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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

У очи доношења одлуке, Арпад 
Ковач, председник Савета за бу-
џет, рекао је да то тело сматра 

да изменама јединственог предлога 
буџета неће бити промењен планира-
ни коефицијент новчаних токова, па 
се неће променити ни ниво јавног ду-
га и акумулирани дефицит. Он је до-
дао да су испуњени услови из Основ-
ног закона.

Влада је посвећена коришћењу бу-
џета за подршку породицама, зашти-
ту пензија, смањење додатних тро-
шкова, јачање безбедности земље, 
заштиту радних места и промовиса-
ње отварања нових радних места и 
обезбеђивање економског раста. 

Централни подсистем државе ће 
следеће године имати расходе од 
33.426 милијарди форинти, док ће 
приходи износити 31.074 милијарде. 
Дефицит ће, дакле, износити 2.352 ми-
лијарде форинти. До краја наредне 
године влада има за циљ да смањи 
јавни дуг на 73,8 одсто БДП-а, за који 
се очекује да ће до краја ове године 
бити 76,1 одсто.

У структури буџета за наредну го-
дину, два нова фонда ће заменити 
претходна: Заштитни фонд за смање-
ње пензија са 670 милијарди форинти 
и фонд за одбрану са 842 милијарде 
форинти. Први ће обезбедити сред-
ства за одржавање смањења додат-

них трошкова, док ће фонд за одбра-
ну омогућити влади да испуни своју 
обавезу према НАТО-у да повећа по-
трошњу на одбрану раније, до краја 
2023. године. Домаћи оперативни бу-
џет обухватиће и приходе и расходе 
од 27.017 милијарди форинти, док ће 
домаћи ребаланс обухватати расходе 
од 3.000,5 милијарди и приходе од 
1.999,3 милијарде.

На страни расхода развојног буџе-
та ЕУ, влада очекује да ће потрошити 
3,407 милијарди форинти и добити 
2,057 милијарди, циљајући дефицит од 
1,350 милијарди. Буџет за породичне 
додатке износиће 3.230 милијарди фо-
ринти у 2023. години, 453 милијарде 
више него ове године. Од тога, 370 ми-
лијарди форинти биће искоришћено 
за одржавање пореских олакшица и 
доприноса за породице, ослобађање 
од пореза на доходак за жене са нај-
мање четворо деце и бенефиције за 
парове који први пут ступају у брак.

Влада ће потрошити 155 милијарди 
форинти на ослобађање од пореза на 
доходак за млађе од 25 година, док ће 

више од 490 милијарди бити издвоје-
но за стамбени програм. Фонд за пен-
зије ће следеће године износити ско-
ро 4.900 милијарди форинти. Задржа-
ће се пуна тринаестомесечна пензија, 
док ће пензије бити повећане у скла-
ду са инфлацијом.

За одбрану ће на располагању бити 
1,375 милијарди форинти, а за полици-
ју скоро 1,013 милијарди. За здравство 
је предвиђено 2.670 милијарди форин-
ти. За следећу годину за образовање 
је на располагању око 2,371 милијарда.

Буџетом је предвиђено укупно 
3.400 милијарди форинти плаћања и 
више од 2.000 милијарди форинти 
прихода ЕУ за два циклуса ЕУ. Мађар-
ска ће у буџет ЕУ допринети са 604 
милијарде форинти.

За подршку раду локалних самоу-
права опредељено је 976 милијарди 
форинти, 102 милијарде више него 
ове године, а укупан буџет за систем 
самоуправе је 4.000 милијарди. Наста-
виће се, такође, и реализација програ-
ма „Модерни градови” и „Мађарска 
села”. 

Усвојен буџет Мађарске за следећу годину

Подршка породицама, заштита пензија и безбедност  
земље, приоритети и у следећој години

Мађарски парламент усвојио је прошле недеље цен-
трални буџет за 2023. годину са 135 гласова за и 54 против. 
Влада очекује привредни раст од 4,1 одсто, циљни дефи-
цит од 3,5 одсто и инфлацију од 5,2 одсто.

Јудит Варга:
НОВАЦ ИЗ ЕУ НА ДОХВАТ РУКЕ

Споразум о новцу Европске уније за опоравак Мађарске је на дохват 
руке, након низа рунди преговора између владе у Будимпешти и Европ-
ске комисије, изјавила је министарка правде Јудит Варга, додајући да би 
договор могао бити постигнут у другој половини године. Узимајући у об-
зир препоруке ЕК, Министарство правде је поднело два предлога парла-
менту, у циљу што скоријег постизања споразума, објавила је Јудит Варга 
на Фејсбуку. 

У складу са препорукама комисије, предлози амандмана на Закон о 
законодавству, Закон о друштвеном учешћу у припреми закона и Закон 
о кривичном поступку имају за циљ да обезбеде више времена за дру-
штвене консултације и омогуће простор за правни лек против одлука 
тужиоца о затварању истрага у вези са корупцијом, навела је она. Како 
је истакла, министарство је успело да поднесе предлоге захваљујући 
„континуираном приближавању ставова”. 

Т оком панел дискусије о рату 
у Украјини и његовој вези са 
централном и источном Евро-

пом, Немет је говорио о „хаосу у ме-
ђународној дипломатији”, кризи евра, 
инфлацији и наглом порасту цена 
енергије: „У овој ситуацији, земље цен-
тралне Европе – укључујући мађар-
ско-пољске односе – су подвргнуте 
веома озбиљном тесту своје снаге”, 
рекао је Немет и додао да ће земље 
региона остати јаке само ако буду са-
рађивале и заједно заступале своје 
интересе.

Немет се осврнуо и на односе Ма-
ђарске и Пољске у контексту санкција 

Русији, улози медија у очувању једин-
ства централне Европе и испоруке 
оружја Украјини: „Данас су медији по-
кренули напад на мађарско-пољско 
пријатељство као део хибридног ра-
товања. Пољска у неким медијима у 
Мађарској приказана je као 'пријатељ 
Америке', док је Мађарска описана у 
Пољској као 'пријатељ Русије'. Међу-
тим, медији су слободни у обе земље, 
слободнији него у многим западное-
вропским земљама”, рекао је он.

Што се тиче испорука оружја, Жолт 
Немет је приметио да Мађарска и 
Пољска имају супротстављене ставо-
ве по том питању. Пољска помаже жр-

тви, Украјини, слањем оружја, док Ма-
ђарска „води активну мировну поли-
тику” у покушају да одржи мир у 
Закарпатском региону, рекао је.

Према Немету, Мађарска и Пољска 
имају различита мишљења и у погле-
ду санкција Русији. Став Мађарске је 
да ће санкције дати резултате тек по-
сле више месеци, па чак и година, док 
се последице рата у Украјини већ осе-
ћају широм европског континента, 
приметио је он.

Немет је рекао да нема разлике у 
мишљењима између Мађарске и 
Пољске о стратешким циљевима и 
правцу у којем би централна Европа 
требало да иде. „Наш заједнички 
циљ је да створимо независну Укра-
јину која је део Европске уније и ин-
тегрисана у регион. Да би се оства-
рио тај циљ, мир мора бити постиг-
нут што је пре могуће и мора се 
постићи прекид ватре”, закључио је 
Немет. 

Унија озбиљан губитник  
рата у Украјини

Жолт Немет:

Председник Одбора за спољне послове Мађарског 
парламента, рекао је на 31. Летњем универзитету у Руму-
нији, да све индиције указују на то да је Европска унија 
„изузетно озбиљан губитник” рата у Украјини.
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Д иректор Центра за заштиту и по-
моћ тражиоцима азила у Србији 
Радош Ђуровић, каже да је нај-

већи проблем на мађарској граници, 
дуж које је тренутно 3000 избеглица 
у потрази за смештајем, а стално при-
стижу нови, што са југа земље, што из 
Мађарске, одакле их полиција враћа 
назад у Србију. Он је упозорио да ве-
лики проблем праве кријумчарне гру-
пе које се на српској територији и ло-
калној области боре за превласт, уз-
имајући новац од избеглица како би 
их пребацили преко границе у Ма-
ђарску.

Када је реч о актуелном насиљу 

између миграната у околини Суботи-
це, рекао је да је насиље на овој те-
риторији једна врста преседана, где 
се оружане групе кријумчара суко-
бљавају око „ територије”, а страдају 
пре свега мигранти: „Једна девојчица 
од 16 година се бори за живот, јер је 
тешко рањена, један мигрант је стра-
дао”, подсетио је он.

