су 
уигранији, види се велики напредак  
у заједничком раду са „Рузмарином“. 
Волео бих да наши млади доспеју на 
фестивале у Србији - рекао нам је 
Дунаи.

Иначе, током петодневног табора, 
камперима се пружила прилика да 
бораве и на харкањском купалишту, 
где су поред сунчања уживали у ку-
пању и чарима бројних базена. Посе-
тили су и Печуј, где нису могли да 

пропусте једну од својих омиљених 
игара - борбу са ласером, а доспели 
су и у Шиклош, где су погледали тв-
рђаву и месни српски православни 
храм. Ту су полазнике табора, са њи-
ховим пратиоцима, угостили чланови 
месне Српске самоуправе, који су за 
своје драге госте испекли ћевапе и 
пљескавице. Уједно су им упутили 
позив да догодине, својим наступом, 
увеличају прославу присећања на 
деспота Стефана Штиљановића на 
Ђунтиру.  

Гостима хотелског комплекса где 
су били смештени, фолклораши су 
као својеврсни дар поклонили коре-
ографију „Димитровград“ и при том 
били испраћени бурним аплаузима 
публике. Руководиоци КУД-а „Рузма-
рин“, предвођени уметничким руко-
водиоцем ансамбла Еником Ваизер, 
већ су наговестили да ће се табор 
одржати и следеће године.  

Предраг Мандић

Серија фолклорних кампова настављена у Харкању

Јуниори „Рузмарина” и „Баната” унапредили  
своје играчко умеће

     У организацији Културно-уметничког друштва „Рузмарин“ из Калаза, у 
Харкању је одржан други Српски дечји фолклорни табор, који је окупио 

чланове подмлатка овог ансамбла и дешчанског КУД-а „Банат“

Популарни „Сигет фестивал”, осим 
што пласира музику различитих жан-
рова, пропагира и заштиту животне 
средине и подизање свести о значају 
њеног очувања, а ове године напра-
вљен је велики корак у кампањи бор-
бе против једнократне употребе пла-
стике. Уведене су у употребу чаше од 
тврде пластике, које су враћане и 
више пута коришћене. Такође, била 
су организована и предавања на тему 
заштите околине и промене климат-
ских услова, а један од гостију била 
је и познати научник и амбасадор 
мира при УН-у, др Џејн Гудал (Dr Jane 
Goodall). 

Такође био је изграђен и „Еко 
камп”, где је отпадом могао да се пла-

ћа интернет сигнал или добије у за-
мену неки поклон. „Сигет фестивал” 
пружа потпуни фестивалски угођај 
журкама које нон-стоп трају, сјајним 
концертима, публиком из целог света, 
са више од 200 програма свакоднев-
но. За кампере, али и оне који „Сигет” 
посећују свакодневно, био је обезбе-
ђен сигуран камп, добри хигијенски 
услови, затим ресторани, продавнице 
хране и гардеробе и друго што је по-
требно за живот тих неколико дана. 

Организаторима „Сигета” је успе-
ло да ове године доведу два велика 
музичка имена. Били су то Ед Ширан 
(Ed Sheeran) и Фу Фајтерс (Foo Fighters), 
а могли би рећи да су и остали изво-
ђачи на Главној бини били веома ак-

туелни, као што су „Национал” (The 
National), „1975”, Пост Мелон (Post 
Malone), „21”, Пајлотс (Twenti One Pilots). 

Нажалост, међу посетиоцима је 
било мало домаће публике, можда 
због цене улазница. Ипак, чини се да 
је домаћих љубитеља музике ипак 
било више ннего ранијих година. У 
односу на прошлу годину која је била 
рекордна, овога пута је број посети-
лаца био мањи - око 530.000 Проце-

њује се да је на концерту Еда Ширана 
(Ed Sheeran) било око 65.000 људи. За 
љубитеље реп музике на „Сигету” је 
наступио и Мек Лемор (Mack Lemore), 
као и један од најпознатијих ДЈ-ева, 
Мартин Герикс (Martin Garrix). За љу-
битеље већих концерата, свакако је 
био најзанимљивији спектакл који је 
последњег дана фестивала приредио 
амерички рок састав „Фу Фајтерс”. 

