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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Став Владе у Будимпешти:

Мађарска жели Србију у ЕУ пре 2025. године

У економском и безбедносном интересу ЕУ је да се Црна Гора и Србија придруже ЕУ пре 2025. године,
изјавио је шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто у Варшави, уз оцену да су обе земље „практично
спремне за приступање”. Слично виђење изнео је и мађарски председник Јанош Адер
на састанку лидера земаља Вишеградске групе
ЗАГОВОРНИЦИ ПРОШИРЕЊА
Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић каже да су
земље Вишеградске четворке природни мост и природни савезник Србије, а не изнуђено савезништво. Јоксимовићева је објаснила да земље
Вишеградске групе имају свеже памћење на процес приступања Европској унији. Додаје да се, сарадњом са Вишеградском четворком, Србија
не одриче Балкана. Она је нагласила да Србија, али и Вишеградска група
(Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска) препознају природна савезништва
и природне мостове, а не изнуђена савезништва.
„Природни мост за јачање поверења Србије и ЕУ су земље Вишеградске групе, које се сећају бивше Југославије и Србије, која је била најнапреднија земља у овом делу Европе“, нагласила је Јоксимовић за РТС.
Kако каже, Вишеградска група је доследан и врло гласан заговорник
проширења ЕУ и не делују само као чланица ЕУ појединачно, већ су направили платформу сарадње кроз коју усклађују свој наступ везано за
најразличитија питања унутар ЕУ.
Kао пример доброг заједничког наступа Вишеградске групе (В4) навела је период 2014- 2020. године, када се тадашња Европска комисија формирала, а када су те земље сложно наступиле у захтеву да се одреди
више новца за пољопривреду унутар ЕУ.
„И успели су у томе. Они се појединачно у оквиру Вишеградске групе
договарају и када ускладе своје интересе, који нису до краја истоветни,
онда врло вешто преговарају и боре се унутар ЕУ“, појаснила је она.

Петер Сијарто и Ивица Дачић

П

етер Сијарто је на дводневном
Безбедносном форуму који у
Варшави одржан 2-3. октобра,
подвукао да су Црна Гора и Србија
практично спремне за приступање и
да је интеграција Западног Балкана
у „политичком, економском и безбед-

то су бољи изгледи за заустављање
илегалних токова имиграције.
„Не делимо тренутни став Европске комисије да до 2025. нећ́е бити ја, Бугарска и Хрватска придруже
проширења, то би требало да догоди шенгенском простору.
много раније”, рекао је Сијарто.
Упркос уверавањима Урсуле фон
Мађарској је портфељ за проши- дер Лајен да ће политика суседства

Са састанка Вишеградске групе у Прагу

носном интересу ЕУ. Све чланице,
укључујућ́и Мађарску, имале би економску корист од укључивања шест
земаља Западног Балкана у европски
простор слободне трговине, јер је ЕУ
главни трговински партнер у свакој
од њих”, рекао је Сијарто.
Према његовим речима, са безбедносног становишта, што се више протеже спољна граница ЕУ према југу,

рење и суседство понудила председница Европске комисије Урсула фон
дер Лајен, али је Европски парламент
одбио кандидатуру Ласла Трочањија.
Мађарска је предложила другог кандидата Оливера Вархељија.
Проширење је један од приоритета Мађарске, а непосредни суседи су
Западни Балкан, посебно Србија. Будимпешта такође жели да се Румуни-

АДЕР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ БАЛКАНА У ЕУ
Мађарски председник Јанош Адер казао је да се залаже за интеграцију балканских земаља у ЕУ и „пријем Србије што је пре
могуће“ у Унију. Он је нагласио да је задатак новог сазива Европске
комисије да државе чланице испуне обавезе у вези са проширењем.

и односи ЕУ и Западног Балкана имати високи приоритет у наредном мандату Kомисије, чланице попут Француске или Холандије јасно су указале
да невољно прихватају нове чланице
у догледној будућ́ности, наводи бриселски портал EURACTIV.com.
Сви председници једногласно подржавају приступање Србије Европској унији и спремни су да јој на том
путу пруже максималну помоћ, поручио је чешки председник Милош Земан у Прагу, након данашњег самита
Вишеградске групе – Чешке, Пољске,
Мађарске и Словачке, којем су у својству гостију присуствовали и председници Србије и Словеније, Александар Вучић и Борут Пахор.
Kако је пренео РТС на свом порта-

лу, Земан је изјавио да су на састанку
разговарали и о квотама за мигранте,
интернету, обновљивим изворима
енергије.
Пољски председник Анџеј Дуда
рекао је да су председници Вишеградске групе „јасно пренели“ Вучићу да ће подржати Србију на европском путу. Према његовом мишљењу,
„врата Уније треба да буду отворена,
али морају да постоје јасни критеријуми, рокови и услови, јер без њих не
може да буде поверења“.
Словачка председница Зузана Чапутова оценила је да је после испуњења свих критеријума за чланство
у ЕУ „Словачка данас високо интегрисана земља, која се залаже за више
интеграције“.
Председник Србије апеловао је на
Вишеградску групу да „подржи и погура“ Србију на путу ка чланству у
Унији, „како би и Србија могла да
каже да има пријатеље у Бриселу,
који ће се борити за њу“.
– Онако како сте ви некада гледали у многе западне земље, тако ми
данас гледамо у Вишеградску групу
и успехе које је постигла… Србија је
лојалан пријатељ и моћи ће да допринесе и развоју ЕУ и развоју међусобних односа земаља које присуствују
састанку, истакао је он.
Вучић је изјавио да је саговорницима пренео да „више нисмо сигурни“ шта подразумева правно
обавезујући споразум о нормализацији односа са Приштином, „да
ли међусобно неометање при уласку у одређене организације, пошто поједине чланице ЕУ, као и
САД, траже од Србије признање
Kосова, а то није био услов на почетку преговора, у оквиру Поглавља 35“. Он је напоменуо да на састанку „није крио, нити избегавао
одговоре на питања о утицају Русије у Србији. 
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Грађани Мађарске бирају представничка тела

У недељу се одржавају локални и мањински избори

Д

У Мађарској ће 13. октобра, бити одржани осми локални избори од промене друштвеног
уређења 1990. године. Упоредо са локалним, одржаће се и избори за самоуправе
13 националних и етничких заједница, укључујући и српску

а ли ће партија Фидес задржати политичку превласт и на
локалном нивоу, биће познато
након избора за локалне органе власти, заказаних за 13. октобар. Како
примећује дописник РТВ-а из Будимпеште, у ранијим приликама се у
већини случајева унапред знао победник, или је исход гласања за дату
средину био небитан, а сада се, после једнодеценијске апсолутне доминације Фидеса и коалиционих
демохришћана, говори о могућим
променама власти у бројним насељима, пре свега у већим градовима.
Најважнија је, наравно, борба за
Будимпешту, која је на претходним
изборима 2014. остала у рукама владајућих странака само захваљујући
расцепканости опозиције. Да се то
не би поновило, руководства Мађарске социјалистичке партије, Демократске коалиције, Дијалога, Моментума, ЛМП-а, па и крајње десничарског Јобика, још прошле јесени су се
договорила да предложе само по
једног заједничког кандидата гдегод
је то могуће.
Социјалисти су, штавише, у престоници иницирали такозване предизборе, без преседана у политичкој
пракси Мађарске, на којима је Гер-

гељ Карачоњ добио највећу подршку
грађана. Он је тако постао главни
изазивач актуелног градоначелника
Иштвана Тарлоша, који је већ девет
година на том положају, али, ипак,
неће бити предвиђене битке „едан
на један“, јер су се у игру убацила и
двојица аутсајдфера – Роберт Пужер и Кристијан Берки.
Како јавља РТВ, најновије анкете
говоре о томе да је Тарлош и даље у
предности, мада минималној, па ће
последња недеља кампање бити
више него занимљива. Догађаји из

протеклих дана говоре да се користе
сва доступна средства, од лажних
оптужби до изношења прљавог веша,
а бивши премијер и лидер Демократске коалиције Ференц Ђурчањ је
рекао да кампања никада није била
прљавија.
Нешто више од осам милиона становника Мађарске ће имати прилику да изабере градоначелнике у
близу 3200 насеља, скоро 17.000 одборника у локалним самоуправама
и око 400 њихових колега у скупштинама 19 жупанија, као и у Будимпе-

Јелена Марковљев Веселинов:

Захвална сам за црквено признање и подршку
На предлог епископа будимског Лукијана Св. архијерејски синод Српске
православне цркве доделио је Јелени Марковљев Веселинов Орден Деспота
Стефана Лазаревића, што је била и тема нашег разговора
са добитницом признања

П

ризнање је Јелени Марковљев
Веселинов приликом, прославе храмовне славе у Новом
Сентивану, недавно уручио преосвећени владика Лукијан. За наш лист,
добитница Ордена Деспота Стефана Лазаревића, тим поводом каже:
- Моја цела породица је привржена Цркви. И ја сам, Богу хвала, нешто
наследила. Што се пак тиче признања, захвална сам. Углавном, мене је
увек само нека иницијатива водила.
Нисам ја све то сама могла. Увек сам
имала подршку, увек су ми помагали
Божидар Путник, Дора Крунић и
Милош Путник. Сви су били уз мене,
ја сама без њих сигурно не бих могла. Поред њих, посебно бих истакла
о. Светомира Миличића, нашег свештеника, који нам је био највећа
подршка.
Да ли сте се изненадили када сте
чули да сте Ви добитник високог
признања?
- Када су прочитали моје име, ја
сам почела да дрхтим. Поред радости, у мени је било и туге. Да је овај
моменат доживео мој муж, било би

лепше, боље, пошто је он имао највећу вољу да се та црква обнови, да
се крст измени. А пошто сам ја у
Темишвару видела како су лепе крстове урадили београдски мајстори,
ја сам о. Светомиру напоменула и
замолила га да пронађе те људе, који
су те крстове урадили. Тако је и урађено. На срећу, сви су прихватили
мој предлог и без те подршке не би
се остварили наши снови.
Пошто се због влаге крунило све,
поново је било неопходно извршити
малтерисање. Током малтерисања
увидели смо да је нужно урадити и
фарбање целе цркве. Ту нам је апсолутну подршку дао о. Светомир,
парох дешчански, адиминистратор
наше новосентиванске парохије,
који је управљао извођачким пословима и надзирао их. Он и Милош
Путник су извојевали код Локалне
самоуправе села финансијска средства, потребна за покриће одређених радова а и месна српска самоуправа је из свог буџета издвојила
озбиљну ставку за послове. И на
крају, али не у последњем реду мо-

рам истаћи великодушност нашег
живља: иако је нас Срба мало у Новом Сентивану, ипак, сви су дали,
приложили своје новчане прилоге
како би се ова наша црква довела у
ред.

шти која има посебан административни статус.
Занимљиво је да у једном селу у
жупанији Саболч-Сатмар-Берег, у
Хермансегу са свега 295 становника,
има чак девет кандидата за првог
човека насеља, док у четири места
нико не жели да буде градоначелник, примећује РТВ.
Упоредо са локалним, одржаће се
и избори за самоуправе 13 званично
признатих националних и етничких
заједница у земљи, укључујући и српску. Они у мањим местима бирају по
три, а у већим по пет чланова скупштина и гласају и за своја тела на
жупанијском и државном нивоу.
Тако ће претходно регистровани
припадници националних заједница
заокруживати имена на чак шест
листића, с тим да ће мањински бити
зелени.
РТВ подсећа да су српске цивилне организације и удружења пријавиле пет листа, али да су се накнадно четири ујединиле, док посебну
листу има Удружење „Круг“. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској има 15 чланова, а новоизабрани
ће се касније тајним гласањем определити за председника и два потпредседника. 

НАГРАДЕ
Након урађеног, шта следи?
- Наравно, посла увек има... Конкретно, уколико успемо да дођемо до финансијских средстава, онда бисмо волели извршити унутрашњу обнову светог
храма. Желимо да и изнутра окречимо
цркву и да је доведемо у ред. Наше иконе су јако лепе, све је јако уређено, али
треба да извршимо и унутрашњу обнову храма, пошто и изнутра се круни зид.
И у будуће моја ће дужност бити да
уређујем цркву, колико год могу, а ту
је и наша поставка у парохијском
дому. Мала етнографска изложба о
којој водим бригу и сматрам својом
дужношћу да је и даље обогаћујем.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИЗБОРИ

Предизборни скупови српских организација

Сусрети са потенцијалним бирачима

После представљања у Шиклошу, коалиција састављена од четири цивилне
организације које наступају заједно на предстојећим народносним изборима,
наставила је своју предизборну кампању у Бати, а потом и у Сегедину. За то
време, Удружење КРУГ, које на изборима наступа самостално, одржало је
промотивне скупове у Будимпешти и Сантову

Вера Пејић Сутор, Пера Ластић и др Јованка Ластић

Н

а промотивном скупу одржаном у Бати, у просторијама
Српског клуба, план и програм будућег заједничког деловања
изнели су Вера Пејић Сутор испред
Батањског удружења за очување српске културе и традиције, Пера Ластић
испред Удружења „Српски форум“, а
др Јованка Ластић као представник
Удружења „Српски савез - Савез
Срба“. Она се обратила скупу и као
директорка Српске образовне институције „Никола Тесла“ и изнела важност организовања наставе на српском језику у насељима где не постоји могућност формирања самосталних српских школа.
Говорила је о организованој настави на српском језику у батској основној школи, као и о потреби повезивања Бате са забавиштем и школом у
Будимпешти. Она сматра да би, поред
редовне наставе веронауке, коју
држи месни парох Павле Каплан и
допунске наставе српског језика, коју
држи Вида Свобода, требало боље
организовати учење српског језика
не само у Бати, већ и у другим мађарским школама у унутрашњости. Предложила је појачавање наставе српског језика на два до три пута недељно.
Вера Пејић Сутор је истакла постојање стипендија за народносне учитеље, које би вероватно биле интерсантне за младе који су ишли у Српску школу и који желе да као педагози раде у Бати и другим местима.
Било је речи и о плановима обнове
Парохијског музеја и цркве, као и о
оснивању завичајне куће у Бати.
Пера Ластић је објаснио важност
изласка на изборе и саму процедуру
гласања. Право гласа имају само регистровани српски бирачи, а тај процес је завршен 27. септембра. На гласање је потребно понети личну карту
и картицу са сталном адресом. Гласачи прво добијају велике, беле коверте
са белим гласачким листићима за
гласање у великој, месној самоуправи. Затим српски бирачи добијају
зелене коверте са три зелена гласачка листића. На једном се гласа за

Самоуправу Срба у Мађарској која
има две листе, тако да може да се
гласа за једну од њих, тј. за Удружење
уметника „Круг“ или за коалицију
коју чине: Удружење „Српски форум“,
Удружењe „Српски савез - Савез
Срба“, Народносно удружење за очување традиције и културе из Ловре и
Батањско удружење за очување српске културе и традиције. На другом
гласачком листићу гласа се за Пештанску жупанију, која је истакла
само једну листу. Овде се гласа за
Народносно удружење за очување
традиције и културе из Ловре, а не за
5 имена која се виде на листи. На трећем гласачком листићу гласа се за
локалну српску самоуправу и може
да се гласа највише за три кандидата
(поред сваког од три имена треба ставити „Х“). Листићи се враћају у коверат, који обавезно мора да се залепи.
Гласачи у Будимпешти такође добијају три гласачка листића. Поред
листића за Самоуправу Срба у Мађарској и локалну српску самоуправу,
они треба да гласају и за Српску самоуправу у Будимпешти, која има две
кандидоване листе: за Удружење
„Српски савез - Савез Срба“ или за
Удружење „Српски форум“.
U петак jе, у присуству четрдесетак
мештана, одржана јавна седница
Српске самоуправе у Чипу, на којој је
Љубомир Алексов говорио о техничким детаљима везаним за изборе и о
томе зашто је у интересе чипске заједнице и Срба у Мађарској уопште,
битно да листа четири организације
добије већину.
*
У Дому српске заједнице у Сантову
5. октобра одржано је предизборно
вече Удружења уметника „Круг“. Четрдесетак људи одазвало се позиву
организатора, чиме су мештани потврдили своје интересовање за предстојеће мањинске изборе. Интересовања су се кретала углавном у правцу начина гласања: како се бирају
скупштинари и функционери Самоуправе Срба у Мађарској, како данас
изгледа српска политичка сцена у
Мађарској, шта карактерише дру-