На питање шта може да се уради 
како би се сузбила мигрантска криза 
и решио проблем насиља између ми-
граната у Србији, Ђуровић је рекао 
да су реакције српске полиције и ак-
туелне акције сузбијања насиља из-
међу миграната кратког домета, јер 

су одговор на инцидент. Нагласио је 
да се морају појачати мере и приступ 
у решавању тешке избегличке ситуа-
ције и илегалног гурања назад људи 
из Мађарске, као и да је неопходно 
повећати смештајне капацитете за те 
људе, како се не би скривали по шу-
мама и били мета кријумчара.

Једно од решења проблема са ми-

грантима, сматра Ђуровић, јесте и ме-
ђудржавни дијалог са Мађарском, 
како би се сузбило „гурање” тих људи 
назад у Србију.

„Илегална гурања назад у Србију 
су кључни проблем. Mађарска има 
своју политику, која се умногоме коси 
са прописима ЕУ и изазива огромне 
проблеме у суседству”, рекао је он. 

Радош Ђуровић 

Потребан дијалог Србије  
и Мађарске о мигрантима 

М ађарска полиција је саоп-
штила да се уз значајно по-
већање броја илегалних 

прелазака границе, повећава и агре-
сивност прекршилаца: „Граничари се 
свакодневно суочавају са мигранти-
ма који бацају камење, цигле и кома-
де дрвета на особље и возила и оште-
ћују камере и другу опрему на за-
штитној огради. Наоружане кријум- 
чарске групе које су се појавиле дуж 
границе представљају нови изазов за 

браниоце мађарске границе”, наводе 
у мађарској полицији. 

У саопштењу се упозорава да ће 
мађарски полицајци, у сарадњи са 
војском и иностраним партнерима, 
учинити све да се грађани осећају си-
гурно, а да ће према прекршиоцима 
и даље предузимати одлучне мере.

Током јучерашњег дана полицијске 
и војне патроле су дуж мађарско-срп-
ске границе привеле 777 илегалних 
миграната, док је 268 миграната спре-

чено да нелегално уђу у земљу. Стога 
је мађарска влада одлучила да при-
лагоди постојећу ограду на мађар-
ско-српској граници на начин да се на 
постојећу додају елементи висине од 
једног метра. У броју, од 15. јула „Слу-
жбени лист”, је објавио одлуку да су 
се чланови кабинета Виктора Орбана 
сложили да се уради прилагођавање 
постојеће ограде на мађарско-срп-
ској граници на начин да се на посто-
јећу додају елементи висине од једног 
метра. Под тачком „б” у истој одлуци 
наведено је да ће се градити ограда 
и на делу српско-хрватске деонице у 
оквиру Националног парка „Ду-
нав-Драва”.

Други став ове одлуке односи се на 
прекорачење буџетске ставке за ма-
нипулисање мигрантском кризом, где 
прекорачење износи 19,5 милијарди 
форинти.

Мађарска је средином 2015. године 
започела подизање ограде на граници 
према Србији у дужини од 175 кило-
метара, а ова ограда од жилет жице, 
током времена је ојачавана и на њу је 
постављана додатна опрема. Тако са-
да постоје два реда ограде између ко-
јих се налази комуникациони пут за 
оружане снаге, полицију и војску, огра-
да је опремљена и струјом ниске вол-

таже која у центре одржавања прија-
вљује да је направљен контакт са огра-
дом. На самој огради монтирани су и 
звучници који упозоравају да особе 
које се налазе у њеној близини треба 
да се удаље, а осветљена је и рефлек-
торима. Мађарска полиција и војска 
опремљена је и термовизијским каме-
рама, а однедавно је најављено да ће 
бити формиран и посебан одред гра-
ничних полицајаца у којем ће у прво 
време бити ангажовано око две хиља-
де људи.

И поред свих ових мера одвраћања, 
мигранти не престају да покушавају 
да пређу ограду на српско-мађарској 
граници, у први мах је ограда сечена 
посебним клештима, а у последње 
време мигранти користе дуге мерде-
вине како би прешли границу, а не 
презају ни од напада на мађарске сна-
ге о чему је полиција у више наврата 
у јавности објављивала видео-снимке.

Суботичка полиција је прошле не-
деље саопштила да је у околини града 
открила два импровизована мигрант-
ска кампа са више десетина миграна-
та. Прошле седмице Оператвина рад-
на група у којој је окупљено више по-
лицијских родова предузела је мере 
против 85 миграната у Суботици и 
околини. 

ДРУШТВО

Миграната дупло више, 
власти ојачавају ограду 

Нове мере на јужној мађарској граници

Мађарска војска и полиција су у току ове године при-
веле или спречиле готово 124.000 миграната да незако-
нито уђу на територију Европске уније, што је број који 
је забележен за целу 2021. годину. Стога је мађарска вла-
да одлучила да прилагоди постојећу ограду на мађар-
ско-српској граници на начин да се на постојећу додају 
елементи висине од једног метра.

Једно од могућих решења проблема са мигрантима, 
сматра директор Центра за заштиту и помоћ тражиоци-
ма азила у Србији, био би и међудржавни дијалог са Ма-
ђарском, „како би се сузбило гурање тих људи назад у 
Србију”.
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Т оком последњих неколико го-
дина често је било примеда-
ба и констатација да опада 

број српских православних верника 
из Мађарске, који долазе у Грабовац. 
Међутим, ове године духовно среди-
ште и стециште српског народа дока-
зало је да не губи свој сјај. Оно и даље 
позива у свој загрљај не само Србе из 
Мађарске, него и из околних земаља, 
па и шире.

Духовно-литургијски центар у Тол-
нанској жупанији, 17. јула, по празнику 
Светих првоврховних апостола Петра 
и Павла, био је право молитвено уто-
чиште српског народа, место евхари-
стијског сабирања Срба из Мађарске, 
Србије, Хрватске, а гостију је било и 
из удаљенијих земаља. 

Свечано je било у манастиру Гра-
бовац, где су у древној цркви, посве-

ћеној Сабору Светог архангела Ми-
хаила, препуној верника, торжествену 
свету архијерејску литургију служи-
ли: епикоп будимски Лукијан и епи-
скоп осјечкопољски и барањски Хе-
рувим.

На самом почетку свете архијереј-
ске литургије, преосвећени владика 
Лукијан је у чин протојереја произвео 
протонамесника Далибора Миленко-
вића, пароха сегединског. Архијереј-
ски намесник је одликован за ревно-
сно служење Светој Цркви, за цркве-
но-просветни рад, старање о 
храмовима који су му поверени, а 
посебно за изградњу живе Цркве у 
свим местима службовања.

За време рукопроизвођења, као и 
током целе Свете архијерејске литур-
гије, свечаности су предивним поја-
њем допринели чланови  Хора „Св. 

Серафим Саровски” из Зрењанина, 
којима су се повремено придружива-
ли полазници 30. Веронаучног кампа 
Епархије будимске.

Благословом епископа будимског 
Лукијана, свечану славску беседу 
овом приликом одржао је протојереј 
Зоран Остојић, парох будимпештан-
ски, који је говорећи о првоврховним 
апостолима, Петру и Павлу, између 
осталог, нагласиo: 

„Манастир Грабовац већ вековима, 
као бисер драгоцени, сија и сведочи 
да је Христос Син Бога живога, да је 
Он пут, истина и живот. Сведочи ова 
светиња благодаћу Божјом, али све-
дочи и животом свих оних који су од 
самога оснивања овог манастира, па 
до дана данашњег, одлучили да овде 
свој живот Богу посвете. Само тамо, 
драга Браћо и Сестре, где постоји 
спој између благодати божје и сми-
рења, ту можемо наћи аутентичну, 
праву, истиниту веру. Знали су то и 
монаси из манастира Драговић, који 
су управо ово место изабрали да Го-
споду Богу узносе. Знали су то и сви 
они, који су после њих овде долазили 
и живели, а знају то, и у пракси при-
мењују, и наше драге монахиње, мати 
Софија и мати Варвара, на челу са 
нашим врлим јеромонахом Митро-
фаном.”

Протојереј Остојић је у наставку 
своје проповеди детаљно говорио о 
двојици апостола, Светом Петру и 
Светом Павлу, који су, можемо сло-
бодно рећи, обележили хришћанство. 
„Они су били апостоли путеводитељи. 
Предводили су апостоле. Нека нам 

да Троједини Господ да Они буду и 
наши путеводитељи, наши предвод-
ници, да Они иду испред нас, да нам 
крче пут и усмеравају нас на путу ка 
Господу!” – рекао је на крају своје бе-
седе архијерејски намесник будим-
пештански. 