Д. К.

Извештај са „Сигет фестивала”

Један од највећих музичких, или тачније 
мултикултуралних програма у Европи током лета, 

свакако је будимпештански „Сигет фестивал”, који је 
ове године трајао је од 7. до 13. августа, угостивши 

преко пола милиона посетилаца

Музички свет на једном месту
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Дечје састајалиште на БалатонуНЕВЕН

С рпска самоуправа у Кишпе-
шту већ петнаести пут уче-
ствује у реализацији размене 

ђака из побратимљених градова, па 
тако и ученика из Сомбора. И овога 
лета је била актуелна размена учени-
ка у Мађарској. Стигавши у Будимпе-
шту, деца из иностранства прва три 
дана су провела у кругу породица 
XIX кварта. Наредних седам дана 
ђаци су провели на обалама Балато-
на. 

Ове године је укупно 132 ученика 
камповало у Капталанфиреду. Осим 
Сомбораца овде су боравила и деца 
из Смољана (Бугарска), Пендика (Тур-
ска), Ташнада (Румунија) и Мале Пе-
ште. Мали кампери су бродом путо-
вали до лепог Тихања и уживали у 
чарима Балатона и месног манасти-
ра. Потом су на велико одушевљење 
основаца посетили и зоолошки врт у 

Веспрему. Једном приликом гости су 
пешачили до видиковца у Капталан-
фиреду и уживали у пејзажу околине. 

Петер Гајда, начелник Кишпешта у 
кругу својих заменика Ђерђа Винце-
ка и Чабе Кертеса, као и Ференца 
Текнеша, члана поменуте самоупра-
ве, Борислава Руса, председника Срп-
ске самоуправе у Кишпешту, и Јорда-
на Тутункова Христова, председника 
Бугарске самоуправе у XIX кварту, 
боравио је у овом кампу. Том прили-
ком овде се срео са Душанком Голу-
бовић, градоначелницом побрати-
мљеног Сомбора, која је изразила 
своје задовољство и жељу да се на-
стави корисна сарадња између Ки-
шпешта и Сомбора. 

Иначе сама размена ученика из 
Мале Пеште почела је још крајем 
јуна. Тада су прве групе ученика из 
Кишпешта отпутовале у Смољан, у 
Сомбор и Пендик. Нешто касније кре-
нуле су и друге групе у Ташнад и 
Карлобаг у Хрватској. 

Драгомир Дујмов 

А на Добрић, ученица 11. разреда 
Српске гимназије, рано је заво-
лела цртање. Детињство је про-

водила и у атељеима сликара у Бео-
граду, где је полако откривала тајне 
настанка уметничког дела. 

- Током основне школе сам одла-
зила на додатне часове и од мојих 
професора упијала знање. Од првог 
сам научила више о цртежу, а од дру-
гог више о сликању. А, то двоје се ме-
ђусобно прожима. Сама атмосфера 
у атељеима ми се допадала. Радило 
се уз тиху, лепу музику, коју нисмо 
чули занесени радом - каже Ана.

Са својим менторима је остварила 

диван однос и са задовољством се 
сећа неких тренутака: 

- На пример, проф. Тања, када до-
ђем у атеље, одредим тему и почнем 
из препуне кутије да бирам боје, уме 
да каже: „Како си Ана? Да ли је теби 
данас добро? Бирала си хладне боје". 
Знала је да ја волим топле, живе то-
нове, да волим игру боја. Вероватно 
ми је био такав дан, или ме је нешто 
несвесно привлачило да сликам пла-
вим или зеленим нијансама. То потвр-
ђује колико је бринула о мени. То ме 
је одушевило и разнежило.