Како рече, „Круг“ представља другачији поглед на исте ствари, које су
важне и за другу пријављену листу.
Он је додао да провинцији треба
указати исту пажњу као и главном
граду, а поготово је важно пружити
помоћ оним малим местима где данас једва да има Срба. Детаљно је
говорио и о начину гласања, да би на
крају свог обраћања Сантовчане позвао да изађу на изборе, јер сваки

Габор Благоје Ристић, Петар Дунаи, Кристифор Брцан, Милан Ђурић, Петар
Крунић, Радивој Галић и Мито Сокић

штвено-политички, културни, обра- гласач, својим гласом, може да допризовни и верски живот Срба у Мађар- несе променама. Оне су, према његоској и слично.
вим речима, потребне, па је зато
Како се то могло чути током вече- „Круг“ одлучио да на своју листу
ри, које је поздравним речима отво- постави кандидате међу којима се
рила Нада Бунчић Ђурић, председни- налазе и старије и млађе особе, тј.
ца Самоуправе Срба у Сантову, у истакнута је листа споја искуства и
Мађарској ће се 13. октобра гласати младости, провинције и Будимпеште.
за избор 2715 народносних самоупраПредизборно вече „Круга” одржава.
но је и у Будимпешти, у присуству
Истицање народносних кандидата тридесетак потенцијалних гласача и
могле су да врше регистроване ци- самих кандидата, а било је речи о
вилне организације, међу којима су сличним темама. Осим Милана ЂуриНародносно удружење за очување ћа, о потреби изласка на изборе и
традиција и културе из Ловре, Батањ- опредељењима „Круга", као и о своско удружење за очување српске јим личним мотивима за кандидатукултуре и традиције, Удружење „Срп- ру, том приликом је говорио и Криски савез – Савез Срба“ и Удружење стифор Брцан, кандидат ове органи„Српски форум“ формирале коали- зације на земаљској листи.
цију и уједно поставиле земаљску
К. П. - П. М.
листу. Такође, земаљску
листу формирало је и
поставило и Удружење
уметника „Круг“. Управо
У Мађарској ће 13. октобра ове године, од 6.00 до 19.00
предводник ове листе,
часова бити одржани локални и народносни избори,
Милан Ђурић, био је
на којима ће се бирачи својим гласовима опредељивати
гост Сантовчана, који је
за чланове будућих самоуправа на свим нивоима,
своје земљаке упознао
односно за градоначелнике. И овога пута, право гласа
са програмом „Кругоимају само они грађани који су се претходно уписали
ве” листе, у којем посебу мањински бирачки списак. Сходно законским
но место заузимају спој
правима, и српске цивилне организације поставиле су
искуства и младости,
своје кандидате и листе на месном, територијалном
јачање цивилне сфере,
(жупанијском, будимпештанском) и државном нивоу.
наставак започетих проКада је реч о самој процедури гласања, треба
јеката, чије оствариваподсетити да ће, када дођу на гласање, бирачи добити
ње је у интересу српске
три гласачка чистића: један за локални, један за
заједнице у Мађарској.
жупанијски и један за државни ниво. У локалне
Такође је истакао и вамањинске самоуправе бирају се три или четири члана.
жност јачања провинциСходно томе, означавају се три или четири имена на
је, одржавање добрих
гласачком листићу. Бирачи, наравно, могу да гласају и
односа и сарадње са
за мањи број кандидата. Међутим, ако се означи више
Српском православном
од три или четири кандидата, гласачки листић ће се
црквом и српским кулсматрати неважећим.
турним установама.
Милан Ђурић је наШто се тиче жупанијског и државног нивоа, гласа се
гласио да кандидати
за организације које су кандидовале своје листе. Овде
„Круга“ не желе да укисе „Х” ставља у кружић испод организације и гласа се
ну оно што је добро, већ
само за једну од њих, и то подједнако на жупанијској
напротив, желе да наи државној листи.
ставе, примера ради, све
Коверти са изборним материјалима за припаднике
оне пројекте који су у
народности биће зелене боје (треба их тражити на лицу
циљу унапређења српместа), а да би гласање било валидно, коверат на крају
ског школства и српске
треба лично залепити.
културе у Мађарској.

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА
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САРАДЊА

Још један привредни споразум

Најављена сарадња у области бањског туризма
Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и председник Удружења бањских градова
Мађарске Золтан Сабо потписали су Споразум о сарадњи у Привредној комори Војводине,
за време трајања 52. Међународног сајма туризма у Новом Саду

С

поразум је потписан у циљу
дефинисања принципа и начина сарадње, како би се заједничким радом унапредио бањски и
здравствени туризам. Том приликом,
председник Вучуревић изразио је
велико задовољство због институционализовања сарадње са Удружењем
бањских градова Мађарске јер, како
је истакао, Војводина има велики
потенцијал за даљи развој и унапређење бањског туризма и додао да је
војвођански потенцијал у многоме
сличан потенцијалима Мађарске.
„Ово је само први корак наше званичне сарадње када је бањски туризам у питању. Мађарска је уз Француску, Италију, Исланд, Јапан, земља
са највећим потенцијалом термо-минералних вода, са око 1500 изворишта, а са друге стране, има веома
развијене здравствене центре. Сматрам да је овакав вид сарадње са
Удружењем од великог значаја и да
ћемо у наредном периоду реализовати заједничке активности које
ћемо предвидети акционим планом“,
рекао је Вучуревић и подсетио да је
ове године Привредна комора Војводине организовала две студијске
посете Мађарској – војвођански винари и виноградари обилазили су
винске подруме у винској регији Егер,
а произвођачи сира из Војводине,

Бошко Вучуревић и Золтан Сабо

имали су прилику да се упознају са
технологијом прављења сира у више
мађарских места.
Председник Удружења бањских
градова Мађарске др Золтан Сабо у
изјави за медије истакао је да је Мађарска у последњих неколико година, узнапредовала када су у питању
бањски и здравствени туризам.
„Искуства која смо стекли, желимо
пренети на наше колеге из Србије.
Наше Удружење броји 41 насеље, а
пре извесног времена, основали смо
унутар Удружења једну институцију

која се бави проучавањем искустава
у вези са развојем бањског и здравственог туризма код нас. На тај начин,
поред искустава која смо стекли радом, желимо пренети и искуства до
којих смо дошли путем научних истраживања“, рекао је Сабо и додао
да је 2014. године ово Удружење склопило Споразум о сарадњи са Кластером здравственог туризма Војводине
и изразио наду да ће данашње потписивање споразума, дати полет заједничком деловању.
Удружење бањских градова Ма-

ђарске основано је у новембру 1993.
године, са циљем повезивања и сарадње свих бањских градова у Мађарској, подстицања друштвено-економског развоја насеља у којима
послују чланице Удружења, као и
развоја техничких капацитета купалишта на локалном и регионалном
нивоу. Удружење има значајну улогу
у позиционирању и пословању бања
Мађарске на међународном и домаћем туристичком тржишту, као и у
доношењу стратешких докумената
за развој бањског туризма, успостављање и имплементацију европских
стандарда у здравственим центрима.
Удружење својим делатностима значајно доприноси развоју бањског
туризма Мађарске. Вишевековна
традиција и огроман број извора
термалних и лековитих вода, завидан ниво развоја здравствених центара, као и бројни аква и велнес
центри, сврставају Мађарску у сам
врх светских балнеолошких дестинација.
Привредна комора Војводине
представља се на 52. Међународном
сајму туризма са туристичком понудом земаља из региона (Мађарска,
Хрватска, Чешка, Република Српска,
Русија) на свом штанду у хали Мастер на Новосадском сајму од 3. до 5.
октобра 2019. године. 