По окончању славске проповеди 
протојереја Зорана Остојића, пароха 
будимпештанског, уследила је литија 
око манастирског храма, а затим је у 
древној светињи уприличен свечани 
чин резања славског колача и благо-
сиљања кољива. Кумовао је Милан 
Ђурић из Будимпеште, са својом по-
родицом, који је том приликом мана-
стиру даривао једну плаштаницу.

„За нас је кумство у манастиру Гра-
бовац посебна част. Од детињства до-
лазим у манастир и сусрет са свети-
њом увек доживљавам као један пра-
зник. Свима препоручујем да дођу 
овамо, па чак и другим данима у го-
дини. Ова наша древна светиња није 
само за нас Србе у Мађарској важна, 
него и за Србе у околним земљама, 
па су и овом приликом дошли из Хр-
ватске и Србије. Међутим, посебно 
ми је драго што се о овој нашој све-
тињи све више говори, а она је једин-
ствена у овом региону”, рекао је кум 
славе, који је за следећу годину кум-
ство предао Душану Вуковићу и ње-
говој породици из Сентандреје.

Пред сам крај Свете архијерејске 
литургије присутнима се поздравним 
речима обратио и јеромонах Митро-
фан, духовник манастира Грабовца.   

Након што су кумови поделили ко-
лач и кољиво, уследила је тзв. трпеза 

 ДУХОВНОСТ Црквено-народни сабор у манастиру Грабовац

Традиционални сусрети 
сународника из читавог 

региона
Грабовац је за Србе у Мађарској од памтивека значио 

свето место и центар окупљања и духовног уздигнућа. По-
водом Петровдана, свечано је у том манстиру из XVI века 
било и овог 17. јула, када су се осим овдашњих Срба, на 
саборовању окупили и сународници из других земаља на-
шег региона. 
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љубави – агапе. Током ручка се у го-
стопримници зачула музика. Свирали 
су мохачки музичари предвођени ма-
естром Јожефом Ковачом Вершен-
дијем. Певало се, а потом и повело 
коло, па је светковина прерасла у на-
родно славље.

Славском атмосфером била је за-
довољна и Зорица Степанов из Моха-
ча: „Последњих двадесетак година 
некада нас је било више, а било је и 
таквих сабора када нас је било мање. 
Ове године је величанствено и већ 
када смо стигли у манастир, видели 
смо колико има света. То је заиста 
позитивно и искрено се надам да ће 
тако бити и убудуће”, изјавила је за 
наш лист.

Мира Кресић из Белог Манастира, 
у Хрватској, и ове године се појавила 
на црквено-народном сабору: 

„Одушевљена сам, јер нас има пу-
но. Окупили смо се у великом броју 
и заиста сам дирнута духовношћу, ко-
ја је од почетка до краја била присут-
на у цркви. Осим тога, лепо је видети 
нашу децу из Хрватске, која су се у 
народним ношњама појавила у хра-
му. Могу рећи да је све супер, одуше-
вљена сам и задовољна славском ат-
мосфером”, истакла је она.

Нада Бунчић Ђурић из Сантова би-
ла је узбуђена чињеницом да су њен 
син и снаха кумовали на слави: 

„Јако сам срећна што су ове године 
кумови мој син и његова породица. 

Искрено се надам да ћу доживети и 
тренутак када ће мој унук Лазар да 
кумује овде у манастиру Грабовац. 
Што се тиче бројности верника, она 
задовољава, јер нас у односу на про-
шлу годину има више. Међутим, нас 
домаћих, из Мађарске, требало би да 
буде више. Морали бисмо вратити на-
зад сјај и значај некадашњег попод-
невног дружења, јер онда би нас било 
још више. Манастир Грабовац је оду-
век заузимао нешто посебно у нашем 
животу и зато је важно да се истакне 
његов значај и чувају славски обича-
ји, који су се вековима чували и него-
вали”, рекла је она. 

Крај паузе за ручак означило је ма-
настирско звоно. Вечерње богослу-
жење у кругу знатно мањег броја вер-

ника, и уз тиху и предану молитву 
јеромонаха Митрофана, духовника 
манастира, и монахиња Софије и 
Варваре, служио је протонаменик Јо-
ван Бибић, парох сантовачки. 

Међу присутнима на саборовању, 
били су и представници Амбасаде 
Републике Србије у Будимпешти и 
Љубомир Алексов, заступник српске 
заједнице у Мађарском парламенту. 
Празновање славе у оквиру цркве-
но-народног сабора у Грабовцу суфи-
нансирала је Самоуправа Срба у Ма-
ђарској.

Црквено-народни сабор приведен 
је крају у касним поподневним сати-
ма, када су и последњи гости напу-
стили манастир Грабовац.  

Предраг Мандић

К ако се могло чути у лаудаци-
ји, коју је прочитао протосин-
ђел Варнава Кнежевић, архи-

јерејски намесник сегедински је у чин 
протојереја одликован за ревносно 
служење Светој Цркви, за цркве-
но-просветни рад, старање о повере-
ним храмовима, а посебно за изград-
њу живе Цркве у свим местима слу-
жбовања.

– Teшко је било шта рећи. Шта год 
да кажем не би се чуло од оних див-
них речи, које су моје колеге оци бе-
седили. Захваљујем се Његовом 
Преосвештенству, захваљујем се мо-
јој пастви, мојој Цркви, јер без њих 
ништа ја не бих могао, ни имао. За-
хваљујем се и родитељима, као и на-
шој дивној деци на постојању 30. го-
дишњице Веронаучког кампа и на-
равно, Епархији будимској, што нас 
сваке године подржава. Такође, и 
свим другим институцијама, које су 
нас подржале и подржавају. Срећан 
сам! Господу хвала и мојој породи-
ци, мојој пастви у Сегедину и прет-

ходно у Стоном Београду, Бати, Пан-
телији, Дунафелдвару и Аљмашу – 
рекао је за наш лист отац Далибор 
Миленковић. 

Не сумњамо да пред Вама стоје 
бројни изазови како у Сегедину, 
тако и по питању унапређења 
рада у Веронаучком кампу. Како 
даље?
– С вером у Бога! Не можемо ни-

шта без Бога и верујемо да ће све 
бити добро. Верујемо у наш народ. 
Имамо добар народ. Није велика па-
ства, али је изабрана. Немамо вели-
ки број Срба у Мађарској, али су то 
дивни људи са којима, верујем, мо-
жемо да сарађујемо. То се и доказа-
ло и искрено се надам да ће то и 
убудуће тако бити. Искрено се на-
дам сарадњи на свим нивоима, по-
моћу које ћемо моћи да унапреди-
мо не само Цркву, него и српство, 
језик и културу. Морамо учинити све 
како бисмо све оно, за шта смо пред-
одређени, остварили. 

На црквено-народном сабору у 
манастиру Грабовац су у великом 
броју била наша деца. 
– То ме посебно радује, а поготово 

што мала деца долазе у цркву. Долазе 
и на Веронаучни камп. Користим при-
лику да се захвалим деци и родитељи-
ма, колегама свештеницима и учите-
љицама у школама, јер и оне сарађују 
са нама. Имамо веронауку у настави 
и верујем да је то допринело да вели-
ки број малишана долази у Веронауч-
ни камп.   

И у Сегедину деца у великом бро-
ју одлазе у цркву. Знамо и то да 

у овом граду сарађујете и са срп-
ским организацијама, са Самоу-
правом Срба у Сегедину и Сегедин-
ском месном српском заједницом. 
– Увек смо заједно јачи. Тако је било 

и надам се да ће тако и бити. Ми не-
мамо зашто да се делимо. Дељењем 
можемо само да ослабимо. Јако ми је 
драго због Сегедина и броја учесника 
у Веронаучном кампу. Из Сегедина је 
било четрнаесторо деце уписано у 
камп, што је, свакако, преседан. Поно-
сим се њима. Поносан сам и на роди-
теље и на све људе добре воље, који 
подржавају наш рад.

П. М.

Отац Миленковић 
унапређен у чин протојереја

Признање за сегединског пароха

    У оквиру Свете архијерејске литургије, служене пово-
дом петровданског црквено-народног сабора у манасти-
ру Грабовац, епископ будимски Лукијан је у чин протоје-
реја произвео протонамесника Далибора Миленковића, 
пароха сегединског.
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Н а почетку форума извештај 
о прошлогодишњем раду и 
финансијском пословању 

поднео је аутор овог извештаја, у свој-
ству председника Печујско-барањ-
ског српског удружења. Он је нагла-
сио да је цивилна организација, слич-
но осталим организацијама у 
Мађарској, због пандемије била спре-
чена да оствари поједине своје про-
граме, зацртане почетком 2021. Тако 
је реализовала само део онога што 
је планирала, и то захваљујући фи-
нансијској подршци Државног секре-
таријата за народносна, верска и ци-
вилна питања при Уреду премијера и 
Фонда „Бетлен Габор”.  