И, тако је у атељеу настао велики 
број слика, које на наградним конкур-

сима добијају оцене. Публика, која 
стоји пред сликом, не може ни да 
наслути како је и колико трајао про-
цес њеног настанка. Ани је тај процес 
најдражи, јер кроз њега сазрева и учи. 
Воли да поклања неке од својих сли-
ка, али само људима за које јe сигур-
на да цене и воле сликарство. 

Ана је одавно сликарски атеље за-
менила учионицама Српске гимнази-
је. Има дана када јој јако недостаје. 
Предстоји јој још 12. разред у Српској 
гимназији. У школи иде на факулта-
тивну наставу код проф. Милана Ђу-
рића. И, већ има јасан план шта ће 
даље: 

- Планирам после Гимназије да 
упишем факултет, који ће ми омогу-
ћити да се развијам и даље као ли-
ковњак. Не знам колико и како од 
слободног сликарства може да се 
живи, али ме занимају и дизајн, при-
мењена уметност. Још увек се тра-
жим... - каже Ана скромно, уз напоме-
ну да воли и филм као уметност, на-
рочито филмове рађене по животу 
чувених сликара. 

Њена школска другарица Борисла-
ва Цуцић, која је завршила 10. разред, 
иако још млада, успела је да овлада 
техником цртања портрета на изузе-
тан начин. У дубини њеног портрета, 
испод маске коју свако лице носи, 
могу се видети емоције. 
Њену пажњу привлачи 
фотографија, али и 
живи модел. Црта и дру-
ге мотиве, па ипак су јој 
портрети најдражи. 

- Понекад тражим 
светло, а понекад трену-
так. И када се поклопе, 
настаје карактер. Још 
када је на том лицу ожи-
љак који је зацелио, али 
оставио траг негде ду-
бље у људском погледу 
и изразу, онда имамо 
занимљив и изражајан 
детаљ - каже млада 
уметница.

У Српску гимназију је 
дошла из Зрењанина. Ту 
је још у вртићу пут њене 
линије започео, обичном 
графитном оловком. И 
до данашњег дана је 

управо линија фасцинира. Њоме је 
прешла пут од Чича Глише до сада-
шњих, изванредних радова. Њени 
радови су излагани на изложбама, 
красили холове школе и добијали на-
граде још пре доласка у Будимпешту:

- Врло драга ми је Захвалница за 
цртеж која је стигла из Сегедина, још 
док сам била у Основној школи у Зре-
њанину. Била је исписана мађарским 
језиком, за који тада нисам ни сањала 
да ћу га учити и да ћу се наћи у пре-
стоници Мађарске, као гимназијалка. 
Учествовала сам својим цртежима на 
једном од прекограничних пројеката 
на тему сарадње Војводине (Србије) 
и Мађарске.

Уз Бориславу је стално блок за ски-
цирање. Не пропушта ситуације које 
је вредно забележити. Каже да се у 
Будимпешту заљубила на први по-
глед. Занима је њена архитектура, 
уочава посебност сваке грађевине, 
украсе  и детаље. 

- У Гимназији сам у ликовној секци-
ји, код проф. Милана Ђурића, али 
волим и музику, певам у школском 
хору, код проф. Оливере Мунишић. 
Идем и на историјску секцију, код 
проф. Јовице Јанчикин. Све то некако 
постижем - каже наша свестрана са-
говорница.

Славица Зељковић 

Сваки сликар наслика  
и део себе

Талентоване ученице Српске школе

Дружење ђака из братских градова 

Борислава Цуцић

Ана Добрић
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ИНФО

ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ  
У ЛОВРИ

Од 28. августа до 1. септембра 2019.
Летња позорница

28. август   
Манастирска слава – Ловранска бучура
09.00 – Света литургија у Храму Уснућа Пресвете 
Богородице у Српском Ковину
16.00 – Славско Вечерње у српској православној цркви 
у Ловри
20.00 – Наступ бугарског КУД-а „Јантра”, потом 
традиционални бал. Свира ансамбл „Подравка” (Дом 
културе у Ловри) 
 
