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ДРУШТВО

В ећа група миграната чекала је, 
према писању портала Subotica.
com прошлог четвртка поподне 

на једном од аутобуских стајалишта 
на Kелебији, у близини границе. 
Желели су да дођу до Суботице, а 
одатле до Сомбора, зато што су већ 
неколико пута покушали илегално да 
пређу границу на северу Бачке, али 
су их мађарски граничари сваки пут 
ухватили и депортовали. С обзиром 
на то да нису имали ни маску за лице, 
ни новац, возач аутобусa није желео 
да их пусти у возило.

Становници Kелебије кажу да се 
боје непозваних гостију.

- Ми се бојимо за децу. Имам малу 
унуку, она ми дође, увек их се бојимо, 
јер увек нешто вичу, овде вичу, 
разговарају, а онда наставе, увек 
откину воће са дрвећа - рекла је 
Верона Мезеи за овај портал.

Већина илегалних миграната долази 
из Сирије и Алжира, а одредиште им 
је обично Немачка. Тамо иде и Билал 
из Алжира.

- Провео сам седам месеци у Босни, 
која је проблематична земља за 
мигранте и све остало. Овде смо у 
Србији два дана, Србија је пуно боља 
- рекао је кратко Билал, објаснивши 
том приликом да је два пута покушао 

да пређе преко ма-
ђарске граничне ли-
није, оба пута неуспе-
шно. Жеља му је да 
оде прво у Аустрију, 
затим у Немачку.

Има оних који су 
мађарску граничну 
ограду покушали већ 
више од десет пута да 
прескоче и рекли су 
да неће одступити, а 
циљ им је Европска 
унија по сваку цену.

Захваљујући моби-
лном скенеру, цари-
ници су открили 18 миграната који су 
за два дана на прелазима Хоргош и 
Батровци покушали илегално да пређу 
државну границу, од тога чак 13 њих на 
Хоргошу.

Чак и најискуснији међу цариницима 
врло често остану затечени призором 
људи сакривених на најмање 
очекиваним местима, као што су уски 
простор унутрашњости спојлера на 
камионској кабини. Неколико их је 
тако недавно откривено на прелазу 
„Хоргош“, након контроле мобилним 
скенером. Уочене су људске силуете на 
кровном делу кабине домаћег камиона, 
који је из Србије ка Чешкој превозио 

металне делове. Физичким прегледом, 
из скровишта на камионском крову 
извучена су тројица младића, без било 
какве документације код себе.

Нешто касније, догодила се готово 
идентична ситуација. Поново је 
анализом слике уочено да има људи на 
кабини домаћег камиона, који је из 
Србије ка Словачкој превозио алуми-
нијумске прозоре. Из унутрашњости 
спојлера камионске кабине извучена 
су такође тројица миграната.

Од почетка године, у покушају 
илегалног преласка државне границе 
цариници су спречили око 700 
миграната. 

Мигрантска криза на северу Војводине

„Дошли смо у Србију, јер је много боља од осталих”
Према речима преплашених мештана на северу Србије, мигранти увече одлазе према граници са 

Мађарском, а дању, када их мађарска гранична полиција ухвати и депортује, они се враћају у смеру 
Суботице и скривају се у шуми и напуштеним зградама. У то насеље долазе   

ради набавке хране у продавницама.

Н а иницијативу Парламента-
рног одбора за националне 
заједнице Мађарске, пре 

две године установљена је пракса 
стипендирања студената који се 
образују за област просвете, односно 
мањинског школства. Финансирање 
ове акције обезбеђује Фондација 
„Бетлен Габор”, уз подршку мађарске 
владе.

Миклош Шолтес, државни секре-
тар у чијој су надлежности и нацио-
налне заједнице, и Имре Ритер, 
немачки посланик у Мађарском 
парламетну, представили су на 
конференцији за новинаре нови 
циклус доделе стипендија, за школску 
2020/21 годину. 

Премда нашој редакцији није 
упућен позив за праћење конфер-

енције за штампу, из информације 
објављене на друштвеним мре-
жама сазнајемо да су говорници 
обавестили медије да ће интернет 
портал, путем ког ће студенти моћи 
да учествују на конкурсу, бити 
отворен 22. септембра. Време 
стипендирања износи десет месеци 
у току школске године, а рок за 

подношење пријава је 10. октобар 
2020. 

Конференцији за штампу прису-
ствовало је седам, од укупно три-
наест парламентарних представника 
националних заједница у Мађарској, 
и то: српски, хрватски, немачки, 
ромски, румунски, словачки и сло-
веначки. 

Погодност за студенте из редова мањина

Нове стипендије за будуће просветне раднике 
Ове јесени мађарска влада наставља праксу стипендирања младих припадника националних заједница, 

који су одлучили да се школују за рад у просвети. Време стипендирања износи десет месеци у току 
школске године, а рок за подношење пријава је 10. октобар 2020.

СВЕ ВИШЕ ТУНЕЛА НА ГРАНИЦИ
Тунел за кријумчарење миграната који је у суботу откривен испод 

ограде на мађарско-српској граници, пети је такав случај у протеклих 
годину дана. Према тврдњи мађарских власти, припадници Полицијске 
капетаније Жупаније Бачкишкун су на територији насеља Чикерија 
пронашли тунел који води од српске стране, до мађарске територије, 
испод заштитне ограде на граници. Мађарска полиција наводи да је тунел 
обезбеђен и да ће брзо бити затрпан.

Осим што је открила нови подземни пролаз за мигранте, мађарска 
полиција је током викенда привела и депортовала у Србију 110 људи, које 
је затекла без докумената на територији Мађарске или у покушају 
илегалног преласка границе. Међу њима је највише Авганистанаца, 
Сиријаца и Пакистанаца.
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У редништво штампаног гласила 
српске заједнице у Мађарској је 
на успостављању новог вида 

комуникације са читаоцима радило 
протеклих неколико месеци, управо 
у време ванредног стања у Мађарској 
и летњег периода. Израда портала, 
који је резултат сарадње „Српских 
недељних новина” и фирме ЗиД 
СТУДИО из Будимпеште, управо је 
завршена, па је сајт пратиоцима 
интернета доступан на адресама: 
www.snnovine.com и www.snnovine.hu 

Према речима др Драгана Јаков-

љевића, главног и одговорног 
уредника, основа концепције листа 
остаје непромењена, па се највећи 
број чланака и даље односи на 
актуелни друштвени живот српске 
заједнице у Мађарској. Мањи број 
рубрика посвећен је дешавањима у 
ширем мађарском окружењу, нашој 
матичној земљи или региону, што је 
такође увек била обавеза овог 
гласила. 

Издавач листа, који је званично 
гласило српске националне заједнице 
у Мађарској, од недавно је Културни и медијски центар 

„Српски венац”, при 
Самоуправи Срба у 
Мађарској. У договору 
са директорком центра 
Зорицом Јурковић Ем-
бер, уредништво но-
вина ће, у мери у којој 
то материјални услови 
буду дозволили, преду-
зети и друге кораке у 
правцу динамичније 
комуникације са чита-
оцима, коришће-њем 
савремене технологије. Између 
осталог, реч је и о систему QR кодова, 
који би били штампани испод 
појединих чланака. Путем њих, а уз 
помоћ својих мобилних телефона, 
читаоци би истог тренутка били 
повезани и са дигиталним садр-
жајима који се односе на дату тему, 
као што су галерије фотографија 
СНН-а или видео снимци.

- У договору са издавачем, управо 
смо покренули акцију ажурирања 
листе прималаца СНН-а. Пошто се 
лист шаље читаоцима бесплатно, 
нису ретки случајеви да се примаоци 
новина преселе, али нас о томе не 
обавесте, па лист узалуд и даље 
шаљемо на њихову стару адресу. 
Такође, дешава се и да после смрти 
примаоца новине стижу на његову 
адресу, пошто ретко добијамо 
информацију да је потребно изврши-
ти промену на листи прималаца 
СНН-а - каже Јаковљевић. 

Како бисмо спречили непотребно 
расипање буџета намењеног функци-
онисању листа, који упркос инфлацији 
већ годинама није увећаван, чита-

оцима је остављена могућност да до 
1. децембра јаве редакцији да ли и 
даље желе да примају СНН. После тог 
рока новине ће бити упућиване само 
оним читаоцима који су изразили 
жељу да их и даље добијају (детаљније 
у информацији на 11. страници).

Када је реч о акцијама српског 
недељника у Мађарској, недавно је 
расписан нови циклус тради-
ционалног књижевног конкурса 
„Милован Видаковић”, за најбољу 
кратку причу на српском језику. На 
овај начин редакција чува сећање на 
овог, веома читаног пештанског 
српског писца с почетка деветнаестог 
века, и истовремено подстиче људе 
од пера да стварају на српском 
језику. 