Пре свега, истакао је прихватање и 
кумовање на храмовној слави у Бре-
мену, а говорник је подсетио да су се 
чланови Удружења појавили на свим 
храмовним славама, одржаним у Жу-
панији Барања. Цивилна организација 
је организационо и финансијски уче-
ствовала у приређивању и реализаци-
ји прославе храмовне славе, заштит-
ника печујског српског православног 
храма Св. Андроника и Јуније.

И прошле године настављена је из-
давачка делатност организације, која 
је пред сам крај 2021. објавила 18. број 
Барањских свезака, под насловом „Из 
прошлости шарочких Срба”.

Печујско-барањско српско удруже-

ње се током прошле године истакло и 
на пољу сакупљања и пружања хума-
нитарне помоћи. Чланови цивилне ор-
ганизације су у два наврата доставили 
хуманитарну помоћ страдалима у зе-
мљотресима у Хрватској крајем 2020. 
Укупно 11 тона робе, конзервиране хра-
не, грађевинског материјала, фарбе и 
других, важних потрепштина, достави-
ли су људима у невољи.

Пошто је природна непогода оста-
вила трагове и у душама деце, цивилна 
организација са седиштем у Печују у 
јуну је угостила двадесетак деце са 
Баније, из Хрватске, која су имала при-
лике да се друже са својим вршњаци-
ма из Мађарске, у склопу прославе 
„Дана деце”.

Печујско-барањско српско удруже-
ње је захваљујући финансијској подр-
шци Управе за сарадњу с дијаспором 
и Србима у региону Министарства 
спољних послова Републике Србије, 
приредило и скуп под насловом 
„Представљање Новог Сада, као буду-
ће европске престонице културе у Пе-
чују”. Циљ је био представљање кул-
турног потенцијала главног града Вој-
водине, као културне престонице 
Европе.

Том приликом, цивилна организаци-
ја је позвала чланове менаџмента Фон-
дације „Нови Сад 2021 – Европска пре-
стоница културе”, представнике локал-
них самоуправа побратимљених 
градова Печуја и Новог Сада, Печуј-
ског и Универзитета у Новом Саду, ци-
вилне сфере и других домена, да се у 
оквиру једног скупа, заједно присете 
и десете годишњице побратимљења и 
разговарају о представљању културне 
понуде Новог Сада у Печују. 

Говорећи о прошлогодишњем буџе-
ту Удружења, председник организаци-
је је још једном истакао значајну ма-
теријалну подршку, коју је Печуј-
ско-барањско српско удружење 

добило путем конкурса од Државног 
секретаријата одговорног за народно-
сна, верска и цивилна питања при Уре-
ду премијера и Фонда „Бетлен Габор” 
за функционисање.        

У вези са конкурсима, председник 
организације је нагласио да је Печуј-
ско-барањско српско удружење успе-
шно конкурисало и код Управе за са-
радњу с дијаспором и Србима у реги-
ону при Министарству спољних 
послова Републике Србије и то пројек-
том „Представљање Новог Сада, као 
будуће европске престонице културе 
у Печују”. Такође, материјалну подр-
шку цивилна организација је добила и 
од Самоуправе Срба у Мађарској, која 
је суфинансирала прославу „Дана де-
це у Печују”.

Скупштинари су једногласно усвоји-
ли извештај о прошлогодишњем раду 
и финансијском пословању, а затим су 
прешли на другу тачку дневног реда 
– разматрање овогодишњих програма 
и буџета. Председник удружења је под-
сетио да је неколико програма Удру-
жења већ остварено. Ту спадају: кумо-
вање Печујско-барањског српског 
удружења на храмовној слави у Сечују, 
учешће чланова Удружења у организа-
цији и реализацији достојног празно-
вања храмовне славе у Печују, пред-
стављање едиције „Барањске свеске” 
у Матици српској и уручење поклона 
Печујаца побратимљеном граду Но-
вом Саду (ради се о уручивању ДВД-а 
на којем се налазе сви дигитализовани 
бројеви „Барањског гласника”, као и 
поклоничико путовање по овчар-
ско-кабларским манастирима. Уједно 
је изнео и план активности до краја ове 
године, који је такође прихваћен.

Одржавање скупштинске седнице 
Печујско-барањског српског удруже-
ња подржали су Влада Мађарске, Уред 
премијера и Фонд „Бетлен Габор”. 

П. М.

 СКУПОВИ

ОБИЧАЈИ

Размотрене досадашње 
активности и усвојен  

план рада

Печујско-барањско српско удружење

 У Дому омладине у Липови одржана је скупштинска 
седница Печујско-барањског српског удружења, у прису-
ству осморо чланова. Поднет је извештај о прошлогоди-
шњим активностима, усвојен буџет и конципиран план 
рада у наредном периоду. 

И ове године, на сам Ивањдан, 
чланови „Рузмарина” крену-
ли су у Чобанац, да беру 

ивањско цвеће. Предвођени председ-
ницом Енико Вајзер Хорват, позвали 
су мештане и пријатеље да им се при-
кључе у плетењу ивањских венаца. 
Многи су се одазвали на њихов позив, 
а међу њима и чланови Немачког 
фолклорног ансамбла „Alpenrose”, са 
којима фолклораши „Рузмарина” га-
је веома добре односе и пријатељ-
ство.

Њих осамдесетак се 8. јула, окупи-
ло под шатором, постављеним на дво-
ришту калашког Дома културе и би-
блиотеке „Кош Карољ”, где су, пре 
свега, даме плеле венце, али је било 

и представника мушког пола. Током 
вечери исплетено је педесетак вена-
ца, а стари, који су донети од кућа, 
бачени су у ватру. 

Међу вредним плетиљама се нала-
зила и Пенка Весић, која нам је рекла 
следеће: 

- Ја сам и у детињству плела, још у 
Ловри. На два начина се плело. Може 
се везивати канапом, или, ако није су-
во цвеће, онда самим цвећем. Нажа-
лост, ова суша не погодује цвећу, па 
су чланови ансамбла једва нашли 
цвећа.

На евоцирању обичаја везаних за 
Ивањдан, у Калазу је било мештана, 
али и Помазлија, Сентандрејаца, Чо-
банчана. Сви су се веселили уз музи-

ку Оркестра „Ruzmarin FolkeStars” и 
коло се вило до касних сати.

Читаву акцију су финансијски по-
држали Уред премијера и Фонд „Бе-
тлен Габор”. 

П. М.
Ивањске венце има ко да плете

Већ годинама КУД „Рузмарин” у Калазу посебан 
нагласак ставља на неговање ивањданских традици-
ја, а пре свега на обичаје који се везују за плетење 
ивањских венаца. 

Калашки фолклораши негују традицију
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У име Српске самоуправе Ки-
шпешта, чији је председник 
Борислав Рус, манифестаци-

ју је отворио Игор Рус, рекавши да 
је њихов циљ да представе улогу и 
функцију српских народних ношњи. 
Поздравио је госте, међу њима и 
двојицу заменика градоначелника 
Кишпешта, Ђерђа Винцека и Атилу 
Варгу. 

На почетку посетиоци су могли да 
чују информације о функцији народ-
них ношњи у прошлости, као симбо-
лу етничког и сталежног идентитета, 
као и о ношњи која се обликовала у 
XIX веку, када су у Европи кренули 
разни национални покрети. Сваку 
област, коју су настањивали Срби 
кроз историју, карактерисала је по-
себна ношња. Српска народна но-
шња носи посебне карактеристике у 
четири предела. Српска народна но-
шња са подручја Мађарске је неста-
ла, сачувани су само девојачки дука-
ти.

КУД „Табан” поседује народне но-
шње 20 разних региона у Србији, што 
представља више од 1500 различитих 
делова ношњи.