29.  август 
19.00 – Отварање фестивала
19.30 – Отварање изложбе академског сликара Милана 
Ђурића
20.00 – Б. Нушић: „Аутобиографија“ (представа на 
српском језику) Кабаре Милана Руса по мотивима 
Бранислава Нушића; Режија: Јанош Деги; Улоге тумаче: 
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Јанош Деги и 
Нито Инкогнић

30. август
20.00 – Б. Нушић: „Jókedvemben játszam” 
(„Аутобиографија“), Кабаре на мађарском језику 
По мотивима Бранислава Нушића написао Милан Рус
Режија: Јанош Деги; Улоге тумаче: Стипан Ђурић, Тина 
Чорић, Милан Рус, Јанош Деги и Нито Инкогнић

31. август
20.00 – Позоришни подијум: „Édes alkony”, музичка 
комедија на мађарском језику; Режија: Наталиа 
Беднаи; Улоге тумаче: Габор Харшањи, Шандор Варфи, 
Наталиа Беднаи, Кристина Тернаи, Адел Гостола и Чаба 
Гилер

1. септембар
17.00 – Народносно театарско удужење: „Чудесна соба“, 
музичка бајка за децу на мађарском језику
Режија: Жофиа Вестл; Улоге тумаче: Федра Алмошд, 
Левенте Галда, Бранимир Ђорђев, Линда Келер
Фотиос Колатос и Тројан Тунде
20.00 – Концерт групе „Бабарога“

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ”

6. септембар 2019. у 19:00 ч. 
„РУБЕН БРАНТ КОЛЕКЦИОНАР”
Пројекција анимираног филма 
Уметност је понекад опаснија него живот, сазнајемо из ани-
мираног акционог трилера „Рубен Брант колекционар”. 
Чудна серија пљачки потресла је светске музеје иза чега 
стоји мистериозна криминална дружина. 
Режија: Милорад Крстић, место: Биоскоп „Уранија”
Адреса: Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 21.
*
5-12. септембар 2019.
ИЗЛОЖБА „ЛЕПОТЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ” 
У 2018. години, Европској години културног наслеђа, Завод 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада организо-
вао је изложбу Обнова подграђа Петроварадинске тврђаве, 
као једну од манифестација којом се обележава значајан 
јубилеј - 35 година од оснивања ове заштитарске установе. 
Изложбу отварају: Милош Вучевић, градоначелник Новог 
Сада, др Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споме-
ника културе Града Новог Сада, Милан Ђурић, директор 
Културног и документационог центра Срба у Мађарској
Место: Дом културе „Арањ 10”
Адреса: Budapest, V. kerület, Arany János u. 10.

* 
10. септембар у 17.00 ч. 
ПОГЛЕД НА ИКОНУ - групна изложба учесника међународ-
не колоније Удружења уметника „Круг” из Будимпеште
Изложбу отварају: Милан Ђурић, ликовни уметник и Боривој 
Рус, председник Сегединске српске заједнице. Удружење 
уметника Круг са седиштем у Будимпешти окупља око себе 
уметнике различитог профила: ликовне уметнике, књижев-
нике, музичаре. Већ једну деценију сваке године организује 
уметничку колонију на којој стварају уметници који за собом 
стављају опипљив траг у виду слика али и споменика култу-
ре који красе цркве, школе и јавне просторе. 
Место: Дом мањина у Сегедину
Адреса: Szeged, Osztrovszky utca 6

*
12. септембар у 14.00 ч.
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА
У програму који ће обиловати интересантним садржајем 
сигурно ћете осетити дух Београда и уз чашу доброг српског 
вина или домаће ракије моћи ћете да уживате у најлепшим 
мелодијама са Балкана. Све ово употпуниће и богата српска 
трпеза коју ће припремити домаћини.
Место: Balettcipő Étterem 
Адреса: Budapest, VI. kerület, Hajós u. 14.