Уредништво СНН-а планира да 
настави своју ранију праксу да путем 
новинарских радионица едукује 
младе људе за област новинарства. 
Када ће радионице бити орга-
низоване, зависиће од конкурсних 
могућности у Мађарској, у наредном 
периоду. 

Д. А.

Унапређење информисања Срба у Мађарској ДРУШТВО

СНН покренуо нови информативни интернет портал 
Дневно дигитално издање нашег листа модернизовано је ових дана новим садржајима и изгледом.  Реч је о 

новом интернет порталу СНН-а, покренутом без повећања буџетских средстава листа. Читаоцима је тако 
омогућено да се квалитетније и брже, на дневном нивоу, информишу о актуелностима  

у српској заједници у Мађарској, али и о темама из нашег региона.

О бразлажући одлуку о 
здравственом надзору, заме-
ница директора Института 

„Батут” Дарија Кисић рекла је да 
процене по којима је у Црној Гори 
ризик од заражавања 25 пута већи 
него у Србији, а у Хрватској и Босни 
и Херцеговини између пет и десет 
пута већи, засноване су на подацима 
Европског центра за контролу 
болести, који рачуна колика је шанса 
за инфекцију корона вирусом у 
двонедељном периоду.

Кисићева је навела и да је првог 
дана важења ове мере 4500 особа 
пријавило повратак из иностранства 
на специјализовани сајт, да је стизало 
око десет пријава у минуту, што 
указује да су грађани одговорно 
поступили.

Напоменула је да је казна за 

непоштовање нових мера „законски 
регулисана”, није прецизирала какве 
казне су прописане за непријав-
љивање путовања. Указала је да 
Кризни штаб не жели да „стави 
акценат на казне”, већ на личну 
одговорност.

„Уопште не треба да причамо о 
казнама, то није поента... Нико не 
може да ме убеди да ће потенцијална 
санкција била већи подстицај да се 
пријави него жеља да се остане здрав. 
Апеловање на савест мора да буде 
довољно”, навела је Дарија Кисић 
Тепавчевић.

Она је додала и да грађани не 
треба да попусте са дисциплином у 
периоду слава који ускоро почиње, 
као и да је настава за ђаке тренутно 
организована са „максималном 
предострожношћу”. 

Проширене превентивне мере против короне

По уласку у Србију обавезан 
здравствени надзор

Мере здравственог надзора, које су у Србији ступиле 
на снагу крајем прошле недеље, односе се на све 

путнике који улазе у земљу, с обзиром на то да је у 
највећем броју европских држава епидемиолошка 

ситуација неповољнија него у Србији.

ХВАТАЊЕ КОРАКА СА СВЕТОМ
Корисници интернета од сада могу да на новом порталу СНН-а, уз 

текстуалне садржаје, погледају и галерије фотографија и видео 
материјале, који су им до сада из техничких разлога били недоступни. 

- Осим тога, нови дизајн портала у складу је са актуелним кретањима 
у свету интернет медија, уз очување традиционалних елемената, које 
иначе негује српски недељник у Мађарској. У склопу портала налази се 
и модернизована архива штампаног издања „Српских недељних новина”, 
која је читаоцима доступна у електронској верзији - каже др Драган 
Јаковљевић, главни и одговорни уредник СНН-а. 
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С вечаност у Културном и 
медијском центру „Српски 
венац” у Улици Нађмезе 49, 

почела је интонирањем државних 
химни Мађарске и Србије, а потом су 
свештеници Епархије будимске осве-
штали нове просторије. Поздравну 
беседу одржао је протојереј Зоран 
Остојић, пештански парох.

Присутне је поздравила дирек-
торка Културног и медијског центра 
„Српски венац” Зорица Јурковић 
Ембер.

„Желела бих да се захвалим свима 
вама, што својим присуством 
увеличавате овај, за нас веома важан 
тренутак, који смо месецима чекали. 
Част ми је, што ми је пружена прилика 
да водим ову институцију, која има 
велики значај у животу наше заје-
днице. Захваљујем се и Уреду преми-

јера Мађарске и Самоуправи Срба у 
Мађарској за материјалну подршку 
и указано поверење. Надам се да 
ћемо то оправдати својим залагањем 
и трудом. Циљ нам је да разноликим 
културним садржајима сачувамо 
културно наслеђе наших предака у 
Мађарској, Србији и расејању.” 

Модератор програма Митар Мирко 
Кркељић, који је и референт за културу 
у Културном и медијском центру 
„Српски венац” подсетио је на разлоге 
оснивања ове установе под окриљем 
Српске самоуправе Срба у Мађарској, 
која има задатак да задовољи потребе 
српске заједнице на пољу културе и 
информисања. После оснивања било 
је планирано свечано отварање, али је 
оно потом, због непогодних прилика и 
пандемије корона вируса, било 
одложено све до данас. 

„Током првог таласа 
пандемије покушали смо да 
прилагодимо наше деловање 
новонасталој ситуацији. Пону-
дили смо помоћ старијим 
особама у заједници, настојали 
да учесталим културним 
садржајима одржимо контакт 
са српском заједницом у 
Мађарској. Успоставили смо 
услове заједничког деловања са 
осталим српским установама у 
Мађарској и тражили будуће 
сараднике у матици. Данас, 
свечаним програмом декла-
ришемо оно, што мислимо о 
вредностима српске културе у 
Мађарској и отварамо Српско 
културно и медијско друштво у 
нади, да ће Бог благословити 
наше деловање”, рекао је Кркељић.   

На позив директорке Зорице 
Јурковић, присутне је поздравио и 
главни и одговорни уредник „Српских 
недељних новина” др Драган 
Јаковљевић, који је изразио задо-
вољство због отварања новог, 
функционалног објекта наме-
њеног културној и инфор-
мативној делатности. Он је 
подсетио да је управо на истој 
адреси пре 30 година рођен 
самостални српски недељник у 
Мађарској, који у континуитету 
излази до данас и који наставља 
новинско-издвачку традицију 
засновану пре два века, у 
Пешти. 

„Захваљујем се колегама са 
којима радим, што тај конти-
нуитет није престао ни у време 
пандемије корона вируса, када 
су били обустављени сви 
друштвени догађаји у Мађар-
ској, па тако и у српској 
заједници. И тада је наша 
редакција радила и проналазила 
теме, и то не било какве, већ оне које 
се непосредно или посредно тичу 
свих нас”, рекао је Јаковљевић. 

Програм је настављен уз уметничко 
извођење српских етно песама, које 
је отпевала Бранка Башић, добитница 
признања „Прима јуниор”, уз пратњу 
хармоникаша Слободана Вертетића. 
Учесник програма био је и драмски 
уметник и директор Српског 
позоришта у Мађарској, Милан 
Рус, који је надахнуто говорио 
стихове патријарха Арсенија 
Трећег Чарнојевића „Молитва 
заспалом Господу”.    

После овог дела програма, 
прису-тнима се обратио Рихард 
Тирчи, шеф Главног одељења за 
везе са верским заједницама и 
народностима при Кабинету 
премијера Мађарске. За ову 
свечану прилику он је одабрао 
да прочита песму „Савез” 
(Szövetség), мађарског аутора 
Леринца Сабоа (Szabó Lőrinc), 
која говори о сличности 
судбина оних који су удружени, 
чије су гране и корени 
испреплетени, о несебичном 
давању и о заједничкој срећи и 

болу. Кроз ове стихове пренео је 
поруку песника и своје лично виђење 
односа две културе и два народа у 
једној земљи, подсећајући на њихову 
блискост и међусобно поштовање. 

„Јер култура је невидљива веза која 
спаја људе, она обухвата уметност, 

књижевност, језик и религију и све се 
то изражава кроз наш начин живота 
и размишљања. Културне вредности 
утичу на став о животу, зато је савез 
најдубља порука жеља које вам 
упућујем. Срећан рад и пуно 
занимљивих програма”, поручио је 
Рихард Тирчи. 

Генерални секретар председника 
Републике Србије, Никола Селаковић, 

У свечаном амбијенту и уз пригодан програм, 16. септембра званично су предате на употребу новореновиране 
просторије Културног и медијског центра „Српски венац” у Будимпешти.