Први крај је био лесковачки, који 
су приказали Моника Патарчић и 
Марко Лато, уз кораке игре „Ситан 
Чачак”. Лесковац је град у јабланич-
ком региону, у близини реке Јужна 
Морава. Карактеристика свих народ-
них ношњи је да се састоје од под-
сукње и блузе, увек беле боје, са или 
без украса. На овој ношњи домини-
рају тамне боје, без ук раса. Сукња 
– футарка је дебела и тешка, са пра-
воугаоним шарама. На сукњи је ке-
цеља и ткани појас. Женски јелек је, 
такође, без украса, а удате жене носе 
мараме без украса. Опанци су тако-
звани „влашки” опанци, без кљунова. 
Мушкарци носе чакшире, панталоне 
по угледу на војничку униформу, бе-

лу кошуљу са мало украса и јелек. 
Око појаса се увек носи ткани појас, 
много шири него код девојака. На 
глави мушкараца је шубара. 

Следећи регион је била Пчиња, ко-
ју су представили Сара и Богдан Са-
бо, игром „Чачак”. Овај регион припа-
да централној Србији, али је смештен 
јужније од претходног. Центар овог 
региона је град Врање. Оба региона 
су смештена у близини Бугарске и 
Северне Македоније и у ношњама 
има сличних елемената, као у ношња-
ма ове две државе. Ношња обилује 
украсима, чије се звецкање чује за 
време игре. Женска бела хаљина је 
украшена карактеристичним геоме-
тријским украсима. Иста геометриј-
ска шара види се и на футаркама, а 
карактеристика сукњи је да су толи-
ко широке да им не треба кецеља. На 
сукњи је широк дугачак појас из не-
колико делова. Посебан украс су 
пафте, декоративне металне копче. 
Јелек нудате девојке је сиве боје. Око 
врата девојке носе украсне дукате, са 
пчињским украсима, који се појављу-
ју и на јелеку. Мараме, које носе и 
удате и неудате жене, су богато укра-
шене цвећем. Вунене зокне су јарко 
црвене са геометријским шарама, 
сличне онима на сукњама. Мушка но-
шња је скромнија и састоји се од чак-
шира браон боје, мало украшене бе-
ле блузе са руском крагном, око које 
је украс, као и на грудном делу. Појас 
је широк, а прслук је од истог вуненог 
доста тешког материјала, као панта-
лоне. Карактеристична за мушку но-
шњу је шајкача, такође узета из вој-
ничке униформе и она представља 
један од српских националних сим-
бола. 

Крајиште је регија која се, такође, 
налази поред граница Северне Ма-
кедоније и Бугарске. Карактеристич-
ном игром и ношњом представили су 

је Тијана Шарац и Игор Рус. Како у 
играма, тако и у народној ношњи има 
много елемената из Северне Маке-
доније и Бугарске. Женска ношња је 
богато украшена и доминира црвена 
боја. Најкарактеристичнији део жен-
ске народне ношње је саја, која може 

да буде црне, беле и зелене 
боје. Доња хаљина је укра-
шена чипком, а на рукавима 
и грудима има украс увек у 
истој боји. Мараме овога 
краја су велике и у разним 
јарким бојама цвећа. Опан-
ци пертлаши се везују и вр-
ло су једноставни. Зокне су 
једноставне. Мушка ношња 
обилује светлијим бојама. 
Најкарактеристичнији је бе-
ли капут, такозвани лактан. 
Кошуље су без крагне и 
украса, а мушкарци носе 
шубару у природној боји.

Влашке игре и влашку унгурјанску 
ношњу приказали су Биљана Сабо и 
Илија Адамов. Власи су етничка гру-
па која живи у многим државама ју-
гоисточне Европе. У Србији постоје 

три различите влашке групе: унгур-
јанска, царанска и мунћанска. Посто-
је разна удружења Влаха, који имају 
свој језик. Унгурјански Власи потичу 
са територије некадашње краљевине 
Мађарске. Они су најбројнија вла-
шка група. Власи су се у прошлости 
бавили номадским сточарством, што 
се осликава и на 
народној ношњи, 
нарочито на му-
шкој. На доњим 
женским хаљина-
ма нема цветних, 
већ су ту једно-
ставни геометриј-
ски мотиви. Уме-
сто сукње, њих 
покривају пред-
ња и задња кеце-
ља, која је дужа. 
Кецеље су укра-
шене дугим реса-
ма у бојама кеце-
ље, углавном цр-
веним, зеленим и 
црним. Мушкар-
ци носе светле 
чакшире, у скла-
ду са бојом шуба-

ре. Украшене су црним украсима. 
Украси на кошуљама су тамније боје. 
Препознатњива је велика крзнена 
шубара. Зими момци носе крзнени 
гуњ.

Последњу регију представили су 
Моника Патарчић и Дејан Дујмов пе-
смом и игром „Немо коло“, каракте-
ристичним за Босанску Крајину, Под-
грмеч, западну Босну. Женска ношња 
на грудима је украшена ресама – ма-
везима. Кецеља подсећа на ћилим. 

Девојке носе дукате. Важан део жен-
ске и мушке ношње је зубун, који мо-
же да буде украшен огледалцима, 
као и капа, украшена дукатима. Нај-
важнији део мушке ношње је јелек, 
украшен металним украсима, који 
имају велику улогу у игри. 

Катарина Бачи Павловић

Представљене народне ношње 
Српско вече у Кишпешту ЕТНО

АУТЕНТИЧНЕ ИГРЕ И НАРОДНЕ ПЕСМЕ
Изврсно и унтересантно предавање о одећи, украсима и разним мотиви-

ма који се налазе на народним ношњама,  приредили су Софија Каплан и 
Душан Вуковић, чланови руководства Српског КУД-а „Табан”. Поред народ-
них ношњи, публика је могла да види и чује аутентичне игре и народне пе-
сме. У традиционалној вечери учествовало је пет парова КУД-а „Табан” и 
хармоникаш Крунослав Агатитић Кића. 

Српска самоуправа Кишпешта је по други пут организо-
вала музичко-плесну манифестацију под називом „Српска 
народна ношња и српска традиција”. У Дому културе XIX 
кварта КМО, гледаоци су имали прилику да се упознају са 
типичним народним ношњама пет српских крајева.
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Како живимо у време суше ЕКОЛОГИЈА

П рошло је пет година откад је 
ниво воде језера у Чонопљи 
досезао вишегодишњи про-

сек. Језеро је постепено нестајало, да 
би овог лета достигло ниво еколошке 
катастрофе, а због нестанка воде, 
урушен је и цео екосистем. Чапље, 
срне, дивље патке и заштићене врсте 
птица ће највероватније нестати за-
једно са овим језером.

„Покушали смо да покуцамо на 
сва врата. Од Министарства екологи-
је, корисника овог језера, других ко-
рисника, општине, али нигде нисмо 
били до краја саслушани и нико није 
реаговао на наш апел да ће до овога 

доћи ако се нешто не предузме”, ре-
као је Дане Радаковић из Риболовач-
ког удружења „Шаран”.

Уместо одговора дошло је оно на 
шта упозоравају већ пола деценије 
– најсушнија година од 2012. и скоро 
потпуни нестанак значајне риболо-
вачке дестинације, на којој су се одр-
жавала и национална изборна так-
мичења за светско првенство. 

Ради очувања рибљег фонда у Чо-
нопљанском језеру, Јавно предузеће 
„Воде Војводине” саопштило је да 
ће предузети мере какве нису виђе-
не дуже од деценије. Рибу ће преба-
цити у најближи канал Дунав-Ти-

са-Дунав, а до тада ће је чувати, кажу, 
у специјалним базенима са кисеони-
ком. У Риболовачком удружењу „Ша-
ран” поручују да је касно, јер је глав-
но питање: има ли још шта да се са-
чува.

„По Закону о очувању рибљег 
фонда, члан 31. корисник је дужан 
да, уколико дође до појаве физичких, 
биолошких и хемијских промена у 
води, изврши транслокацију рибе, ка-
ко она не би била угрожена, или уко-
лико постоје индиције за то. То овде 
очигледно није урађено и ако буде 
урађено, биће касно”, истиче Рада-
ковић.

Игор Kолаковић, ЈВП „Воде Војво-
дине” истиче да треба да се изгради 
један крак каналске мреже заједно 
са објектима, који би гурао воду до 
Чонопљанског језера и десно на 
остала језера која се налазе код Мо-
равице. Kлиматске промене отежа-
вају услове живота: 40 одсто земљи-
шта je под ризиком од деградације, 
глад повећава талас миграције

Данашња слика Чонопљанског је-
зера, у којој се огледа реалност кли-
матских промена с једне, и спорост 
и немар институција с друге стране, 
говори да времена више нема. Проф. 
др Ратко Ристић са Шумарског фа-
култета истиче да је ово могло да се 
очекује, јер је овај део Бачке један 
од најбезводнијих у Србији, а акуму-
лација Чонопље је настала прегра-
ђивањем неког канала за потребе 
једне пољопривредне задруге.