Инвестиција мађарске компаније у Србији

МОЛ отворио складиште за гориво у Kарловцима
Први депо за складиштење горива компаније МОЛ у Србији званично је почео рад. Депо у Сремским
Kарловцима свечано су отворили директор компаније Анте Аралица, амбасадор Мађарске
др Атила Пинтер и српски министар рударства и енергетике Александр Антић

K

ао највећа инвестиција мађарске компаније МОЛ у Србији,
намена Депоа је претовар и
складиштење евро премијум БМБ-а
и евро дизел горива, а сама достава
робе ће бити омогућена на два фронта: речним и друмским путем, а у будућности ће се осигурати и могућност допреме железничким путем.
„МОЛ Сербиа се, након више од 15
година пословања на територији Србије, одлучила на овако значајан корак и велику инвестицију, са циљем
да обезбеди сигурно снабдевање
тржишта горивом врхунског квалитета које ће директно долазити из рафинерија МОЛ Групе. Инвестицијом
у Депо у Сремским Kарловцима потврђујемо ту своју намеру. Управљање системом горива потпуно је аутоматизовано, а убризгавање адитива
врши се паралелно са утоваром деривата. Резултат је гориво врхунског
квалитета. Један од наших фокуса је
поштовање највиших еколошких
стандарда – ни један од процеса који
се на Депоу одвијају неће угрозити

животну средину“, изјавио је Анте
Аралица, директор МОЛ Сербиа.
Министар рударства и енергетике
Александар Антић истакао је важност снажних економских односа
Србије и Мађарске рекавши како они
из дана у дан јачају:
„Србија и Мађарска имају снажан
партнерски однос када је реч о енергетици, а компанија МОЛ је дуго присутна у Србији и своју позицију у
нашој земљи је изградила на високом квалитету горива који пружа и
грађанима и осталим партнерима у
велепродаји. Овај корак представља
један степеник више у настојању да
МОЛ буде још присутнији у нашој
земљи и да својим пословањем јача
нафтни бизнис Србији. Овај пројекат
ће, поред сигурности снабдевања,
утицати и на јачање тржишта, што је
у интересу крајних корисника“, рекао
је Антић.
Амбасадор Мађарске у Србији
Атила Пинтер, потврдио је да Србија
и Мађарска имају сарадњу стратешког карактера, док инфраструктур-

не инвестиције, према његовим речима, то додатно јачају.
„МОЛ спада међу највеће мађарске компаније које улажу у Србији и
за протеклих 15 година уврстио се у
ред водећих компанија на енергет-

ском тржишту Србије. Терминал чијем отварању данас присуствујемо,
највећа је инвестиција МОЛ-а у Србији и омогућава компанији да складишти гориво изванредног квалитета“, истакао је Пинтер. 

Александар Антић, Анте Аралица и Атила Пинтер
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СКУПОВИ

Приведен крају „Месец српске културе”

Српски културни центар ускоро у новим просторијама
Симболичним опраштањем од досадашњег седишта Српског културног центра у Будимпешти и обиласком
новоадаптираних просторија, које ће ускоро бити и званично предате на коришћење,
у Будимпешти је приведен крају „Месец српске културе”

Реновиране просторије у Улици Нађмезе 49

Д

уго очекивано реновирање простора у будимпештанској Нађмезе улици 49, откупљеног за потребе српске заједнице, приведено је
крају. Према раније постигнутом договору, новоадаптиране просторије
са леве стране улаза у зграду, биће
ново седиште Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
док ће простор који је до сада користила та установа, бити предат на
располагање Српском позоришту у
Мађарској.
Својеврсно евоцирање успомена
на културне догађаје који су се протеклих година дешавали у досадашњим просторијама Српског културног центра и најава скорог пресељења, били су разлог неформалног
скупа одржаног прошле недеље у
СКЦ-у. На овај начин симболично је
окончана овогодишња манифестација „Месец српске културе”.
Вршилац дужности директора
СКЦ-а Милан Ђурић, подсетио је окупљене на многобројне садржаје који

су минулих година обележили културни живот српске заједнице у мађарској престоници. Место њиховог дешавања био је управо простор који
ће и убудуће служити за потребе
културног живота, односно за позоришне активности.
- Културни и документациони центар Срба у Мађарској се већ пуних
десет година труди да традиционалну
и савремену српску културу и уметност овом манифестацијом учини
ближом нашим сународницима широм Мађарске, али и да је, истовремено, представи и мађарској публици.
Зашто то чинимо? Зато што култура,
као збир свих видова уметности, љубави и племенитих мисли, већ вековима омогућава човеку да се осећа
слободнијим. Програмима које организујемо, желимо да учинимо да
наше културне вредности и веровања
наставе да се изражавају кроз наш
начин живота, јер човекове моралне
вредности представљају његову културу. Свесни смо да значај културе

лежи у њеној блиској вези са начинима размишљања и живота и да наше
културне вредности утичу на наш став
према животу. Оне обликују наше
размишљање, понашање и личност рекао је Ђурић и додао:

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Светозар Ђукин (1949–2019)

Одлазак омиљеног професора

- Управо је „Месец српске културе",
током минулих десет година, показао
како се у једној мултиетничкој средини могу чувати, неговати и популарисати националне културне вредности,
уз пуно уважавање култура других
народа. На нашим програмима било
је не само припадника српског народа, већ и Мађара и осталих истинских
љубитеља културе и уметности, без
обзира из које средине она долази.
После пригодног коктела, окупљени су накратко обишли нове просторије СКЦ-а, које су знатно веће и
функционалније од досадашњих.
Њихово званично отварање ће, како
је најављено, бити уприличено ускоро,
после комплетирања техничке документације којом се потврђује да реновирани простор може да буде предат на употребу.
СНН

Мир Божји, спокој вечни. Вјечнаја
памјат!

Поводом смрти Светозара Ђукина, објављујемо говор који је на сахрани овог
свестраног и узорног члана српске заједнице одржао Игор Рус,
потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској

О

праштамо се и стојимо ганути,
затечени пред судбином у дубокој тузи и жалости, немоћни,
да макар и мало зауставимо време
пролазности, која је неминовна и у
наша срца уноси тугу и бол, непомирљиво сазнање да смо изгубили нама
веома драгог и цењеног Светозара
Ђукина, који нас је напустио 21. септембра. Његовом смрћу заокружена
је једна богата просветарска каријера, један живот посвећен породици
и српској заједници у Мађарској, којима је био и својим бићем привржен.
Рођен је у Десци 1949. године, као
четврто дете многочлане земљорадничке породице. Школовао се у родном месту Десци, а гиманзију уписао
на тргу Ружа у Будумпешти. Студије
наставља у Печују и Сегедину, где је

дипломирао као професор српскохрватарског језика и књижевности,
историје и физичке културе. Живот је
посветио професорском позиву, предавао је у Будимпешти у нашој
Основној школи и гимназији, а од
1993. године у Ерду, све до пензије.
И као професор, и као разредни
старешина, показао је своју приврженост и према матерњем језику, српској култури и традицији, фолклору
и спорту, и у том духу је васпитавао
генерације ученика. Био је оснивач
Српске самоуправе у граду Ерду, као
и члан Скупштине Самоуправе Срба
у Мађарској.
Моја генерација се од њега опростила следећим мислима: „Размишљам и даље, о тој жудњи, да се некуд
оде, и оданде где смо најсрећнији.

Увек сам имао ту жељу, да останем у
даљини. Да отпутујем, да напустим,
да оставим... Не ваља то, кажем себи.
Један други глас у мени, довикује ми,
да се варам и да среће нема ван оног
места, где смо провели детињство и
где смо се родили."
Драги Светозаре, тешко ми је рећи,
а тужно је и сазнање да је твоја путања у бескрајном плавом кругу окончана, но у том бескрајном плавом
кругу остаје твоја звезда, која ће да
светли и да тиња у нашим срцима.
Теби остаје мир и покој, а наша је сета
бол, туга и жалост, као што и живот
тече, тече и тече, да би му вир био на
увиру, а свећа гори, гори, гори, да на
крају изгори.
Утеху чине реши песника: „Мируј,
Светозар Ђукин
у смрти се снива!”
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Будимпешта, 10. октобар 2019.