 СВЕЧАНОСТ   Отворен Културни и медијски центар „Српски венац”

Култура као кључ за разумевање међу народима

Присутне је поздравила Зорица Јурковић Ембер, директорка КМЦ-а 

Никола Селаковић

Рихард Тирчи

Вера Пејић Сутор

СУСРЕТ ВИСОКИХ ЗВАНИЧНИКА
Програму у Културном и медијском центру „Српски венац” поред 

осталих су присуствовали и генерални секретар председника Републике 
Србије Никола Селаковић, шеф Главног одељења за везе са верским 
заједницама и народностима при Кабинету премијера Мађарске Рихард 
Тирчи, свештенство Епархије будимске, амбасадор Републике Србије у 
Будимпешти Иван Тодоров, представник Срба у Мађарском парламенту 
Љубомир Алексов, председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић 
Сутор, чланови Скупштине ССМ, представници српских институција, 
новинари, руководиоци културно-уметничких друштава и други гости. 
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пренео је поздраве председника 
Александра Вучића и истакао 
примере изузетно добре сарадње две 
суседне земље, Мађарске и Србије и 
недавно остварених пројеката.  

„Позитиван тренд развоја била-
тералних односа, само у последњих 
годину и по дана успешно је крунисан 
отварањем Српског културног центра 

Коло у Морахалому, затим отварање 
Српског црквеног музеја у Сента-
ндреји који чува драгоцене предмете 
црквено-уметничке збирке Епархије 
будимске и ево, данас, на нашу 
обострану радост и задовољство 
отвара се и Српски културни и 
медијски центар у Будимпешти. То је 
пример повезивања два народа која 

воде рачуна о међу-
собним националним и 
културним особено-
стима. Србија и Мађар-
ска су најзначајнији 
партнери у региону као 
две хришћанске земље 
које имају пуно тога 
сличног у својој историј-
ској прошлости. А оно 
што им је различито, не 
раздваја их. Добри од-
носи се граде управо на 
толеранцији и бога-
тству различитости. У 
плану су нови заједнич-
ки пројекти што је 

потврда да су наше државе у најбољој 
фази међусобних политичких и 
економских односа”, истакао је 
генерални секретар председника 
Републике Србије, Никола Селаковић.  

У истом духу, гостима се обратила 
и председница Самоуправе Срба у 
Мађарској, Вера Пејић Сутор: 

„Неговање српске културе, језика, 
вере, обичаја и тради-
ције је наш прво-битни 
задатак. Заштита кул-
турне баштине је кључ 
за очување иден-титета 
српског народа у 
Мађарској. Надам се да 
ћемо у овом лепом, 
новоотвореном прос-
тору, имати прилике да 
уживамо у многоброј-
ним програмима и 
манифестацијма, зајед-
но са Србима из матице, 
региона и дијаспоре.”

У другом блоку кул-
турно-уметничког прог-
рама, заједно су насту-
пили фрулаш Миодраг 

Ђукин и његов унук Рувен Фридман 
из Деске, који су свирали песме и 
кола на фрулици. Њихово извођење 
публика је поздравила топлим 
аплаузом.  

Директорка, Зорица Јурковић 
Ембер, на овој свечаности је поделила 
награде ученицима Српске гимназије 
„Никола Тесла”, који су својим 

ауторским делом - видео записом 
учествовали на конкурсу Српског 
културног и медијског центра под 

називом „Стихом улепшај дан”. Прва 
награда припала је Софији 
Цветковић, а награђени су и Софија 
Чубриловић, Ђорђе Вукадинов, Ана 
Марчетић и Софија Трифуновић. Сви 
радови су били изузетно квалитетни 
и уз пуно труда и зналачке вештине 
реализовани.  

На крају програма, представљена 
је песма Марка Ембера и Мирка  
Митра Кркељића „Дух предака пева 
са нама”, коју је извела Бранка Башић, 
у пратњи оркестра и три ученице 

Српске гимназије „Никола Тесла”: 
Лене Ембер, Ленке Кипријановић и 
Сузане Косновски које је за ову 

прилику припремила њихова 
професорка музичког васпитања 
Оливера Младеновић Мунишић. 
Публика ће ову нумеру ускоро моћи 
да види у форми музичког и видео 
спота који ће представити живот 
овдашњих Срба у XXI веку.

По завршеном програму, домаћини 
су све присутне угостили коктелом 
приређеним у част новог почетка 
Културног и медијског центра 
„Српски венац”. 

Славица Зељковић 

Милан Рус

Миодраг Ђукин и Рувен Фридман

Љубомир Алексов, Рихард Тирчи и Вера Пејић Сутор

Мирко Митар Кркељић

Учесници музичког дела програма

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ИЗ ЧИПА
У Културном и медијском центру „Српски венац”, уприличена је изложба 

уметничких фотографија Владимира Марковића, спољног сарадника 
Културног и медијског центра. Фотографије су настале у месту Чип, на 
Чепелској ади, на Ивањдан ове године. Забележени су тренуци када су 
се плели венчићи од ивањског цвећа на традиционалан начин. Ови жути 
венчићи симболишу сунце и његову светлост, а украшавају врата српских 
православних домова. Изложба је имала намену да дочара како се један 
древни обичај преноси са генерације на генерацију.  
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 ИНТЕРВЈУ Зорица Јурковић Ембер, директорка КМЦ-а „Српски венац”

К ултурни и медијски центар 
„Српски венац” званично је 
отворен 16. септембра, а 

основан је крајем 2019. године, под 
окриљем Самоуправе Срба у Мађар-
ској. Због глобалних мера заштите, 
које су уведене у првом таласу вируса 
корона, у време забрањених јавних 
окупљања, није било могућности за 
званично отварање, па је центар 
прилагодио своје деловање новона-
сталим условима. 

То време је искоришћено да се 
просторије реновирају, а од 
планираног спроведено је оно што се 
у датим околностима могло. Тако је 
реализован заједнички пројекат са 
Српским позориштем у Мађарској, 
под називом „Прозориште”, оства-
рена је сарадња са ученицима и 
студентима преко наградног 
конкурса „Стихом улепшај дан”, 
одржаван је виртуелни контакт са 
српским самоуправама у Мађарској 
и припремљени су програми за рад 
нове институције. У то време је 
започело снимање аудио-визуелног 
пројекта о Србима у Мађарској, у 21. 

веку, под насловом „Дух предака 
пева са нама”. 

Госпођо Јурковић, како изгледа 
Ваша визија ове културне 
институције и какве планове 
имате за наредни период?   
– Очекујемо да ово, сада лепо 

уређено место, буде омиљено и да 
окупља публику свих генерација. 
Култура је важан друштвени сегмент 
и настојаћемо да акценат деловања 
„Српског венца” буде на повезивању 
људи и догађаја кроз квалитетно 
уметничко и културно стваралаштво. 
Култура је размена дарова и 
врхунског културног богатства једног 
народа. Очување тог наслеђа је од 
животне важности за Србе, ма где 
они живели у свету.

Планирамо одржавање разно-
ликих програма и културних догађаја, 
као што су: књижевне вечери, 
концерти, трибине, изложбе, а 
осмислили смо и одређене манифе-
стације које ће се одвијати током 
године. Циљ нам је да се људи 
пријатно осећају и да из нашег 

Центра оду богатији и продухо-
вљенији.

Што се нових садржаја тиче, 
првенствено бих истакла „Српске 
недељне новине”, које су сада део 
наше институције и где ће, такође, 
бити неких новина у смислу техничког 
унапређења. Убудуће, наши читаоци 
ће моће да се лакше повежу са 
интернет садржајима помоћу QR 
кодова и коришћењем читача на 
мобилним телефонима. Све оно што 
није могло да се оствари у штампаном 
издању листа, биће доступно, попут 
видео снимака, галерије фотографија, 
као и других садржаја. Такође, 
покренута је и модернија интернет 
страница „Српских недељних нови-
на”, путем које читаоци у Мађарској, 
региону и широм света, могу брже да 
се информишу о Србима у Мађарској. 

Назив Културног и медијског 
центра је „Српски венац”, а 
познато је да у српској тради-
цији „венац” има вишеслојну 
симболику и није случајно нова 
институција одабрала баш тај 
назив. На зидовима новог центра, 
су фотографије на којима је 
забележен чин плетења венчића 
током годишњих обичаја. 
– Лето је на измаку. Ово је време 

између Велике и Мале Госпојине, 
такозвана међудневница, када се 
сакупљају лековите траве и праве 
венци од цвећа. 

Постоји веровање да уплетено 
биље доприноси срећи и здрављу, 
напретку и љубави онога ко га носи. 
И, то веровање је присутно у многим 
културама и традицијама, од 
ловоровог венца, адвентног венчића, 
ивањског, ђурђевданског, венчића на 
крштењу, до оног који се плету у 
цркви на празник „Духови”. Назив 
„Српски венац” асоцира и на нашу 

малу заједницу, на живот породице и 
на младе нараштаје, који чувају 
огњиште да се не угаси. Недавно сам 
пронашла занимљив детаљ, да су на 
главама деце кнеза Лазара, Стевана 
и Вукана, венци, и то се види на 
фресци из 1381. године, у манастиру 
Раваница, у Србији. Тако смо се 
одлучили да наш Културни и 
медијски центар понесе то име, са 
пуно лепих асоцијација.