„У међувремену, формирано језе-
ро је добило потпуно другу намену, 
формиран је један вредан мали еко-
систем, ту су се скупљали бројни ри-
боловци из села Србије. То језеро 
нема сталан доток свеже воде”, на-
води Ристић.

Има доста пољопривредних про-
извођача, који у потрази за водом, 
каже Ристић, буше бунаре и прак-
тично експлоатишу подземне воде 
које би се можда инфилтрацијом на-
шле у језеру.

„Не можете замерити ни тим по-
љопривредницима, али поставља се 
питање зашто неком није пало на па-
мет да избуши један дубоки бунар, 
дубине 70-80 метара и да се наиђе 
до озбиљног водоносног слоја, како 
би се вода у континуитету упумпа-
вала у језеро, како до ове ситуације 
не би дошло”, додаје саговорник.

Дејан Владиковић, хидролог 
РХМЗ наглашава да смо близу ре-
кордних вредности температуре, а 
већ дужи временски период је реги-
он у сушном периоду. Додаје да се 
свест грађана последњих година 
шири. 

„Они су све више свесни пробле-
ма што се тиче екологије, очувања 
воде и животне средине – то је код 
нас у експоненцијалном порасту. Ја 
се надам да ће се доносиоци одлука 
пробудити и кренути интензивно да 
решавају ове проблемe”, закључио је 
Владиковић.

Д. А.

Усеви пропадају, језера  
се суше, рибљи свет умире 

Језера која су пресушила, кактуси који расту на нека-
дашњем дну река и спаљени усеви – то није апокалип-
тична слика будућности, већ садашњост. Због недовољ-
но падавина у последњих неколико недеља, нестала су 
два језера у Мађарској, док преко границе, код Сомбо-
ра, у то мало воде која је преостала у Чонопљанском је-
зеру, плутају угинуле рибе.

ОГРОМНЕ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Суша је тешко погодила пољопривреду у Мађарској. До сада је пресуши-

ло око 300.000 хектара кукуруза и 200.000 хектара сунцокрета, а губици су 
износили 400 милијарди форинти, рекао је председник мађарске Нацио-
налне асоцијације узгајивача житарица Тамаш Петохази. Ситуација је нај-
гора у источном региону. Седам од девет станица за праћење суше прија-
вило је екстремну сушу.

То што видимо у Мађарској, брзо се може догодити и у Србији, упозора-
ва проф. др Ратко Ристић са Шумарског факултета у Београду. „Можемо 
сачувати реке и језера уз строго уважавање чињенице да је Србија најси-
ромашнија земља Балкана, када су у питању површинске воде”, истиче он.

„Последњих 10 до 12 година, средња годишња температура ваздуха нај-
виша је и у овом делу југоисточне Европе и глобално. Можемо да негирамо 
климатске промене, али нико не може да негира климатске аномалије. 
Имамо интензивнију евапорацију испаравања са свих водних тела и из је-
зера и са текућих вода”, истиче он.

Ристић апелује да је изузетно важно да као друштво изађемо из система 
декларативног и стратешког комуницирања о проблемима, на врло прак-
тичне и конкретне захвате на терену.

НЕСТАЈУ ЈЕЗЕРА У МАЂАРСКОЈ
У Мађарској, језеро Векери близу Дебрецина је донедавно било пуно 

рибе, али се данас могу само видети остаци костију. За последњих месец 
дана у овој области пало је 50 милилитара кише мање од годишњег просе-
ка, што је јасан одраз климатских промена. На другом крају земље, језеро 
близу Печуја претворило се у празан базен. Јединa живa бићa које могу да 
се виде су роде које се хране мртвим рибама. У локалном рибарском клубу 
још стоје трофеји за велике улове такмичара риболоваца, али све то је ствар 
прошлости.

Према наводима еколога Балаша Лукача, није још „смак света”, али је 
„веома важно како се држава стара о водама”. Kишница се мора прикупља-
ти, а вишак који настаје услед поплава се мора складиштити у резервоари-
ма. Такође, потребно је поново проширити меандре око река са контроли-
саним током како би више земљишта могло да прими воду.

Чак су и највећа мађарска језера у опасности. Ниво језера Веленце опа-
да за један центиметар дневно и сада износи нешто више од 70 центимета-
ра. Језеро Ферто је такође на рекордно ниским нивоима. Понегде једрили-
це стоје у блату, а вода на плажама није дубља од појаса. 
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С ава Вилински је наставио да 
размишља. Отац, задрти Ср-
бенда, Василије, „Громовник”, 

старији брат, љути официр вожда 
Стратимировића, Теодор, пак мекоду-
шни ђакон, Божји човек. Сви су они 
успели да се снађу, да се скуће, једи-
но још се он батрга као риба на су-
вом. Најзад, сад му се ево пружа од-
лична прилика да и сâм пронађе свој 
мир и задовољство, да се ожени и 
оснује породицу! 

- Ви сте, младићу, рођени представ-
ник модерног човека! – настави усхи-
ћено Барди и поново наздрави прво-
класним француским коњаком. - У 
дубини своје душе проносите љубав, 
једнакост и слободу! Ја из ваших гру-
ди чујем дамаре француског срца! 
Ако се не варам, све се чини да сте 
спремни да узмете моју ћерку једи-
ницу. Вама нимало не смета верска 
и национална разлика! Можда и ни-
сте свесни тога колико сте управо ви 
оличење просвећеног човека! 

Сави Вилинском прођошe кроз гла-

ву речи Јаше Игњатовића: „А ја сам 
јоште мислио да ће сунашце на хо-
ризонту свободне нам Еуропе ипак и 
нама зарудити. Неће више бити робо-
вања! Браћо, не заборавите, ми са Ма-
ђарима имамо исту цељ, исту задаћу 
и исту будућност!”

- „Верујем да је највећа ствар коју 
човек уопште и може да учини јесте 
оно што чини за своју домовину!” Да 
ли знате ко је то рекао? – значајно 
погледа искоса домаћин, очекујући 
тачан одговор.

- Макијавели! – одговори са задо-
вољством Сава, сећајући се разгово-
ра с Игњатовићем. 

- Браво, amice! Али ја идем даље! За 
мене је већ застарела и та Макијаве-
лијева девиза! – кликтао је Балаж 
Барди. – Робеспјер вели: највећа 
ствар је да људи помажу и воле један 
другога и да својим врлинама пости-
жу срећу! А Хајноци, тај велики ма-
ђарски јакобинац, изјављује: „Радије 
ћу бити хуманиста него ли патриота!” 

- Оче, престаните већ једном са 

том политиком! Господин Вилински 
ће на крају престати и да нас посећу-
је! – гласну се благо се смешкајући 
Аулелија. Улазећи краљичиним ходом 
у дневну собу питомо је дала до зна-
ња да се осећа потпуно запоставље-
ном. 

*
Млади Вилински је пар дана пре 

празника Светог апостола Јована Бо-
гослова примио дугоочекивано очево 
писмо. 

„Дражесни сине! Здраво ме је из-
ненадило и наједило то тво-
је писмо”, жестио се отац, „у 
којем тражиш мој благо-
слов через, како ми пишеш, 
'оћеш да се ожениш тамо 
сас неком пештанском 
фрајлом која није ни право-
славног вјероисповеданија, 
нити је од нашега рода и 
имена. Избиј то из своје гла-
ве! Куд си баш сад нашо да 
се жениш кад је свудан зло 
и наопако? Не дајем благо-
слов! Окани се таке глупо-
сти! За мојим асталом неће 
се диванити маџарски! За-
памти, два вјероисповеда-
нија не можеду мирно на 
истом јастуку дуго спавати! 
То је тако од кад је света и 
века!”

 Сава је и пре често био 
у размирици са оцем. Вре-
меном, трвења и сукобљава-
ња постајала све учестали-

ја. Годинама се међу њима таложише 
неслога, неразумевање, одбојност и 
сукоб. Одувек му је задавао муку тај 
недостижни див са магичним каме-
ном на врху главе. 

Свако наредно писмо само је уве-
ћавало ону невидљиву гомилу тешког 
камења која се годинама гомилала 
на Савиним прсима. Са тешком озло-
јеђеношћу читао је очев прекор и осу-
ду. У њему се појави тескоба и безна-
ђе. (...)