Из штампе је изашао нови роман Драгана Јаковљевића

КЊИЖЕВНОСТ

Прича о љубави према стваралаштву, граду и животу
Живећи четврт века у Пешти, у непосредној близини места дешавања радње познатог романа Ференца
Молнара „Дечаци Павлове улице” (A Pál utcai fiúk), Драган Јаковљевић је одлучио да нам у свом новом
роману исприча причу о занимљивим открићима свог главног јунака и наратора. Неке од
тих приповести бацају другачије светло на Молнарово и наше доба

Д

ве деценије је прошло од изласка из штампе књиге дневничких записа „Пештарења” Драгана Јаковљевића. Након десетак
књижевних издања која је од тада
објавио, овај аутор наставља да пише
о Будимпешти, чији је становник већ
четврт века. Овога пута, чини то у
форми романа „Тајне Павлове улице“, који говори о поетици приповедања и судбини приповедача. Ово
дело са собом носи и сећања на роман Ференца Молнара „Дечаци Павлове улице“.
Ово је роман о писцу кога прогони
свест о изгубљеном рукопису. Потрага за њим, кроз приче које се писцу-наратору дешавају у новој средини,
јесте уствари, потрага за самим собом. Ово је исходишна прича романа,
а остале као да из ње извиру и у њу
увиру. Радње тих других прича дешавају се недалеко од његовог новог
стана, у некадашњој Павловој улици
у Будимпешти.
Већ у самом наслову, роман нам
сугерише да је око нас много тајни и

мистерија у животима људи, али и у
њиховом стваралаштву, које чекају
свог приповедача. За аутора, човек
јесте прича за себе, јер он кроз причу
одређује своје место у свету, а живот
је приповедање.
Осим што је радња романа сабијена просторно, у једну улицу, сабијена
је и временски: све се дешава у кратком временском размаку од католичког Божића до Нове године, а сећањем чини временске скокове у прошлост. Овим уметничким поступком
аутор супротставља време несреће и
трагедије у прошлости и актуелно
празнично време светла и радости,
чиме ефектно изражава суштину
људског трајања. Несрећна прошлост
јунака је тежа под светлима празника, а празници су радоснији на позадини трагичне прошлости. Али из
ових прича, упркос свему, зрачи животни оптимизам, јер јунаци својом
унутрашњом снагом и уз помоћ пријатељске љубави, савладавају све недаће и постају племенитији, јачи и
успешнији.

ИСТИНИТЕ ЖИВОТНЕ ПРИЧЕ
Почевши од наратора, који је јунак свих прича, затим великана позоришне и музичке сцене, обичних људи, нараторових комшија, пријатеља,
књига је пуна занимљивих ликова и њихових сусрета. Деца, усамљена и
сиромашна, која доживљавају велике обрте у својим животима, јунаци су
овог романа. Њима аутор прилази са посебном емпатијом.

Добрила Боројевић

Посебна је љубав према граду у ни и документациони центар Срба у
коме главни јунак књиге живи. Чак и Мађарској.
када је критичан према Пешти, у поСлавица Зељковић
задини је љубав
према овом граду.
Она је најснажније изражена у његовим лирским
доживљајима Пеште, која му помаже у потрази за
изгубљеним речима и са њим пише
његова дела.
Нови роман
Драгана Јаковљевића, који се у Мађарској може набавити у пештанском Српском
културном центру, објављен је у
издавачкој продукцији „Српских
недељних новина”, а главни финансијер је Покрајински секретаријат за културу
АП Војводине.
Штампање су помогле и Српске
самоуправе Батање, Будаерша, XIII
кварта Будимпеште, као и Култур-

бежећи са мајком пред погромом
Јасеновца, а затим преко Сремског
фронта и аустријске границе, након
рата уписао Војну школу и академију,
и настанио се са родитељима у Земуну, никада није престао да буде син
крајишких шума, горштак и човек дуНишта не памтимо тако добро као мирисе
боко везан за природу коју је волео и
разумео. (...)
детињства. Они су нам ту, некако, заувек у
Старији рођаци неизоставно би, по
ноздрвама, дивљи и непоновљиви, упркос свим
ко зна који пут понављали причу о
другим, много рафиниранијим и пробранијим
саплеменику Светозару Боројевићу,
војсковођи и „Лаву са Соче“, који је у
мирисима које накнадно упознајемо
Аустро-угарској војци догурао до
не бабине крофне из велике ма сам први пут ишла као девојчица, чина фелдмаршала и тако постао највангле, које су мирисале на осетила сам исти онај мирис дивљих више рангирани официр словенског
маст, па кукурузи печењаци, циклама из детињства. Окрећући по- порекла, за кога ће ме много година
које смо окретали на ватри опрљених глед од очаравајућих слапова, кренупрстију, нестрпљиви да их пробамо, ла сам да разгрћем папрат и жбуње,
мирис кестени, како су Банијци гово- и нађем скривене љубичасте драгуље,
рили, печених на плотни великих шпо- за које сам знала да су ту. Неколико
рета на дрва, какве ми у Београду узбраних цветова носила сам са сонисмо имали, и мирис и свежина гу- бом читавог дана, а онда их ставила
стих банијских шума испресецаних међу странице књиге да ме подсећахладним потоцима, речицама, зеле- ју на повратак крајишким пределима
ном Суњом и Уном, обала зараслих у мојих рођака.
папрат, у којима су мештани рудњаМој је отац, официр и инжењер,
цима хватали рибу, једноставно при- годишње одморе и службу у Београслањајући плетене кошаре уз обалу. ду, радо мењао за летње месеце у
Kада сам пре неколико година, по- родној Банији, у нашим Боројевићисле много, много времена, из Будим- ма, када је постајао обичан стриц, или
пеште кренула пут хрватског примор- баћо, један од учесника мобе када се
ја, поново сам се нашла у Лици, на дизао нечији кров, поправљао бунар,
Плитвицама, које су сада скупи, вео- калемило воће или врцао мед из кома посећени Национални парк свет- шница. Иако је свој родни крај напуског гласа, и прошетала стазама који- стио као шеснаестогодишњи дечак

Мирис дивљих циклама

О

касније, ама баш сви у Мађарској питати, доказујући још једном стару
истину да ништа није случајно, и да
све има неки свој смисао, потпуно ван
наше моћи.
Животи свих нас касније су попримили разичите облике и димензије, а
ја сам тога лета била сасвим затечена
и ошамућена мирисом дивљих циклама у дебелој хладовини крај слапова
Плитвица. И док је све врвело од туриста и водича, који су говорили на
различитим језицима света, сетила
сам се дугих лета у крајишким селима
која су углавном утихнула и срдачне
добродошлице искрених горштака
каква се данас све ређе среће.
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К

ТРАДИЦИЈA

У сусрет зимским српским славама

Крсна слава као знак препознавања

рсна слава је јединствена форма породичне традиције код
Срба и присутна је из периода
пре христијанизације, када је била
везана за култ предака породице. Слава, позната још и као крсно име и крсна слава, представља српски народноСлава се налази у Националном рецрквени обичај, повезан са даном одређеног хришћанског светитеља. Она је
гистру Нематеријалног културног
наслеђа Србије, а 2014. године је упитолико карактеристична за Србе, да представља знак њиховог
сана и на Репрезентативну листу непрепознавања и идентификације
материјалног културног наслеђа човеченства Унеска.
Најчешће славе су Свети Никола, Прехришћански обичај обележавао паљењем свеће, али са трали својим прецима и тако су се
19. децембар (Никољдан), Архангел
много мање славља.
према њима и односили. И религија
Михајло, 21. новембар (АранђеловНајвише присталица има вероваПостоји теорија да слава, припада паганских Срба била је аутентична и
дан), Свети Георгије, 6. мај (Ђурђев- ње да је слава христијанизовани култу мртвих (М. Васић, В. Скарић, В. снажно уткана у човеку. Зато је овај
дан), Свети Јован Крститељ, 20. јануар облик старог словенског (или шире, Чајкановић, Л. Нидерле и др.). Позива значајни народни обичај код Срба

(Јовањдан), Свети Димитрије Солун- индоевропског) празника посвећески, 8. новембар (Митровдан) и Свети ног митском претку породице, одноСава, 27. јануар (Савиндан).
сно породичним прецима уопште.
Слава потиче из култа предака, једКо слави славу?
ног од најважнијих прасловенских
Славу славе пре свега породице, култова. Наиме, стари Словени су,
али и разне заједнице и институције Срби посебно, веома држали до по(села, градови, организације, поли- родице и односа према прецима.
тичке странке, компаније итд.) такође Слава је тада (а и данас) управо одрпрослављају свог свеца заштитника: жавала везу са прецима и пореклом.
на пример, Београд прославља Ва- Слављењем, породице су преносиле
знесење Господње као своју славу. У културно наслеђе са покољења на
појединим местима, сеоска слава се покољење и чувале свест о сопствепрославља на отвореном, најчешће ном пореклу.
на неком битном месту за насеље
Најстарији помен славе у нашим
(поред цркве, капелице, гробља, збо- крајевима потиче из 1018. године.
ришта) и назива се масла, литије или
Постоје и аутори који верују да су
заветине. Српске школе славе Светог Срби усвојили ову традицију у време
Саву као школску славу.
покрштавања, негде крајем IX века.
Славу такође празнују данашњи Неки верују да се сам дан масовног
Македонци и Црногорци, али се сре- крштења узимао као дан свеца заће и код католика у Боки Которској, штитника, други тврде да је свако
Конавлима, јужној Херцеговини, племе усвојило свог заједничког заДалмацији и Босанском Грахову, код штитника, док остали и даље тврде
Албанаца католика у северној Алба- да слава само представља свеца који
нији, неких муслимана у Босни и је заменио претходног паганског боСанџаку, Горанаца и Јањеваца. По га-заштитника (види ниже). Понекад
мишљењу Руса, етнолога Јастребова, би се десило да се нова слава усвоји
и код Срба који су променили веру када постоји веровање да се неки
(католици, муслимани) јавља се сла- светац залагао за неку врсту спасева, али то су само "остаци" оног тра- ња. Нови светац би био усвојен на
диционалног православног ритуала. месту старог, чији дан би се и даље