* 
12. септембар у 16.00 ч.
КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „BELGRADE GROOVZZZ” 
Дејан Возлић, оснивач је групе „Belgrade groovzzz”, иначе 
кантаутор, композитор, текстописац и инструменталиста. 
Чланови бенда су поред бројних наступа и студијски музи-
чари који су учествовали у стварању многобројних музичких 
дела. 
Дејан Возлић - вокал и гитара; Горан Милошевић - перкуси-
је; Милош Пунишић - хармоника; Срђан Милачић - бас ги-
тара; Саша Боровић - виолина; Борислав Величковић - труба; 
Драган Ђорђевић - гитара; Данијела Милошевић - вокал; 
Јасмина Возлић - вокал Место: Balettcipő Étterem 
Адреса: Budapest, VI. kerület, Hajós u. 14.

* 
14. септембар од 9.00 ч.
ФОЛК ФЕСТИВАЛ - АЈВАР ФЕСТИВАЛ
У оквиру целодневног програма „Ајвар фестивал” учеству-
ју културно уметничка друштва Срба у Мађарској: КУД 
„Банат” (Деска), КУД „Табан” (Будимпешта), КУД )„Опанке-
”(Помаз), КУД „Рузмарин” (Калаз), КУД „Весели Сантовчани” 
(Сантово) 
Место: Деска
Адреса: Deszk, Szabadidő Park 

К О Н Ц Е Р Т 
MARKO MARKOVIC BRASS BAND

31. август у 20.00 ч. – Будимпешта, Bakáts tér

Част нам  jе да вас позовемо на прославу

ОСАМ ВЕКОВА АУТОКЕФАЛНОСТИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У суботу, 31. августа 2019. у 10.00 ч.
Сегедин, Ул. Шомођи бр. 3

Програм:
Свечана литургија у 10.00 часова

Предавање: пр. н. Далибор Миленковић
Нступа Хор „Свети апостол Тома” из Србобрана

Финансијску подршку и сарадњу пружила је 
Самоуправа Срба у Мађарској

МОСКВА                     26. август - 3. септембар
Сергијев Посад, Владимир, Дивјејево...

БИСЕРИ КАВКАЗА        26. септ. - 6. октобар
Грузија и Јерменија

КРСТОВДАН У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет    
                                                23. сеп. - 1. октобар
ЦАРИГРАД - ИСТАНБУЛ - авионом
Како га нисте видели!                  14 - 19. октобар

СВЕТИЊЕ ГРЧКЕ                      25-31. октобар
Евија, Егина, Суроти...

МИТРОВДАН У СВЕТОЈ  ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет      3-11. новембар

 ВЕЧЕ УЗ МУЗИКУ ОРКЕСТРА 
„ЛЕДИНА“ У ЧИПУ

31. августа 2019. у 19 ч.

Место: Szigetcsép, Strand Büfé
Приредбу финансира Српска самоуправа у Чипу
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„Путниче, кад путујеш уз Дунав за 
Сентандреју и кад ти на том путу из-
небуха искрсну пред очи красне пла-
нине и варош којој су круна цркве, 
погледај ту дивну панораму, па ћеш 
видети варош која, као да је на табли 
планине насликана“, речи су Јакова 
Игњатовића, српског писца, рођеног 
Сентандрејца. За постанак и развој 
овог шармантног, барокног градића, 

на свега двадесетак километара од 
Будимпеште, највећу важност је имао 
његов положај на Дунаву. Тако су и 
наши преци, са патријархом Арсени-
јем III Чарнојевићем, из Србије, у ко-
лонама кочија и пешака ишли уз 
Дунав. 

Неки су уз пут остали и заостали, 
а најупорнији и најздравији су стигли 
до Сентандреје, тада највећег избе-
гличког насеља. Варошица се од тада 
развијала и напредовала, а данас 
представља једну од главних тури-
стичких атракција Мађарске.    

Већ петнаест година, одржава се 
дводневни традиционални фестивал 

„Дунавски дани“,  или „Ister napok“ 
(Ister – стари назив за Дунав, у време 
античке Грчке и Трахије). Тако је и ове 
године. Прослава посвећена Дунаву, 
која је претходила једномесечном 14. 
по реду „Сентандрејском фестивалу 
од 0-24“.  