Драгомир Дујмов

28. јула 1648. – У борби с Турцима погинуо 
је прослављени српски јунак из Рав-
них Котара Вук Мандушић, уз Сто-

јана Јанковића и Илију Смиљанића нај-
омиљенији јунак народне ускочке епи-
ке. 

28. јула 1849. – Погинуо је велики мађар-
ски песник и револуционар Шандор 
Петефи, један од вођа националног 
покрета 1848. Отац му је био Србин Сте-
ван Петровић, а Шандорово крштено 
име било је Александар. Сматра се нај-
талентованијим и најбољим мађар-
ским лирским песником XIX века и 
снажно је утицао на јужнословенске 
песнике, посебно на Ђуру Јакшића и 
Јована Јовановића Змаја („Петефијеве 
песме”, „Апостол”, „Витез Јанош”). 

28. јула 1886. – Умро је мађарски компо-

зитор, пијаниста и диригент Ференц 
Лист. 

29. јула 1526. – У походу на Угарску, турска 
војска после тронедељне опсаде зау-
зела је Петроварадин. 

29. јула 1878. – Почела аустроугарска оку-
пација Босне и Херцеговине, на основу 
договора европских сила на Берлин-
ском конгресу.

1. августа 1813. – У Бечу је изашао први 
број „Новина сербских”, првог српског 
дневног листа. Лист су покренули Ди-
митрије Давидовић и Димитрије Фру-
шић, а угашен је 1822. 

1. августа 1860. – Од рана задобијених у 
атентату у Kотору, који је извршио еми-
грант Тодор Kадић, умро је црногорски 

кнез Данило Петровић, наследник вла-
дике Његоша и први световни владар 
Црне Горе (1852). Прославио се победом 
над Турцима у бици на Грахову 1. маја 
1858.

7. августа 1859. – Рођен је српски глумац 
Илија Станојевић, познат као Чича-Или-
ја, најпопуларнији комичар свог време-
на. 

7. августа 1989. – Умрла је српска позори-
шна редитељка Мира Траиловић, осни-
вач авангардног београдског позори-
шта „Атеље 212” (1956) и БИТЕФ-а (Бео-
градски интернационални театарски 
фестивал). 

8. августа 1217. – Крунисан је први српски 
краљ Стефан Немањић Првовенчани. 
Круну, добијену од папе Хонорија Тре-
ћег, у Србију су донели папски изасла-
ници. 

8. августа 1832. – Рођен је српски писац 
и сликар Ђура Јакшић, највећи лири-
чар српског романтизма и један од 
најдаровитијих српских сликара XIX 
века. Писао је и приповетке и херојске 
поеме. 

9. августа 1945. – Американци су, на кра-
ју Другог светског рата, бацили другу 
атомску бомбу која је разрушила више 
од половине јапанског града Нагасаки. 
Погинуло је 73.000 људи, а хиљаде су 
умрле током наредних година од по-
следица радијације. Јапан је капитули-
рао 15. августа, чиме је рат окончан. 

10. августа 1878. – Српски кнез Милан 
Обреновић издао је указ о устрој-
ству Војног музеја ради прикупља-
ња и чувања трофеја из ратне исто-

рије. Музеј је смештен у преправље-
ну џамију на платоу Горњег града 
Београдске тврђаве, на Калемегда-
ну. 

10. августа 1878. – Рођен је српски компо-
зитор и музички писац Исидор Бајић. 
Основао је прву музичку школу у Но-
вом Саду и покренуо Српски музички 
лист. 

10. августа 1913. – У Букурешту је потпи-
сан мир Бугарске и балканских саве-
зника, односно Грчке, Румуније, Србије 
и Црне Горе. Окончан је Други балкан-
ски рат. 

11. августа 1456. – Умро је угарски војско-
вођа Јанош Хуњади. Као ердељски вој-
вода успешно је ратовао против Тура-
ка, 1456. допринео је разбијању турске 
опсаде Београда. Непосредно после 
тога умро је од куге, у Земуну. У срп-
ским народним песмама помиње се 
као Сибињанин Јанко. 

12. августа 1849. – Аустријска војска је уз 
помоћ Русије угушила Мађарску рево-
луцију. Национални лидер Лајош Ко-
шут је напустио земљу. 

12. августа 1914. – Почела је Церска битка, 
а завршена је 20. августа победом срп-
ске војске над аустроугарском. Прва 
српска и савезничка победа у Првом 
светском рату. 

13. августа 2003. – Код Гораждевца у те-
рористичком нападу на обали реке Би-
стрице, на купању, убијена су два срп-
ска дечака, а рањена још четворица.

„А ја сам јоште мислио да ће сунашце на хоризонту 
свободне нам Еуропе ипак и нама зарудити. Неће више 
бити робовања!”

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (38)

Озбиљне муке  
Саве Вилинског

ВРЕМЕПЛОВ

У Бечу су 1. августа 1813. покренуте „Новине сербске” Димитрија Давидовића 

Јаков Игњатовић
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И нтересовање за овај камп из 
године у годину не јењава, 
па се у Батањи и ове године 

окупило 120 учесника из разних кра-
јева Мађарске. Поред деце из Батање, 
придружила су им се деца из Деске, 
Сегедина, Помаза, Калаза, Будимпе-
ште, Великог Сентмиклоша (Румуни-
ја), као и деца из Србије.

Камп је и ове године имао за циљ 
да окупи што више деце и да се са 
њима ради на очувању матерњег је-
зика и српског фолклора. Батањски 
културни центар био је домаћин овог 
кампа. Тамо се свакодневно, у пре-
подневним и поподневним часовима, 
одржавао рад у групама. Док су једни 
играли, други су учили песме, трећи 
су израђивали ручне радове. Није би-
ло празног хода. Смењивали су се јед-
ни за другима до ручка, када би на-
правили малу паузу и затим истим 
темпом наставили до одласка на ба-
зен. Поред напорног и преданог рада 
било је времена и за забаву. После 
вишечасовног вежбања кампери су 
се расхлађивали на градским базе-
нима у Батањи. Организатори су се 
потрудили да деци приреде што бољу 

забаву, тако да су и вечерњи програ-
ми били шаролики: дружење, квизови, 
плесачница и гастрономско вече.

Завршно вече је, свакако, била кру-
на овогодишњег кампа. У препуној 
сали културног центра публика је са 
нестрпљењем очекивала да види шта 
су то полазници успели да савладају 
за неколико дана, какве игре ће им 
показати. Нису их разочарали ни ове 

године. Пет кореографија нашло се 
те вечери на репертоару. Смењивале 
су се групе, а верна публика их је из 
минута у минут награђивала великим 
аплаузом. Енергија за памћење, иску-
ство које не можете препричати, него 
доживети. 

На самом крају вечери публика је 
огромним аплаузима показала оду-
шевљење и вратила играче на сцену, 
да још мало уживају у корeографи-
јама које је поставио Љубомир Вуј-
чин Миле, који је и ове године својим 
присуством обогатио овај камп. У том 
раду су му помагале: Јована Вујчин 
Мазић, Марија Павић и хармоникаш 
Миленко Мартић. 

Љубомир Вујчин Миле, за наш лист 
каже:

- Ова деца су одрасла у овом кам-
пу. Били су клинци од 6-7 година када 
су први пут дошли у камп, а сада су 
то већ момци и девојке. Већ више од 
десет година раде са мном. Њима је 

већ све јасно, шта и како се ради овде, 
то су прави играчи, савесни, и мислим 
да је будућност српског фолклора у 
Мађарској већ обезбеђена. Са нај-
млађом групом смо урадили драмске 
игре. То је нека основа, са којом би 
свако културно-уметничко друштво 
требало да крене. Са средњом гру-
пом смо радили шаљиве игре из Кра-
јишта. Са великом групом, где је било 
преко педесет девојчица, урадили 
смо три кореографије. Момци су ове 
године играли све три кореографије: 
„Околина Београда”, „Бела Паланка” 
и „Владичин Хан” – каже наш саго-
ворник. 

Недељу дана су се по улицама 
Батањe чули дечји жагор, песма, 
игра и српски језик. Родила су се 
многа познанства и на растанку је 
потекла река суза, уз обећање да 
ће се видети и следеће године, на 
истом месту. 

С. Ђ.

Недеља српског фолклора, 
традиције и језика

На југоистоку Мађарске, у организацији Батањске дво-
језичне српске основне школе и забавишта, одржан je 
33. по реду Српски фолклорни камп, захваљујући подр-
шци Фондације „Бетлен Габор”. 