ОБЕЛЕЖЈЕ ИДЕНТИТЕТА
Спиридон Гопчевић наводи слављење крсне славе код Македонаца као
доказ да су они Срби, а не Бугари. Бугарски свештеници су без много
успеха радили на искорењивању овог обичаја међу Македонцима. Слично
пише у својој књизи, и руски конзул Иван Јастребов, за Србе у Старој Србији, а то су они који говоре „славјано-сербским наречјем”. Њих има у
Скопској, Велеској, Прилепској, Битољској и Охридској области, али и у
Дебру (ту су много слави Св. Димитрије) и Тетовској области. Слава је религиозни народни обичај коју имају само Срби. Слава је оно што Србе са
свих (ма колико удаљених) страна (разних држава) спаја; она је са својим
препознатљивим ритуалом и доказ припадности истој - српској нацији.

се на употребу кољива о крсном
имену, које се употребљава у култу
мртвих. Међутим кољиво је грчког
порекла и унето је преко цркве у
наше градске обичаје, изузетно понегде и по селима у околини већих
градова и манастира. Да је кољиво
црквени елеменат, потврђује не само
грчки назив него и спремање два
крсника (колача): један је народни,
који се ломи у кући, а други, излишни,
носи се са кољивом у цркву.
У прилог овог демантија, да је слава култ мртвих, чињеница је да у
култу мртвих нема радосних расположења, а у слави она настају пре
прославе, за време гошћења, и трају
до завршетка прославе. Према томе,
крсна слава свуда у Срба обухвата
редовно само живе, а тек изузетно и
мртве.

имао велику важност и зато се и одржао хиљадама година.
Како је пагански народни обичај
било немогуће искоренити и код раних христијанизованих Срба, српски
архиепископ Сава је у XIII веку канонизовао старе народне обичаје и
упутио свештенство да их насилно и
узалудно не прогоне, него да им дају
хришћанско обележје. Слично су поступиле и друге цркве и једнобожачке религије. Тако слава стиже у хришћанско-православне обичаје. Данашњу форму славе је коначно уобличио митрополит Србије Михаило
1862. године. Од бројних имена које
је имао овај обред, а има их и данас,
остали су само: слава, крсна Слава и
свечари. Традиционална и примерена
духовном карактеру српског народа,
канонизована и заштићена православним црквеним правилима, слава
Слава у православљу је континуирано продужила своје
постојање посебно у православљу и
Стари Словени су своје богове сма- српском народу. 
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Дан Жупаније Бекеш

Представљена нова кореографија „Суферина”

Ж

упанија Бекеш је по четврти
пут, 7. септембра, организовала манифестацију „Дан
жупаније“. Првобитни циљ, да се
подигне свест о вредностима жупаније и да се ојача осећај припадности, успео је да заживи. Фокус манифестације био je усмерен ка разноликости етничких култура, на локалне вредности и очување традиције
занатлија и произвођача.
Посетиоци су могли да уживају и
на „Вашару спретних руку“ и да се
упознају са бројним народностима
које живе у Жупанији Бекеш. Поред
бројних специјалитета, присутни су
могли да се послуже и српском чесницом, која се ове године нашла на
посебном штанду, на којем су се
представили и Срби из Батање. Народна ношња, батањски српски вез,
иконе и издања Српске школе наишли су на интересовање бројних
посетилаца, који су присуствовали

су се старији спремали за „Дан српске културе“ и прославу храмовне
славе у Батањи. Ове сезоне очекују
их нови задаци, нове кореографије
овој манифестацији. У току дана, на
КУД „Суферини“ наставља своју и бројни пројекти, које желе да спроцентралној позорници су се низали ревију наступа. Најмлађи чланови веду до краја лета.
културно-уметнички програми. Срп- су учестовали на „Ајваријади“, док
С. Ђ.
ску заједницу у жупанији представили су чланови КУД-а „Суферини“
из Батање. Они су се овом приликом
представили публици новом кореографијом „Сину сунце на Сврљишки
сабор“. Ради се о играма из Сврљишке котлине, а ову кореографију је
пре неколико месеци поставио Милорад Лонић. Судећи по дугачком
аплаузу који су играчи добили, српски фолклор је поново пронашао
своје поклонике.
Михаљ Залаи, председник Скупштине Жупаније Бекеш, након што
је пробао укусну чесницу, изразио
је велико задовољство и изгледом
штанда, али и радом српске заједнице и школе у Батањи, а понајвише наступом КУД-а „Суферини“,
чије је умеће већ имао прилике да
види.

Едукативни програм у Батањи

Б

Акција помоћи старијима

Школица српског језика
окупља полазнике

атањска српска основна школа
и забавиште сваке школске године у свој рад покушава да
уведе неку новину и тиме побољша
тренутно стање и квалитет наставе.
Једна од новина је свакако и „Школица српског језика", која је од средине
септембра почела с радом.
Велики број родитеља код куће не
говори српски језик са децом. Разлози су бројни. Многи од њих су заборавили свој језик, нису уписивали
децу у српску школу, потичу из мешовитих бракова... Како би што више
утицали на очување српског језика у
овој средини, школа се одлучила на
овај корак. Њихова идеја је да омогуће и родитељима да науче српски
језик, како би малишани не само у
школи, већ и код куће могли комуницирати на српском језику. Друга група су запослени у школи који не знају српски језик, а желе да га науче и
својим знањем дају допринос очувању српског језика у Батањи.
Часови се одржавају у поподнев-

ВЕСТИ

ним сатима, два пута недељно, у просторијама школе. Управа школе се
није надала да ће одзив заинтересованих бити велики. Њих двадесет
четворо тренутно похађа часове српског језика. Учитељица Станислава
Ђенеш Екбауер се прихватила овог
задатка и за наш лист додаје да је то
један велики изазов за њу: „Група је
веома активна и заинтересована за
рад. Када неко жели да учи, онда је
лако радити са њима. Из недеље у
недељу полако напредујемо. Богатимо речник и учимо да читамо и пишемо. Вишегодишње искуство ме је
научило да деца кроз игру најбрже
уче, иста ситуација је и са одраслима.
Ако им је на часу занимљиво, ако су
активни и осећају да им време брзо
пролази, онда је то права ствар. Знање остаје и жеља за учењем је још
већа“.
Планирано је да до краја године
учесници савладају први ниво знања
српског језика.
С. Ђ..

Ј

Сунчана јесен живота

една од најважнијих ствари за
виталност и дуг живот старијих
људи јесте комуникација са другима. Дружење повољно утиче на
мозак и животни елан, не само са
вршњацима, већ и са младима и
децом. Управо стога су забавиштанци и нижи основци из Батањске
двојезичне српске основне школе
и забавишта, у оквиру пројекта
„Сунчана јесен живота“, организовали дружење са бакама и декама,
као и и бившим радницима школе,
који уживају у својој заслуженој
пензији. Јединствен пример међугенерацијске сарадње у којој је
свако уживао. Манифестација поводом Међународног дана старих,
под називом „Сунчана јесен живота“, полако је прерасла у традицију,
а ове године се проширила и на
школарце.
Након окупљања, срдачним речима добродошлице поздравиле су

их васпитачице Марица и Бетина.
Оне се изразиле велико задовољство што су се одазвали у тако великом броју и својим присуством
увеличали овај скуп. Малишани из
забавишта и школарци су у њихову
част извели весели културно-уметнички програм и побрали доста
аплауза.
Гости су том приликом добили
поклоне, које су малишани израдили са својим васпитачицама и учитељицама. Ово је била идеална
прилика да васпитачице ауторима
најбољих радова на ликовном конкурсу „Моја мајка и мој деда“, деци
из најстарије групе у забавишту
уруче признања и лепе награде.
Уследило је дружење најмлађих
и најстаријих. Деца су се потрудила
да осунчају јесен живота њиховим
бакама и декама најлепшим бојама и нијансама.
С. Ђ.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