Мото прославе „Дунавски дани” 
био је Балкан - гастрономија, фол-
клорне традиције и плес. Од јутра до 

вечери низали су се програми на Ду-
навском корзоу и Поштанском 
штранду. Било је ту спортских, дечјих, 
музичких програма, на задовољство 
бројних посетилаца. Сентандреја је 
била преплављена туристима из це-
лог света, који су могли да уживају у 
богатој понуди сувенира, гастроном-
ских специјалитета и разноврсних 
манифестација.

Међу учесницима су били и играчи 
СКУД-а „Опанке“ из Помаза. На бини 
поред сентандрејског Дома културе, 
приказали су богат програм српских 
народних игара и песама, у пратњи 
оркестра „Зора“, под управом Круно-

слава Киће Агатића. Пуна четири 
сата забављали су многобројну пу-
блику. 

Даниела Крунић је водила коло и 
стрпљиво показивала кораке српских 
игара. Поред бине био је постављен 
штанд СКУД-а „Опанке“ са натписом 
„Добро нам дошли“, на којем су ну-
ђени српски специјалитети, ћевапчи-
ћи и бурек. 

У вечерњим сатима весеље је на-
стављено уз трубаче оркестра „Гуча 
партизанс“. Те пријатне, летње вечери, 
били смо сведоци и посебне атмо-
сфере од које застаје дах - упаљене 
свеће пуштене су низ Дунав 
(Gyertyaúsztatás) уз пратњу музике, 
док је градић био у потпуном мраку.   

СКУД „Опанке“ је од фондације 
„Бетлен Габор“ добио средства на 
конкурсу за фестивал под називом 
„Ћевапи и бурек“. 

„Програм смо почели да смишља-
мо још пре него што су средства одо-
брена. Захваљујући добрим везама 
са Домом културе у Сентандреји, 
успели смо да остваримо учешће на 
овој приредби, а наш програм се од-
лично уклопио. Био је ово велики 
залогај. Поред дугачког програма и 
плесачнице, организовали смо и га-
строномску понуду. Бурек смо нару-
чили, ћевапе сам ја направила. Ми-
слим да овако нешто нико до сада 
није направио. Задовољна сам како 
је успело, било је много посетилаца 
и надам се да ћемо бити позвани и 
следеће године. У ових неколико дана 
скупило се много активности. Синоћ 
смо били гости у VIII кварту, завршили 
смо тек у поноћ и наставили да се 
припремамо за данашњи наступ“, из-
јавила је за наш лист Аница Шошић 
Крунић. 

  ФОЛКЛОР

Већ петнаест година, сваког лета, у Сентандреји одржава се дводневни фестивал „Дунавски дани“, па је 
тако било и ове године. Прослава, у којој је учешће узео и СКУД „Опанке” из Помаза, посвећена је Дунаву, 

а претходила је једномесечном 14. по реду „Сентандрејском фестивалу од 0-24“

„Опанке” на сентандрејским „Дунавским данима”
Активности СКУД-а из Помаза

НАСТУПИ И ОДМОР У ВАРНИ
Чланови СКУД-а „Опанке“ су имали активно лето. У јулу месецу учество-

вали су на Међународном фестивалу „Заиграј, запевај“, који је одржан у 
Варни, бугарском граду на Црном мору. Овај фестивал се сваке године 
одржава у другој држави: Бугарској, Грчкој, Македонији, Шпанији, Аустрији, 
Италији, Чешкој или Мађарској. Главни организатор је Драган Пантелић из 
Београда, а за СКУД „Опанке“ ово је било друго учешће. Први пут су били 
у Београду, а следеће године се спремају за Барселону. У Варни су борави-
ли десетак дана, а осим наступа, имали су прилику и да се одмарају и 
уживају у чарима Црног мора. По речима Анице Шошић Крунић, фестивал 
је био одлично организован. 

Први пут пред бугарском публиком (фото: Габор Тот)
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