Имате озбиљну одговорност као 
директор тако значајне 
институције, чија је намера да 
развија, унапређује и обогаћује 
културну баштину Срба у 
Мађарској. Какви су Ваши 
планови у том смислу? Да ли 
имате визију сарадње између 
културних институција наро-
да и народности у Мађарској, 
као и земаља у региону?
– Основни принцип функцио-

нисања Културног и медијског центра 
„Српски венац“ је да сачува богату 
културу и дивну традицију Срба у 
Мађарској, а поред тога, да ствара и 
нове културне вредности. Зато нам је 
примарно организовање културних 
манифестација којима ће се афир-
мисати српски језик, књижевност, 
сликарство, музика, фолклор и 
народни обичаји. 

Један од најважнијих циљева биће 
мотивисање и ангажовање младих 
да активно учествују у делатности 
„Српског венца“. То нам је, просто, 
мисија. Желимо да створимо „српску 
оазу“, у којој ће се сви осећати као 
код куће. 

Настојаћемо да повежемо и 
културне организације из провинције, 
гостовањима, или њиховом афирма-
цијом у својим местима. Неизоставна 
је сарадња са културним центрима 
из матице, комуникација, размена 

Жеља за повезивањем људи кроз квалитетно стваралаштво

ПОСВЕЋЕНОСТ ПОЗОРИШТУ И МЛАДИМА  
Директорка Културног и медијског центра „Српски венац” Зорица 

Јурковић Ембер, рођена је 1968. у Будимпешти. Пореклом је из Калаза, а 
завршила је Српско-хрватску основну школу и гимназију у Будимпешти. 
Током даљег школовања дипломирала је драмску педагогију и 
психопедагогију. Добитник је награде „Pro Кultura Minoritatum Hungariae” 
2018. године, за залагање на пољу мањинске културе, за рад у позоришту, 
оснивање Драмско-педагошке радионице „Сунцокрет” (2002) и за рад у 
драмској секцији Српске школе „Никола Тесла”. Од гимназијских дана се 
бави културом српске заједнице, па је тако један од оснивача Српског 
позоришта у Мађарској. Члан је овог позоришта од 1994. године и у њему 
је до сада играла у 25 премијера. Нарочито је посвећена режији дечјих и 
омладинских представа, на којима у континуитету ради од 2003. године. 
Од тада је реализовала 15 ауторских представа. На фестивалу „Адами и 
Еве”, 2019. године, у позоришту „Јожеф Атила” добила је посебну награду 
жирија, а ове, 2020, уручена јој је награда „Најбоља представа фестивала”. 
Од 2017. године члан је Народносне позоришне трупе у Мађарској и 
активан је учесник у разним културним програмима српске заједнице у 
Мађарској.

„Сви једва чекамо да се ова необична стварност једном заврши и да почнемо нормално да живимо. Чак се 
и отварање нашег центра десило тако да су све званице, сви наши гости, имали маске. Зар то није нешто, у 
историји човечанства, несвакидашње? Али, све прође, па ће и то. Вратиће се време хуманости и слободе, 

која је сваком човеку основна потреба” каже за наш лист Зорица Јурковић Ембер,  
директорка Културног и медијског центра „Српски венац”. 

Душан Которчевић, Катарина Павловић Бачи, Зорица Јурковић Ембер и Мирко 
Митар Кркељић
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информација и повезаност са свим 
српским организацијама и инсти-
туцијама у Мађарској. 

Српска народност има добре 
односе са другим народностима које 
живе у Мађарској и ми ћемо, свакако, 
радити на томе да те односе 
унапредимо заједничким активнос-
тима. 

Пошто људе у нашој заједници 
повезује превасходно припадање 
српској народности у Мађарској, то 
не значи да смо сви заинтересовани 
за исте културне садржаје. Због тога 
је веома важно да наша програмска 
понуда буде адекватна различитим 
потребама. Ми се отварамо за 
квалитетне утицаје, тежећи да 
проширимо сарадњу у области 
позоришта, књижевности, музике, 
ликовних и издавачких пројеката. 
Ускоро ћемо промовисати наш аудио-
визуелни пројекат - видео-спот, који 

ће представити живот овдашњих 
Срба у XXI веку. Он ће јавности 
предочити све лепоте српских цркава 
и манастира, села и обичаја, од 
Чобанца до Батање, уз слике из 
живота свима познатих лица. То је 
емотивна прича о етничком 
идентитету Срба у Мађарској и 
обухватиће људске активности 
присутне у овом окружењу. Имамо 
договор о сарадњи са уредништвом 
„Српског календара”, а све што 
будемо реализовали, сачуваћемо у 
дигиталној форми за наше будуће 
нараштаје.

Што се тиче публике, да ли је у 
плану неки програмски садржај 
за децу и омладину?
– Међу нашим плановима је 

реализација фестивала „Позоришта-
нце”. Ради се о дводневној мани-
фестацији, на којој ће се представити 

дечје позоришне представе из српс-
ких школа у Мађарској, и уколико 
буде могуће, из Србије и расејања. 
Желели бисмо да остваримо овај 
пројекат у сарадњи са Српском 
школом „Никола Тесла” и са 
Српским педагошким и мето-
долошким центром. Фестивал смо 
одложили до пролећа због 
пандемије. Сви једва чекамо да се 
ова „необична” стварност једном 
заврши и да почнемо нормално да 
живимо. Чак се и отварање нашег 
Центра десило тако да су све 
званице, сви наши гости, имали 
маске. Зар то није нешто, у историји 
човечанства, несвакидашње? Али, 
све прође, па ће и то. Вратиће се 
време слободе, која је сваком човеку 
основна потреба. 

Мора да постоји интеркултурални 
дијалог и истинско разумевање међу 
народима, верама и традицијама. 
Млади то најбоље знају и умеју, а ми, 
као српска заједница, и до сада смо 
имали кроз разне видове живота 
добру сарадњу са народима и 
народностима који живе у 
Мађарској: Грцима, Бугарима, 
Јерменима, Немцима и другим. Ти 
сусрети имају за циљ скретање 
пажње на улогу установа културе и 
културних потреба појединца и 
народа. Код младих људи то је 
важан сегмент у развоју индиви-

дуализма, друштвене свести и 
креативности. 

Поред неговања националног и 
културног идентитета, што је 
свакако превасходно, на који 
начин би се могла представити 
мултиетничност и разноликост, 
која је присутна и на овим 
просторима? 
– Познавање културних разли-

читости у данашње време постаје 
веома важна вештина. Способност 
решавања проблема различитости је 
важан део модерног пословања. Већ 
постоји одлична сарадња Српског 
позоришта у Мађарској са Народ-
носном позоришном трупом. Ми 
ћемо, такође, настојати да те односе 
унапредимо заједничким активно-
стима, трибинама и упознавањем са 
обичајима других народа, фолклором 
и гастрономијом. 

За отварање Културног и медијског 
центра „Српски венац” заслужни су 
и они који су Вам најпре указали 
поверење и били подршка.

- Захваљујемо се Уреду премијера 
Мађарске и Самоуправи Срба у 
Мађарској за куповину некретнине и 
за материјална средства за адап-
тацију просторија, као и за свесрдну 
подршку и помоћ. Својим радом ћемо 
сигурно оправдати указано поверење. 

С. З. 

ВРЕМЕ НОВИХ ИЗАЗОВА И ИСКУШЕЊА
„У време неизвесности које тренутно влада, морамо да размишљамо 

о плану А и плану Б. Како ће Културни и медијски центар Српски венац да 
ради, да ли ће то бити нормални услови, или ванредни? Сведоци смо 
отказивања многих програма и гостовања због вируса корона, па зато 
размишљамо шта понудити онлајн, да би се задржао континуитет са 
публиком”, за наш лист је рекла Зорица Јурковић Ембер.

Та дивна реч: ведрик
 

Реч ведрик је словенског порекла. У 
српском језику ведрик је део неба без 
облака или пролећни, благи, северни 
ветрић који доноси ведрину и лепо 
расположење. Ову реч је забележила и 
др Младена Прелић, аутор монографије 
о Ловри „Срби у селу Ловри у Мађарској 
током 20. века“ (Српски демократски 
савез, Будимпешта, 1995). Она је у речнику 
на крају монографије сврстава у 
историзам. Бележи њено значење: 
ведрик - место где је лед прозиран на 
залеђеној реци. 