МУЗИКА

Јубилеј српског певачког друштва из Сентандреје

Хор „Јавор“ слави три деценије постојања и рада

И

Сентандрејски хор „Јавор“ ове године слави тридесет година постојања и успешног рада. Данас су
углавном посвећени црквеном појању, али на свом репертоару имају и световене песме

ме хора „Јавор” потиче од назива мешовитог певачког друштва које је постојало између
Првог и Другог светског рата и чији
је диригент био Лазар Терзин. Мирослав Брцан, који хор „Јавор“ води од
оснивања, каже за наш лист да су,
окупивши се први пут, чланови хора
желели да се традиција и континуитет хорског певања задрже уз име
ранијег хора.
- У почетку смо певали и световне
песме, а данас нам је на репертоару
углавном црквена музика. Више од
половине чланова, нажалост, није
више међу нама. Сви су они одрасли
уз црквене обичаје и уз појање; то им
је било у крви и много нам недостају
њихови гласови. Трудимо се да млађе
чланове научимо да певају на исти
начин као што се раније певало и
како је звучало - каже Мирослав Брцан.
Петар Крунић је члан хора последњих пет година. Каже да је уз појање
одрастао, а и често је био у друштву
чланова хора. Допадало му се како
певају и одазвао се на позив да им се
придружи.
- Поред појања ту су се родила и
пријатељства, волимо да се дружимо,
идемо једни другима на славе и
имендане, понекад пробе прођу у
прославама - рекао нам је Петар Крунић.
Јене Галош, који није српског поре-

НЕВЕН

кла, пева у хору осам година. Каже
да је слушао појање у цркви и пожелео да се придружи хористима.
- Мирослав ме је радо примио у
хор, јер, како је рекао, увек му требају басови. Српску музику познајем од
детињства и увек је доживљавам
врло емотивно", рекао је за наш овај
хориста.
Тибор Емер није стални члан хора,
због бројних обавеза, али им се придружи увек када за то има времена.
Са симпатијама се сећа како је почео
да пева у „Јавору“.
- Године 1995. постао сам члан хора.
Пробе су биле сваког четвртка у Калазу, у бившој Вероисповедној школи,
која се налази поред цркве. Радо се
сећам Миленка Милошевића, Стевана Петровића, Ђуре Чолића, Стеве
Вуковића, Милорада Шошића, Ивана
Маргаритовића. Певао сам други тенор и учили су ме професор Петровић и професор Милошевић. Они су
били доста нижи ид мене, а ја сам
обично стајао између њих двојице и
мало сагнут, слушао час једног, час
другог. Мирослав Брцан ме је радо
примио у хор, јер сам био млад. Пробе су почињале у седам сати увече,
али никад на време, биле су лежерне,
што је и доликовало старијим члановима. Увек се пило вино, а после је
долазило до препирке шта треба да
се пева. Ја сам стрпљиво чекао да
проба почне и да нешто научим.

Мени, који сам тада имао много обавеза, ова лежерност није сасвим одговарала и морао сам да их оставим
када се време проба променило и
никако нисам могао да уклопим хор
и остале обавезе. Пошто могу да певам и први тенор и баритон, често ме
зову кад имају наступе и мени је увек
велика част што ме зову и што певам
са њима“, каже Тибор Ембер.
Дејана Дујмова је отац Милан до-

Школска година никада није имала занимљивији, нити лепши почетак него што
је то ове године био случај за нас, матуранте Српске гимназије „Никола Тесла”.
Пристигавши у Будимпешту, жељно смо очекивали екскурзију
као последњи и најзначајнији догађај

В

К. П.

Матурска екскурзија гимназијалаца

Незаборавно путовање по северу Италије
ећ 2. септембра нашли смо се
укрцани у аутобус, а остатак
наше посаде чинили су професори, разредне старешине Весна Бабић Седлачек, Светлана Чемерикић
Кучера, Андреа Мештер, као и професори Зоран Меселџија, Драгана
Меселџија, Бојан Белић, и тетка Љиљана Вечић и наравно водич Зоран
Илић.
Најпре смо обишли Трст, где су
биле приметне тековине моћних држава, империја, Хабзбуршког царства
које су, свака на свој начин, обликовале историју, али и естетски призор
града. Предвече смо стигли у место
Лидо ди Јесоло, једно од најпознатијих летовалишта Јадрана, где смо
били смештени. За сутрашњи дан
испланиране су посете Верони, а затим и Падови. Ова два града налазе
се на северу Италије у покрајини Венето. У раним поподневним часовима
стигли смо у Верону, свакако у свету
најпознатију по најлепшој љубавној

вео у хор. Иако је много млађи од
осталих чланова, каже да ужива у
појању и дружењима.
Било је интересантно слушати приче, сећања и препричавање догодовштина из дугог историјата хора, који
са несмањеним ентузијазмом наставља да својим појањем увеличава
литургије у српским храмовима у
Мађарској.

легенди, по Шекспировим јунацима
Јулији и Ромеу. Након вожње око 100
км стигли смо у Падову. Очувано старо градско језгро стављено је на Унескову листу заштићене светске културне баштине што је можда најбоља
препорука за посету овом граду.
Освануо је и дан који је био посвећен обиласку Ла Серенисиме (Пресветла) или „Краљице Јадрана“. До
Венеције смо допловили и, крочивши
на њено тле, одмах смо се нашли у
маси туриста. План је био да заједно
одшетамо до Трга Св. Марка.
Доласком у Венецију сви иду на
исту страну, на том путу пролази се
поред Моста уздаха који спаја Дуждеву палату и Затвор. Преко тог
моста, затвореници који су одлазили
у затвор, имали су прилику да кроз
рупице на мосту, последњи пут погледају на Јадранско море, па би са уздахом одлазили у мрачне одаје. Отуд
име Мост уздаха. Нешто даље смештен је Трг Светог Марка, одмах иза

Дуждеве палате и Народна библиотека у којој је деци из сиротишта,
Вивалди давао бесплатне часове
музичког. Највеће колоне туриста затичемо код базилике Светог Марка,
која се налази на истоименом тргу.

Након што нам је водич испричао
најважније ствари о Венецији део
групе се запутио ка цркви Санта Марија дела Салуте. За цркву коју је
опевао и наш романтичар Лаза Костић везује се прича према којој је је
талас куге неколико пута у историји
однео велики број живота у Венецији.
Последњи дан био је остављен за посету месту Сирмионе, као и Гарделанду забавном парку смештеном у градићу Кастелново дел Гарда. (...)
Као и свака матурска екскурзија и
ова је обележена посебним емоцијама и доживљајима које ће нам дуго
остати утиснуте у сећањима.
Марија Симић
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КОНЦЕРТ АНСАМБЛА
ВУЈИЧИЋ
У пештанском „Вигадоу“

10. октобра 2019. у 19.00 ч.
Поводом 45 година постојања
Pesti Vigadó - Budapest, V Vigadó tér 2.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ
Српски педагошки и методолошки центар расписује
литерарни конкурс за све школе са српским наставним
језиком и за школе где се српски језик предаје као наставни
предмет. Конкурс је расписан до 20. новембра 2019. године.
За основну школу су предвиђене три теме и за гимназијалце
три. Дужина рада је од 3000 до 5000 карактера (једна до две
куцане странице). Радове треба слати у електронској
форми на имејл: szerbpedkp@gmail.com и потписати
шифром. На исти имејл послати своје име, наслов рада,
разред и шифру под којом је рад послат. Куцати у фонту
Times New Roman. Обавезно је да се рад пошаље и у
ћириличном рукопису, на адресу: Szerb Pedagógiai és
Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa 3.
Теме за основне школе:
1. Матерњи језик, најкраћи пут до срца
2. Чувајмо сваку реч српског језика
3. Најлепши су снови на матерњем језику.
Теме за гимназију:
1. „На српском језику разговарам са муњама“ (Никола
Тесла)
2. „Српски језик је рајски језик“(J. J. Змај)
3. Ћирилица је велики допринос културној баштини
Европе
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
12. 10. Вечерње
13. 10. Св. Литургија 		
19. 10. Вечерње
		
20. 10. Св. Литургија 		
26. 10. Вечерње
27. 10. Св. Литургија 		
30. 10. Вечерње
31. 10. Св. Литургија 		

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

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
„НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ”
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив
свим заинтересованим образовно-васпитним установама,
српским самоуправама, српским институцијама и физичким
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за
доделу признања „Најдражи учитељ” за 2019. годину.
Признање „Најдражи учитељ” се додељује српским
просветним радницима за допринос квалитетном образовању
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског
језика, културе, традиције и идентитета на територији
Мађарске.
Право да буду предложени за доделу признања "Најдражи
учитељ" имају: тренутно запослени у предшколским установама,
основним школама, као и средњој школи, ђачком дому и
високошколским установама на територији Мађарске, као и
просветни радници који су свој радни век посветили очувању
српског језика и идентитета и тренутно су у пензији.
Критеријуми за доделу признања „Најдражи учитељ”:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом,
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.
Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде добитник
признања „Најдражи учитељ”.
Предлоге очекујемо од 20. новембра 2019. године, путем поште на
адресу Српског педагошког и методолошког центра (Szerb
Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.)
или путем имејла szerbpedkp@gmail.com
Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке,
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.
Све додатне информације можете добити путем телефона
06 70 339 2995.