Ова и сличне речи које су некада биле 
у употреби у српском књижевном језику, 
с временом су нестале у савременом 
језику, али још увек се користе у 
историјским списима и у уметничкој 
прози. Милош Црњански у роману 
„Сеобе“ користи архаизме и историзме 
како би дочарао дух и атмосферу тог 
времена. Приликом разговора са старим 
Ловранима, у недавно забележеним 
репортажама за „Српске недељне 
новине“, искрсла је реч - ведрик. Наш 
саговорник, Никола Мијатовић (рођ. 1934) 
је рекао: „Пробијали смо прозирни лед 
на реци, правили рупе и тако ловили 
рибу из Дунава“

Реч је са лепом асоцијацијом на 
мирно ведро небо, на мирну, тиху воду 

испод стакластог леда. Била је вековима 
присутна међу Србима у Мађарској који 
су чували и неговали свој језик. 
Оживљавање ове речи је, на неки начин 
успостављање покиданих веза са нашом 
језичком прошлошћу и духом старих 
времена. 

Много прекрасних српских речи је, 
нажалост, заборављено, а подсећање на 
њих има топлину и емоцију. Користили 
су их наши дедови, очеви и мајке.

Ведрик упућује на, плаветнило, зрцало 
од облака, ведрину, на плаветни свод 
изнад нас, на свемир и васиону, чистину 
и лепоту, мирну воду испод прозрачног 
леда.

*
Како књига да буде десерт?

И поред обостране љубави и 
међусобне привржености, Петре и њене 
тетке, њих две су се дотакле теме која их 
је тог дана мало удаљила. Тетка ју је 
грдила због слабости према слаткишима 
и лоше навике да стално нешто грицка. 
Њен нагли преображај од детета до 
девојке био је упадљив. Још увек је била 
у души и у глави, дете, али се тело 
деформисало од прекомерних килог-
рама. Салце је кипело из дводелног 
купаћег костима, као са телевизијске 
рекламе за Мишелин гуме. Сваки час је 
гњурала по торби за плажу, у којој су се 

поред пешкира и крема за сунчање, 
налазиле и грицкалице. И овога пута их 
је кришом убацила. Било је ту највише 
грисина и смокија, па и гумених бомбона. 

Тек што се бућне у море и ево је већ 
назад, трчи задихана и изгладнела. И, 
тако у налетима, гњура више по торби, 
него у мору, све до поласка кући. Тетка, 
умерена у свему, а по вокацији типична 
учитељица каже јој: „Петра, претерујеш. 
Важна је храна, у сваком случају, растеш 
и бићеш висока и лепа, али води рачуна, 
није здраво, ни лепо, а ни културно, да 
будеш дебела девојка. Човек није само 
тело него и дух, и како хранимо тело, 
тако и дух треба да нахранимо“. 

Пита њена мезимица бела и румена: 
„Како то мислиш тетка, духовна храна? 
Каква је то храна? Тетка се неприметно 
насмеја, па јој објасни: „То сигурно нису 
хамбургери, ни торте, а ни Кока-кола. 
Душа се храни читањем, музиком, 
љубављу, милосрђем и постом.“ 

„Ајде, тетка, како то мислиш постом? 
Треба ли да гладујем?!“, узнемири се 
дебељушкаста Петра. „Пробај, па ћеш 
видети. Немој да ти мозак буде 
оволицни“. Тетка узе један каменчић из 
шљунка, „а тело ко онај балон“ и показа 
јој велики рекламни балон који је небом 
пловио изнад мора. Слатки су укуси 
духовне хране, послушај ме и бићеш 
једна сасвим другачија девојчица“. 

Петра ју је нетремице гледала 
својим сјајним зеленим окицама и 
ништа јој није било јасно, док је тетка 
и даље говорила као у заносу: „Сви 
се људи састоје од духа, душе и тела. 
Тело је лако нахранити. То раде и 
животиње, али човек треба да жуди 
за лепотом, уметношћу, поезијом. 
Тело је само љуштура у којој све ове 
духовне врлине постоје. Немој да их 
запустиш. И, бирај мало духовну 
храну. Још данас ћу потражити нешто 
за тебе“.

Ћутке, посматра Петра тетку и 
пита се где је погрешила? Била је 
данас цео дан добра, чак се и два 
пута купала, отпливала све до бова, 
па се и уморила. Мора да једе. Какво 
сада Јеванђеље, молитве, опраштање, 
енциклопедије знања. Ништа не 
разуме. Како књига може да буде 
десерт? Оћута мало, па устаде да 
прошета после „неукусне“ лекције. 
Гледа тетка за њом како по врелом 
шљунку одлази тромо и лењо, корак 
по корак, и не слутећи да се упутила 
до првог сладолеџијског фрижидера 
да се расхлади и утеши. 

Славица Зељковић.

ЦРТИЦЕ

Драмска секција „Сунцокрет” - основци

Гимназијалци из „Сунцокрета” после представе у Батањи
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Г лавни део приредбе уприличен 
је у суботу. Уместо у парку на 
крају села, Дан локалних 

вредности приређен је у самом центру 
насеља, на Тргу Темфли, где су 5. 
септембра излагачи од раног јутра 
презентовали своје производе. Међу 
њима су били и чланови месног 
Културно-уметничког друштва „Ба-нат“, 
предвођени Кристифором Брцаном, 
председником КУД-а.

„Што се нас тиче, ту је наша текстилна 
култура, ткање, вез, израда намештаја 
и разних ношњи. Има пуно Дешчана, 
који ове делатности не познају, а и нашу 
цркву треба више да упознају. И сами 
признају да у селу живе 30, 40, или 50 
година, а да у цркву нису закорачили. 
Данашњи дан служи да упознамо 
мештане и јав-ност са нашом културом 
и вредно-стима којима располажемо, 
и може-мо да се дичимо“, рекао нам је 
Кристифор Брцан.

Вишеструке су делатности којима се 
баве активисти „Баната“. Наиме, 
заинтересовани посетиоци на Тргу 
Темфли имали су прилику да погледају 
изложбу ношњи, да завире у рад 
Радионице „Златне руке“, било је ту и 

„илустративног“ кувања ајвара, 
захваљујући брачном пару, Еви и 
Милошу Брцану. Велики успех имала 
је и брза гибаница, која је, заједно са 
ајваром, заведена у Жупанијски 
регистар. Пуно тога су представили 
чланови „Баната“.

У оквиру веома богате понуде био је 
и српски  фолклор. У Сеоском дому, у 
програму „Наша је позорница“, 
наступили су и школарци, чланови 
дечје групе „Баната“, предвођени 
Мирјаном Јакшић, који су извели 
домаће игре – „Лазарице“.

У културном програму учешће је 
узео и подмладак „Баната“, предво-ђен 
уметничким руководиоцем Перицом 
Дунаијем, а представили су се и певачи 
и певачице Хора „Дукати“, на челу са 
Миливојем Ђорђевом, као и Оркестар 
„Лале из Баната“, под руководством 
Максе Руса. 

Касније, у оквиру дружења испред 
Сеоске куће, свирали су и музичари 
оркестра „Банат“, који су музичку 
пратњу обезбедили и солисткињи Естер 
Фрањо Вујчин.

Дан локалних вредности у Десци 
приведен је крају уз дружење и забаву. 

Организатори су брижљиво водили 
рачуна о томе да здравствене мере 
буду максимално примењене и 
испоштоване. Са друге стране, сви су 
изразили наду и жељу да се догодине 
све врати на стари колосек, како би 
„Дани села у Десци“ поново били 

приређени на старој локацији и са 
учесницима из братских и партне-
рских насеља.

(Галерију фотографија погледајте на 
нашој интернет страници: www.snnovine.
hu)

П. М. 

Промоција шаролике лепезе локалних вредности 
Традиционални „Дани села” у Десци, које организује локална самоуправа места, ове године су 

трансформисани у „Дан локалних вредности”. Због пандемије вируса корона, руководство села,  
предвођено начелником Ладиславом Кираљем и његовим замеником Кристифором Брцаном,  

одлучило је да се популарна манифестација сведе на један и по дан. 

Празнични дан у ДесциСКУПОВИ

Д ан народности у Чанаду је 
приређен 12. септембра, у суор-
ганизацији месне Српске и 

Румунске самоуправе. 
„У сарадњи са месном Румунском 

самоуправом, већ годинама радимо 
на приређивању једног Дана 
народности, у склопу којег пред-
стављамо шта имамо, вредности 
којима се можемо дичити и оно шта 
нам је остало. Чинимо све да 
сачувамо нашу прошлост и да њу 
представимо нашим мештанима“, 
рекао нам је Фрањо Колар, пред-
седник Самоуправе Срба у Чанаду. 

У оквиру Дана народности, који је 
приређен у обновљеном Дому 
народности, заинтересовани мештани 
могли су да погледају етнографску 
изложбу – оставштину Миле и Стане 
Јешић. И, док су се поједини житељи 
села дивили старим фотографијама 
и издањима, вредне домаћице су 
почеле да пеку векне са орасима и 
маком, а проверени мајстори у 
кувању, Ђура Ракић и Емил Ружић, 
кренули су у припрему говеђег 
паприкаша.

„Ђура је прави мајстор у кувању, ја 
сам само помоћник, шегрт. Али, 
пошто смо већ уходани, искусни 

тандем, сигуран сам да ћемо и овога 
пута скувати добар паприкаш, од 
четрдесет килограма меса. Та коли-
чина је довољна за осамдесет људи, 
али мислим да ће нас овога пута 
мање бити, јер се старији плаше 
вируса. Упркос томе, сматрам да је 
важно дружење. Код нас, Срби и 
Румуни се веома добро слажу и 
мислим да ће и убудуће тако бити“, 
нагласио је за наш лист Емил Ружић, 
члан месне Српске заједнице. 

Сагласан са његовим речима био 
је и председник Румунске народносне 
самоуправе у Чанаду, Ладислав Ротар: 

„Сасвим су добри наши односи и 
сарадња. Тешко је овде данас наћи 
чисто румунског, или српског стано-
вника, ту је крв помешана. Срби имају 
мало румунске крви, а и Румуни мало 
српске. Измешани смо, али то је добро. 
Упркос малобројности, чинимо све да 
опстанемо, и мислим да би многим 
народносним самоуправама наша 
сарадња могла да послужи као 
пример.“

Како је време одмицало, тако се 
постепено повећавао број оних који 
су дошли на Дан народности у Чанаду. 
Међу њима је био и Трајан Креста, 
заступник румунске заједнице у 

Мађарском парламенту. Након што је 
ручак био зготовљен и сервиран, сви 
су сели за сто у хладовини перголе. 
Јело се, пило, ћаскало, а ускоро се 
зачула и музика. Било је и румунске и 
српске музике. 

Дружење је потрајало до вечерњих 
сати. Иако ове године, због пандемије, 
није било посебног културног прог-

рама, сви су, ипак, били задовољни. 
Фрањо Колар је том приликом најавио 
и предстојеће програме:

„У октобру планирамо да одржимо 
шаховски турнир. Иако ове године 
он неће бити међународни и неће 
бити шахиста из Србије и Румуније, 
ипак ћемо га приредити, јер желимо 
да обезбедимо континуитет ове 
спортске манифестације. Крајем 
године, пак, уследиће прослава Св. 
Николе, као и јавна седница наше 
самоуправе, када ћемо сумирати 
наш рад и поднети рачун о нашем 
овогодишњем учинку“, рекао је на 
крају приредбе Фрањо Колар, 
председник ССЧ-а, који је, са својим 
колегом Ласилавом Ротаром, најавио 
да ће Дан народности у Чанаду бити 
одржан и следеће године.

П. М.

Мештани српске и румунске националности у Чанаду од памтивека живе у миру 
и примерном суживоту. У настојању да сачувају свој језик и културу, заједнички 

приређују културне манифестације, међу којима је и „Дан народности”.

Дан народности у Чанаду

Примерна сарадња локалних Срба и Румуна
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ВЕСТИ

С рби у Барањи и ове године 
присетили су се деспота Стефа-
на Штиљановића, браниоца 

града Шиклоша. Окупили су се на 
Ђунтиру, ходочасном месту, где је 
једно време почивао свети и пра-

ведни кнез, пореклом из српског 
племена Паштровића. Ту су се и 
помолили, у његову част, као и за 
душу осталих упокојених црквених 
великодостојника и  погинулих у 
свим ратовима, све до данас.

Пред одлазак на  Ђунтир, у 
шиклошком српском православном 
храму, Свету литургију служили су 
јереј Милан Ерић, парох печујски 
(администратор шиклошке парохије) 
и протођакон Андраш Штријк. По 
окончању недељног богослужења, 
присутни су прешли на узвишење 
надомак града, окружено виногра-
дима, где је дуго времена почивао 

деспот Стефан Штиљановић. На крају 
молебана, јереј Милан Ерић одржао 
је пригодну свечану беседу, у којој је 
указао на лик и велико дело Стефана 
Штиљановића.

Посета Ђунтиру, где се овом 
приликом није окретао славски колач 
и прелило кољиво, окончанa је 
послужењем од стране Синише 
Ножице, председника шиклошке 
Српске православне црквене оп-
штине.

П. М.

С рби у Медини и данас марљиво 
чувају древне српске обичаје у 
које спада и пударина, односно 

чување винограда. Управо око овог 
обичаја се одвијао и живот младих; 
момци и девојке су се забављали у 
виноградима и чували грожђе од 
чворака и лопова. 

Иако чување винограда, или 
пударење, данас постоји само као 
обичај, свакако је похвално што се Срби 
у Медини и данас сећају пударске 
традиције. То је пот врдило и пригодно 
окупљање у винограду Алексе Сокића, 
уприличено 29. августа. 

„Нећемо и не желимо да заборавимо 
наше старе обичаје. Пударину смо 
успели да оживимо овде у Медини пре 
неколико година и тако смо одлучили 
да је сваке године одржимо“, рекла нам 
је у својству домаћина Наталија Сокић, 
председница месне Српске самоуправе.

Са обичајима, везаним за пударину, 
упознала нас је Савета Сокић. „Сваке 
године, после Преображења, кад се 

освети грожђе, сваки виноград има 
своју пударину. То је чување грожђа. 
Скупе се девојке и момци, као и сви 
одрасли, који имају времена. 

Евоцирају се успомене везане за 
чување винограда. Разговарало се, 
између осталог, и о кувању. Некада, док 
је ватра пуцкетала у шпорету у 
подрумској соби, жене су кувале 
паприкаш. Данас се, међутим, роштиљ 
прави. Момци то боље раде, па смо у 
могућности да седимо и разговарамо.“

Она је понела и фотографију, стару 
77 година, усликану на некадашњој 
пударини. И док су се евоцирале 
успомене, вредне Мединчанке су, уз 
помоћ мушкараца, зготовиле вечеру. 
Код постављеног стола зачуо се „Оче 
наш.“

За добро расположење побринули су 
се музичари Пера Рафајловић и његови 
пријатељи. Присутни су повели коло, које 
се у винограду Алексе Сокића, обасјаном 
месечином, вило до касних сати.

П. М.

Н еговање и чување српске 
културе, пре свега песмом и 
игром, јесте један од циљева  

калашког Културно-уметничког дру-
штва „Рузмарин“. Међутим, чланове 
поменутог ансамбла красе и друге 
особине, и они се баве и другим 
активностима. Ту спада и српска 
гастрономија. Испоставило се да 
играчима и музичарима оркестра 
„Ruzmarin FolkeStars“, није страно ни 
кулинарство. 

У кући Јаноша Весића Кручаија, 
шефа оркестра, одржана је пета по 
реду, јубиларна „Ајваријада“, чиме су 
се Калазлије угледале на Дешчане.

Чипска грана продице Кручаи 
деценијама се бави  производњом 
семена. 

- Моја мама, Јелисавета Весић, је са 
својом посестрицом Меланијом Весић, 
дуги низ година припремала ајвар за 
породицу. Једне године одлучили смо 
да њихов производ пријавимо на 
такмичење у Десци. На тамношњој 
„Ајваријади“ њен 
производ је осво-
јио треће место. 
Добила је плакету, 
а њен успех под-
стакао нас је да 
научимо тајне 
припремања ајва-
ра – рекао нам је 
Јанош Весић 
Кручаи, шеф ор-
кестра „Ruzma-rin 
FolkeStars“.

Тако је кренуло 
кување ајвара у 
Калазу, на поро-
дичном нивоу. 

Пошто се КУД „Рузмарин“ смат-ра 
својеврсном породицом, и ове године 
приређено је заједничко кување 
ајвара, у које се укључило осам 
породица. Након куповине сировина 
- 95 килограма паприке и 5 килограма 
патлиџана, чланови „Рузмарина“ су 
прионули на обраду паприке, печење, 
љуштење, млевење и кување.