Сегединска месна спрска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на предавање
Стевана Бугарског из Темишвара

„БИБЛИJA И ДРУШТВО“

У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”
29. октобра 2019. у 17.00
У Сегединском српском клубу
Улица Шомођи бр. 3
Уједно вас обавештавамо да је најављена Света
литургија са
учешћем хора у сегединској српској цркви, која је била
планирана за 10. новембар, отказана из објективних
разлога.
Организатори

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.
Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца
Свира оркестар „Коло” из Тукуље!
Место програма:
Ferencvárosi Művelődési Központ
(Budapest,. IX Haller u. 27.)
Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска
Месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
Од 10. октобра до 25. новембра 2019.

КУД „Табан“ организује
БАЛ УЗ МУЗИКУ ОРКЕСТАРА
„СЕЛО“ И „ГАРАВИ СОКАК“
11. октобра 2019. од 19.00 ч.
Цена улазнице са вечером: 3.000 фт
Улазнице могу се купити код
Монике Патарчић (Тел: +36 70 698 09 86)
Локација: KÖSZI
Budapest, X Előd u. 1.

„BALKAN MUSIC NIGHT”
У СЕГЕДИНУ
17. октобра 2019. од 23.00 ч.
Незаборавни провод уз ди-џејеве Lektroа и Pr.Alenа
Најбољи балкански и Ex-Yu хитови!
Главни извођач вечери: Djomla KS
Локација:
JATE Klub
Szeged, Dugonics tér 13.

www.snnovine.com

ИНФО

Српски педагошки и методолошки центар расписује

30. 10. - Дом народности (Ул. Островски бр. 6)
17.00 - Српска „плесачница” - КУД „Банат“
9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме
и народне музике
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање,
културу и спорт Сегединске градске самоуправе,
Република Србија - Министарство спољних послова Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону,
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У III кварту, у породичној кући, комфорна соба
од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште
редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@
gmail.com  Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ
НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање,
неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Поруке „Пештанског књижевног омнибуса"

КУЛТУРА

Подстицањем писане речи зауставити нестајање српског језика

У Будимпешти су се по девети пут окупили српски писци из нашег региона и више земаља западне Европе,
да размене стваралачка искуства и заједно позову организације у Србији и расејању да учине више како би
малобројним књижевним ствараоцима изван матице омогућили повољније услове за рад
и објављивање, јер је књижевна реч трајна вредност националне културе

Учесници манифестације пред Вуковом бистом у Будиму

Драгомир Дујмов и Грга Олах

оком тродневног празника писане речи, који се традиционално одржава у оквиру „Месеца
српске културе у Мађарској“, учесници су посетили будимски Табан и
положили венац крај бисте Вука Kараџића. Потом су у башти оближњег
ресторана „Kод златног јелена” јавно
читали своја остварења и евоцирали
сећања на време када су Будим и
Пешта били центри српске књижевности и културе.
У вечерњим сатима, у препуном
кафеу „Централ”, некадашњем култном месту окупљања српске и мађарске интелигенције с краја XIX века,
одржано је заједничко књижевно
вече. Присутне учеснике и њихове
госте поздравио је Милан Ђурић, в.д.
директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, пожелевши свима пријатно вече, уз поруку
да непрестано раде на очувању матерњег језика, који је битан чинилац
националног идентитета.
Гост вечери била је Александра
Нинковић Ташић, књижевница, истраживач и председник Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“, као и интеркултурни амбасадор
„Унеско клуба“ Универзитета Сорбона.
- Готово нико не зна да је Никола
Тесла писао поезију и да је обожавао

и познате академске сликарке Спо- ворни уредник Српских недељних
менке Моли Алечковић. Међу учесни- новина Драган Јаковљевић, награде
цима „Пештанског књижевног омни- су им додељене за дугогодишњи исбуса" били су и: Даница Додић, Алек- трајан и плодоносан рад на инфорсандар Чотрић, Бранислав Зубовић, мисању јавности у Србији, региону и
Золтан Хегедуш, Сенка Павловић, дијаспори, а посебно за објективно и
Дениса Кондић, као и српски аутори правовремено информисање о догаиз Мађарске: Драгомир Дујмов, Дра- ђајима и темама везаним за живот
ган Јаковљевић, Алексадер Урком и српске заједнице у Мађарској.
Грга Олах.
Уметничкој атмосфери у будимпеПремијерно су прочитани одломци штанском кафеу „Централ“ допринеиз најновијег романа Драгана Јако- ли су: Криштоф Сатмари на саксофовљевића „Тајне дечака Павлове ули- ну и Марко Пап, пијаниста, који су у
це“, као и песме из нове збирке Дени- паузама између читања поезије и
се Кондић „Одрон сећања“, посвеће- прозе интерпретирали најлепше
не двадесетогодишњици НАТО бом- евергрин мелодије.
бардовања Србије. Промоције су
Диана Кондић Ђурић
најављене и за београдски Међународни
сајам књига, у октобру
месецу.
Овом приликом, сада већ према традицији, уручене су и награде „Теодор Павловић”,
које Српске недељне
новине додељују сваке
друге године, за област
новинарства. Признања
су ове године отишла у
руке Зоране Бокан, дугогодишње новинарке
и уреднице Првог програма Радио Београда,
и Срђана Басића, који
је 11 година био дописник Новинске агенције „Танјуг” из Будимпеште, а данас је дописник РТВ Војводине из
мађарске престонице,
као и сарадник овдашњег информативног
портала РТВ „Варош“.
Како је приликом уручења признања обра- Зорана Бокан и Срђан Басић, добитници награде
зложио главни и одго- „Теодор Павловић”
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наше песнике. Говорио је да је најважнији његов допринос свету управо
превод Змајевих песама на енглески
језик - рекла је Александра Нинковић
Ташић.
Своје стихове на „Пештанском
књижевном омнибусу“ први је казивао Славомир Гвозденовић, књижевник из Темишвара, један од оснивача
Савеза Срба у Румунији и њен дугогодишњи председник, а такође и дугогодишњи посланик српске заједнице у Парлементу Румуније. Међу
учесницима био је и Давид Кецман
Дако из Сомбора, чест гост српске
заједнице у Мађарској и приређивач
недавно објављене књиге приказа
књижевног стваралаштва српских
писаца из Мађарске: Степановића,
Милошевића, Дујмова и Јаковљевића.
Публици у Будимпешти представио
се поезијом за децу и његовом песмом „Жабац“.
У име Удружења књижевника „Седмица“ из Франкфурта, Љубиша Симић, његов председник, указао је на
значај неговања добрих односа између Срба, ма где живели, и изразио свој
позитиван став у погледу сарадње
удружења на чијем је он челу и Културног и документационог центра
Срба у Мађарској. Он је на овај сусрет дошао у пратњи својих колега:
Злате Икановић, Еде Алечковића, као

АПЕЛ СРПСКИХ ПИСАЦА
Писци из региона и дијаспоре поручили су да се српски индентитет може
чувати на различите начине, па и фолклором, али да ће без подстицаја
књижевног стваралаштва српски језик бити осуђен на умирање, чиме би се
практично угасило основно идентитетско обележје Срба, као народа. Зато
су позвали све српске организације из региона и дијаспоре, као и надлежне
институције у Србији, да учине све како би малобројним књижевним ствараоцима изван матице омогућили повољније услове за рад и објављивање
њихових дела, јер она представљају трајну вредност, на којој ће се и у будућности заснивати национална култура и идентитет.
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