Породице су биле сврстане у 
двадесет екипа. Наравно, није било 
важно такмичење, већ крајњи произ-
вод који је своје место нашао у 
теглицама. Рад вештих мајстора 
припреме ајвара подржао је и један 
хармоникаш, који је обезбедио добар 
штимунг.

Веселило се и дружило, уз песму 
и игру. Пријатно расположење 
потра-јало је до касне вечери, а 
квалитетом ајвара задовољни су 
били и они „старији стручњаци“, који 
су били замољени да оцене учинак 
кувара.

П. М.

Сећање на деспота Штиљановића

Мединчани негују пударину Одржана пета калашка 
„Ајваријада”
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Припреме спортских секција Српске гимназије „Никола Тесла” из Будимпеште одржане су у Харкању, 
између 6. и 11. септембра ове године. У популарни барањски градић дошла су 44 ђака, од којих  

12 кошаркаша, 16 одбојкашица и 15 кошаркашица, а предводили су их тројица  
професора-тренера и васпитач као пратилац.

Српска гимназија „Никола Тесла”СПОРТ

Чланови такмичарских спортских екипа припремали се у Харкању

Т оком боравка у Хaркању, једном 
од највећих центара за рекре-
ацију у Мађарској, пружени су 

изванредни услови, у виду одличне 
инфраструктуре спортског центра 
„Бања Харкањ”. Хала је била на 
располагању у преподневним часо-
вима, од 9 до 12.30 сати, а поподне 
између 16. и 19.30 часова. Младим 
спортистима је пружено довољно 
времена да остваре целокупни 
програм, који је припремљен за 
реализацију. 

На располагању су им била и два 
попречна кошаркашка терена, одво-
јена параваном, тако да две 
кошаркашке екипе могу да тренирају 
истовремено. Након тога, тренинге су 
могле да реализују и наше 
одбојкашице. Што се тиче спортиста 
Српске гимназије у Будимпешти, то 
је била мушка кошаркашка екипа, 
као и женска одбојкашка екипа. 
Свака екипа је радила са посебним 
тренером и педагогом. Слободно 
време су могли да искористе купајући 
се у базенима и  боравећи у велнес 
центру, који се налазио у склопу 
хотела. То је пружало посебну 

могућност за релаксацију, после 
великих напора. 

Остварен је и рад на високом 
нивоу, у виду техничко-тактичких 
елемената и детаља. Извршено је 
понављање старих елемената и надо-
градњи, учење нових елемената, као 
и принципа концепције игре у нападу 
и одбрани. 

Млади спортисти могли су да 
користе и фудбалски стадион за 
аеробни део припрема. Ученици су 
тако били у прилици да одраде део 
опште физичке припремљености. 
Стадион се налази у непосредној 
близини дворане, па су српски 
спортисти могли и да спајају тренинге 
различитог типа. Најчешће су 
тренинзи аеробног карактера 
извођени у јутарњим часовима. 
Трчање дугих деоница практиковано 
је пре доручка, од 7 часова ујутру.

У склопу спортског комплекса 
налазили су се и многобројни тениски 
терени, осветљени и ноћу, па су били 
на располагању и у каснијим вечер-
њим сатима. 

Кондициони део, са и без лопте уз 
комбинацију вежби снаге, остварен 

је у приступачној теретани, у хотелу, 
и у склопу хале. Теретана је била 
опремљена модерним справама, 
кардио-тркачким тракама и стацио-
нарним бициклима, као и теговима, а 
такође и реквизитима смештеним у 
остави хале. На располагању су биле 
и медицинке лопте, олимпијске 
шипке, вратила, шведске мердевине, 
TRX сајле, кутије за скокове, ела-
стичне гуме за јачање и друго.

Отворени кошаркашки, фудбалски, 
рукометни и одбојкашки терени у 
непосредној близини спортског 
центра отварали су још већи трена-
жни капацитет. У склопу хотелског 
смештаја били су по један отворени 
и затворени базен, са више врста 
сауна, ђакузијем и салама за масажу, 
који су целог дана били на распо-
лагању. Вешти тренери организовали 
су и колективне одласке на базен, у 
циљу активног одмора, као и 
могућности што бољег опоравка. 

Смештајни капацитет 
је такође био велик и на 
високом нивоу, у виду 
хотелског и апартман-
ског смештаја, намењен 
спортистима, на неколи-
ко стотина метара од 
спортског центра. То је 
била још једна предност, 
јер се свуда ишло и 
стизало пешке за 5 
минута. А, што је било 
још важније, саобраћај 
је био минималан.

Храна је, такође, била 
веома добра и усклађена 
потребама спортиста. На 
располагању су били 
доручак, ручак и вечера, 
као и ужине. Особље и 
услуга били су веома 
флексибилни и обезбе-
ђивали су свежу храну, у 
било које договорено 
време.

Током спортских 
припрема у Харкању, 
тренери су већ од првог 
дана успели да остваре 
позитивне ефекте, у виду 

тимског духа и заједништва, 
солидарности на терену и ван њега, 
међу ученицима. Тренери су били у 
прилици да од почетка поставе 
правила понашања, фер плеја, ради 
остваривања позитивних 
карактерних особина, потребних за 
међусобну сарадњу.

Пре, за време, и након припрема, 
код ученика је учвршћена свест о 
части и привилегији што могу бити 
део школског тима, као и да се 
одговрно односе према тренинзима, 
како би се остварио што бољи имиџ 
Српске гимназије „Никола Тесла” и 
лични имиџ ђака.

У складу са ранијим припремама 
у Бечеју, и сада је све било подређено 
могућностима припреме за насту-
пајућу такмичарску школску годину 
ђака. Један од основних циљева био 
је да ученици увиде и схвате важност 
здравог стила и начина живота. 

Проф. Дејан Младеновић

КОРОНА ОГРАНИЧИЛА АКТИВНОСТИ
Град Харкањ се налази на југу Мађарске, близу Печуја. Познат је по бањи 

и великом комплексу купалишта, са лековитом термалном водом. Добра 
позиција отвара могућности за одигравања припремних утакмица са домаћим 
екипама из оближњих места и градова, где постоје квалитетне екипе за 
спаринг и проверу форме ученика такмичара. Тиме се остварају нове везе, 
познанства, искуства, дружења, како за децу, тако и педагоге и тренере. 
Нажалост, овога пута су наши спортисти били спречени да искористе ту 
предност, због новог таласа пандемије, јер нису хтели да ризикују, нити да 
било шта препуштати случају.
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ИНФО

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ  
У СЕГЕДИНУ - 2020

01. 10. 2020. у 18.00 - Дом народности
„Српски свадбени обичаји у Банату“  

Предавач: Кристифор Брцан – КУД "Банат"

15. 10. 2020. у 18.00 - Дом народности 
„Марципан – царство мога оца” - промоција романа  

Учествују: Миклош Самош, аутор и
Милан Кићевац, издавач

29. 10. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
100 година у светлу Тријанонског мировног уговора

Предавач: Милан Дујмов - историчар

05. 11. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
Веронаучна трибина

„Пут ка земљи Аврамовој”
Предавач: Сенад Емра 

Јерусалим, Света земља – присећање уз фотографије 

15. 11. 2020. 
In memoriam – поклоњење сенима српских жртава

У 10.00 Света литургија - Храм Св. Николе
У 12.00 помен / српско православно гробље

21. 11. 2020.  19.00 - Ресторан „Салка“  
Közép Kikötő sor 9

Српско музичко вече
Свечано затварање „Месеца српске културе у Сегедину“

Организатори: Српска народносна самоуправа у Сегедину, 
Сегединска месна српска заједница, Српска православна 

црквена општина у Сегедину

Књижевни конкурс „Милован Видаковић” 2020.

К онкурс "Милован Видаковић" 
Српске недељне новине ове 
године расписују у две 

такмичарске категорије: 
1. За ауторе старије од 19 година
2. За младе до 19 година 
Право учешћа имају аутори који 

стварају на српском језику. Један 
аутор може послати највише једну 
причу, дужине до 3000 компјутерских 
карактера (укључујући и размаке). 

Радови треба да буду написани у 
Word формату, потписани шифром и 
послати електронском поштом 
(имејлом), на адресу: 
snnbudimpesta@gmail.com. 

Податке о себи, који укључују пуно 
име и презиме, краћу биографију, 
поштанску и електронску адресу и 
број телефона, аутори достављају 
такође имејлом, у оквиру истог 
дописа, али у посебном документу 
(фајлу). Чланови жирија ће приче које 
конкуришу за награде добити 
посредством организатора конкурса 
искључиво под шифрама. 

Конкурс није тематски одређен, а 
у конкуренцију за награде ући ће 

приче које на имејл адресу Српских 
недељних новина стигну до 1. новембра 
2020. године. Жири ће одлуку донети 
до краја новембра, а резултати 
конкурса биће објављени у следећим 
медијима: штампано и онлајн издање 
Српских недељних новина, сајт РТС-а 
(подсајт за дијаспору), сајт "Конкурси 
региона". 

Осим што информишу своје 
читаоце путем штампаног и интернет 
издања, Српске недељне новине чији је 
оснивач Самоуправа Срба у 
Мађарској, а издавач Српско 
културно и медијско друштво, као 
једино штампано гласило Срба у 
Мађарској делују и на едукативном 
и ширем културном и друштвеном 
плану. Конкурс "Милован Видаковић" 
је једна од акција којима уредништво 
листа настоји да своје читаоце и 
Мађарској, али и ван ње, мотивише 
да кроз писано изражавање у 
одређеним књижевним формама, 
негују српски језик и својим делима 
обогаћују књижевност која настаје на 
њему. 

Књижевна награда „Милован 

Видаковић” додељује се сваке друге 
године, наизменично са признањем 
„Теодор Павловић”, за област 
новинарства и публицистике. Мило-
ван Видаковић се сматра зачетником 
жанра романа у српској књижевности. 
Био је један од најчитанијих српских 
писаца свога времена. Детињство је 
провео на селу, без школе, чувајући 
овце и козе, а једини духовни утицај 
на њега имала је епска народна 
традиција. 

Гимназију је завршавао у Сегедину, 
Темишвару и Новом Саду, а 
филозофију у Сегедину и Кежмарку, 
где је уписао и студије права. За 
време читавог школовања Видаковић 
се издржавао подучавајући млађе 
ђаке. Научио је латински, немачки, 
мађарски и делимично француски 
језик. У јесен 1817. године постављен 
је за професора Српске гимназије у 
Новом Саду, а од 1824. радио је као 
приватни учитељ у Темишвару, 
Сремским Карловцима и Пешти. 

Често је био у беспарици, а 
последње године живота провео је у 
Пешти. Код њега су становали многи 

српски ђаци који су се у то време 
школовали у Мађарској престоници. 
Сахрањен је на српском гробљу у 
Пешти, а надгробни споменик му је 
подигла Матица српска. 

Редакција „Српских недељних новина” расписује традиционални конкурс за најбоље необјављене кратке 
приче на српском језику, у две категорије. Радове очекујемо до 1. новембра 2020. године.

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН
Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо доступним оним нашим суграђанима који су заиста заинтересовани 
за њихов пријем путем поште, покренули смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа. У том циљу, молимо 
све читаоце да нам имејлом или писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће бесплатно добијају наш недељник.

Ваша јављања са именом, презименом и тачном адресом, очекујемо на имејл адресу:
snn.primaoci@gmail.com

Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску адресу:
Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft

Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest

Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године. После 
тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима који су нам послали тражене информације.

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН
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Традиционална манифестација сегединских Срба, која својим програмима промовише шароликост и 
истинске вредности српске културе, отворена је 15. септембра, у сегединском Дому народности. Током свог 

трајања, до 21. новембра, обухватиће различите сфере културе: књижевност, ликовну уметност,  
етнографију, музику, историју, верску традицију, али и гастрономију.

Месец српске културе на југу Мађарске

Богата културна јесен српске заједнице у Сегедину

Н а самом почетку свечаног 
отварања традиционалног 
серијала представљања 

српске културе у Сегедину, које је 
уприличено у дворишту  народносне 
установе, поздравним речима прису-
тнима на српском језику обратио се 
Боривој Рус, председник Сегединске 
месне српске заједнице, који је, 
између осталог, рекао:

 - Ми смо настојали да уважимо 
жеље оних који долазе на ове 
програме, како бисмо што квалите-
тније програме приредили у области 
српске православне вере, српске 
културе и језика, али и српске 
гастрономије. А, то је за све интере-
сантно.

Председник Сегединске месне 
српске заједнице је подсетио да је 
од изузетне важности да се и 
већински мађарски народ упозна са 
богатством српске културе. По 
његовим речима, овогодишњи 
Месец српске културе у Сегедину је 
конципиран и састављен од 
програма који ће бити за све 
генерације:

 - Жеља нам је да и преко медија 
популаришемо српску културу и 
Србе који живе у целој Мађарској. 
Веома је важно да се још боље упо-
знамо, да још више сазнамо о себи. А, 

како бисмо још више 
знали о себи, потребни 
су овакви програми и 
манифестације.

Присутне је, потом, на 
мађарском језику поз-
дравила Нада Малба-
шки, председница сеге-
динске Српске народно-
сне самоуправе, а затим 
је уследило отварање 
фото-изложбе „Свети 
новомученици јасенова-
чки у светлости Васк-
рсења“, сестринства ма-
настира Јасеновац.

О изложеним радо-
вима – фотографијама 
и иконичким сликама 

сестре Марије, која је, заједно са 
сестринством, стварала и публици 
омогућила увид у израз молитвеног 
подвига, беседио је протонамесник 
Далибор Миленковић, парох сегеди-
нски, који се лично побринуо да се 
поставка допреми у Сегедин:

 - Више од 700.000 људи страдало је 
од усташке руке за време Другог 
светског рата, у логорима у Јасеновцу, 
Доњој Градини и Глини. Заједно са 
овим мученицима Српска црква 
прославља и многе друге мученике, 
пострадале у јамама у Пребиловцима, 
Јадовну, Ржанима и другим местима 
само Богу познатим.

Духовни пастир сегединских Срба 
је у наставку беседе нагласио да је 
важно „да се у нама одржи живо 
сећање на мучеништво Христа ради, 
да се сећањем на мученике 
утврђујемо у вери и поштењу, с 
колена на колено, до краја времена”.

- Променада кроз радове сестре 
Марије је чудесан доживљај. 
Шетајући кроз њене пејзаже не 
можемо, а да се не запитамо, да ли су 
та места ужаса преображен свет из 
рајске перспективе: „Топола ужаса“ 
постаје „Топола Мира“, „Хумка“ 
постаје ризница благо-дати, „Јасен“ 
постаје рајска башта. Мона-хиња 
Марија сагледава много дубље од 

самог опажаја, саме 
ликовне визуелности; 
суштински претвара 
„воду у вино“, транс-
понује један нара-тив 
на бајколик начин у 
поруку рајске и Божа-
нске вечности. Jедна 
монахиња ставља пред 
нас вечно живе jасено-
вачке мученичке цвето-
ве, али у таквом венцу, у 
коме су они уплетени 
скупа са њеним сес-
трама манастира Јасе-
новца, с народом који 
живи са манастиром, са 
владикама и патри-
јарсима. А, сви они – 

или сви ми – у њеним сликама 
чинимо цветни венац, процвали 
трнов венац на глави Васкрслога 
Христа, који се у Јасеновцу сараспиње 
и саваскрсава.

Након што је о. Далибор 
Миленковић прогласио отвореном 
изложбу постављену у великој 
сали Дома народности, у наставку 
присећања уследио је пригодни 
културни програм. У њему је, уз 
музичку пратњу Тамбурашког 
оркестра „Банат“ из Деске, 
одломке из поеме „Јама“, познатог 
хрватског књижевника Ивана 
Горана Ковачића, казивао 
Бранимир Ђорђев, члан Српског 
позоришта у Мађарској. У 
програму је две народне песме 
извела и солисткиња Естер Фрањо 
Вујчин.

По окончању програма, 
присутни су погледали изложбу, 
проткану и испуњену духом 
Васкрсења, која ће за јавност бити 
отворена до 15. октобра. Тога дана 
ће у Дому народности, у склопу 
Месеца српске културе у Сегедину, 
бити промовисан породични 
роман под насловом „Марципан 
– царство мога оца“, аутора 
Николе Миклоша Самоша.

Још пре тога, 1. октобра, у 
поменутој народносној установи, 
биће одржано и предавање 
„Српски свадбени обичаји у 
Банату“. О овој теми беседиће 
Кристифор Брцан, председник 
Културно-уметничког друштва 
„Банат“, један од неуморних 
сакупљача старина у Поморишју.

„Месец српске културе у 
Сегедину“ је кренуо својим путем, 
а то је презентација вредности 
културе српског народа, са циљем 
да се придобију нови поштоваоци     
српске културе. Имајући у виду да 
су организатори осмислили веома 
занимљиве програме, нема сумње 
да ће њихова понуда и ове године 

наићи на велико интересовање, не 
само домаће српске публике, него 
и већинског мађарског народа.

Предраг Мандић

Нада Малбашки и Боривој Рус

Протонамесник Далибор Миленковић

Учесници културног програма