БатањаНЕВЕН

П осле краћег путовања возом, 
ђаци и професори стигли су 
на одредиште, где су посети-

ли најважније знаменитости града 
Острогона (Естергома). После разгле-
дања велелепне католичке катедрале, 
која је највећа сакрална грађевина у 
Мађарској и у којој су управо вршени 
радови, ђаци 9/ц разреда подсетили су 
се и на негдашњу српску цркву и мало-
бројне српске житеље ове варошице.

Године 1886, новосадски лист „Стра-
жилово” извештава да се Острогон де-
ли на два дела: на јужни и западни, а 
онај део који се простире у близини 
Дунава носи назив „митрополитски”, 
пошто се ту налази двор католичког 
примаса, надомак српске цркве која је 
посвећена Светом Игњатију. Тако са-
знајемо да је Острогон некада имао и 
два предграђа, које су овдашњи Срби 
називали Ђурђевац и Томашевац.

Данас у овом граду нема више Ср-
ба. Број овдашњих православних ду-
ша никада није био велики. О томе 
пишу и пештанске „Сербске народне 
новине”, 1842. године: „Ево усред 
Острогона, где је наших тек неколико 
кућа, црква оскудна и једва се све-
штеник обдржавати може, а школе и 
немају, па опет родољубива ревност 
своје сачувати труди се. Овдашњи 
грађани Стојановић, Лефтер и други 
помажу, а ревностниј им свештеник 
Јован Бољарић настоји да му се стадо 
у свом одржи, па тамо деца не кажу 
'ин читалом', него својим слатким је-
зиком чисто говоре. А и свештеник 
неимајући школе, код себе у свом ко-
наку формалну школу држи и с 15-16 
деце, дан на дан и у вероисповедани-
ју своме и у језик приљежно обучава.”

Њихов број је још 1905. године био 
драстично смањен. Две српске куће 

са укупно пет душа. Последњи значај-
ни старатељ овдашње православне 
парохије био је свештеник Емил Чу-
пић, родом из Пантелије, данас Дуна-
јуварош. Он је овде службовао више 
од четири деценије. 

После нових информација, путни-
ци Српске гимназије кренули су пе-
шке према мосту који повезује Ма-
ђарску и Словачку, тачније Острогон 
и Штурово. Словачка је била посебан 
доживљај за наше ђаке. У Штурову, 
пограничном граду, поред Словака 
живи и значајан број припадника ма-
ђарске националне мањине. После 
разгледања центра, ученици су имали 

довољно слободног времена да сами 
открију чари ове варошице. 

Екскурзија је настављена следећег 
дана. За дестинацију су одабрана бу-
димска брда. Ученици 9/ц разреда и 
њихов разредни, после краће вожње, 
стигли су до Варошмајора, где су пре-
сели на превозно средство са зупча-
ником, које их је превезло до Сече-
њијевог брда. Тако су стигли до ста-
нице популарне Дечје жалезнице. 
Овде је деветаке чекало изненађење. 
Наиме, на њихово велико одушевље-
ње све послове на железници оба-
вљали су основци и средњошколци 
обучени у железничке униформе.

Д. Д. 

Ученици 9/ц разреда Српске гимназије „Никола Тесла” у 
Будимпешти, предвођени својим разредним старешином, 
професором Драгомиром Дујмовом, у пратњи професорке 
Милице Живковић и Љиљане Вечић, обишли су север  
 Мађарске и југ Словачке.

У посети Острогону  
и Штурову 

Екскурзија гимназијалаца
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ИНФО

Срдачно позивамо Вас и Вашу породицу на традиционалну

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ У ЧОБАНЦУ

У недељу 31. јула  2022. године

Прослава почиње у 10.00 часова, богослужењем на 
бунарчићу, након чега ће од 12.00 часова, у порти српске 
православне цркве у Чобанцу, бити послужен ручак, уз 

наставак дружења.

У 16.00 часова биће одржано вечерње, уз освећење 
славског колача и благосиљање кољива.

Од 17.00 часова, у црквеној порти почиње културно-
уметнички програм, уз учешће СКУД-а „Опанке" и 

оркестра Курнослава Киће Агатића.

Организатори: 
Српска црквена општина Српска самоуправа у Чобанцу

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ 16. АВГУСТА
Обавештавамо читаоце да ће следећи број „Српских 
недељних новина” из штампе изаћи 16. августа 2022. године, 
после уобичајене летње паузе у штампарији,  
која штампа наш лист.

За то време, редакција СНН-а ће и даље бити ангажована 
на припремању нашег интернет издања и Фејсбук странице.

Свим нашим читаоцима желимо пријатан летњи одмор!

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

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Сабор 

у Грабовцу 2022.
 Дигитална база 

Eпархије будимске
Иконописачка 

радионица 
Камп старих

заната
Концерт Данице 
Црногорчевић

Аутор рубрике: Владимир Марковић

П рограм се одвија у дворишту Курије од 
20.30 часова, а поред домаћих, наступају 
и ансамбли из Бугарске, Румуније, Црне 

Горе и Босне и Херцеговине. Најави фестивалског 
програма, поред представника „Гусала”, присуство-
вале су заменица градоначелника Дијана Јакшић 
Киурски, и чланица Градског већа задужена за 
културу и образовање Валентина Мицковски.

- Чињеница да „Гусле” постоје пуних 146 година 
изазива велико поштовање. Када неко тако дуго 
траје, то је знак да иза свега стоји истинска посве-
ћеност, истрајност, труд, али пре свега знање и ква-
литет према музици. Захваљујући томе, значај овог 
друштва одавно је препознат у нашем граду који 
се односи на допринос у раду, јачању и стварању 
музичког културног наслеђа. Препознат је квалитет 
овог друштва, јер где год да се појаве, чланови Гу-
сала својим квалитетом који поседују презентују 
програм на најбољи начин, који препознају и нај-
већи стручњаци из области етномузикологије. До-
принос Гусала одавно је превазишао локалне окви-
ре – истакла је заменица градоначелника. За по-
четак фестивала у уторак, приређено је вече 

фолклора, а сутрадан вече 
националног певања и сви-
рања на традиционалним 
инструментима. У четвртак 
и петак приређене су вече-
ри оркестарског музицира-
ња, а за суботу је заказано 
вече романтичне музике. 
Фестивал ће се завршити у 
недељу рок концертом му-
зичке групе „Word Up”. Фе-
стивал и Етно-камп подр-
жали су Министарство кул-
туре, Покрајинска влада, 
као и Град Кикинда.

Директор АДЗНМ „Гу-
сле” Зоран Петровић исти-
че да је у претходне две де-

ценије, колико се „Фенок” одржава, учествовало 
преко 130 ансамбала из 14 земаља.

Изучавање традиције Срба  
из Мађарске и Румуније

Међународни фестивал народних оркестара „Фенок 2022” одржава се то-
ком ове недеље у Кикинди. Манифестацију по 21. пут организује Академско 
друштво за неговање музике „Гусле”, а у оквиру програма је организован и 
етномузиколошки камп, на коме двадесетак студената и ученика средњих 
школа изучава традицију и обичаје Срба у Мађарској и Румунији.

Етномузиколошки кампСУСРЕТИ
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Концерт Дивне Љубојевић и хора „Мелоди” КУЛТУРА

У препуној базилици, посетиоци-
ма се најпре представио осмо-
члани хор „Свети Ефрем”, са де-

вет композиција религијског каракте-
ра. Предивне композиције хор је 
изводио у различитим деловима цр-

кве, до финала у олтарском делу. 
Сличну концепцију је имала и Дивна 
Љубојевић, са својим хором. После 
две песме, отпеване у средишту цр-
кве, програм је настављен испред ол-
тара. 

Звонки, прелеп сопран допуњавали 
су гласови пратње, два женска и пет 
мушких. Низали су се небески тонови 
византијских и српских песама, које 
је компоновала сама интерпретатор-
ка, као и песме других композитора. 
Једноипочасовни концерт је публику 
оставио без даха.

Интересантно је да је ово било пр-
во гостовање „Дивне и Мелоди” у Бу-
димпешти. Пре више година су госто-
вали у Печују. 

„Много ме је обрадовала могућ-
ност да наступамо у Будимпешти, где 
се српска традиција одувек негује и 
чува”, рекла је Дивна Љубојевић за 
наш лист. Каже да су протеклих годи-
на много наступали, с тим што су због 
пандемије короне имали паузу, а ово 
им је био први наступ после две го-
дине. 

Хор „Мелоди”, који се иначе састо-
ји из дуплог октета, на концерту је 
био у скраћеном саставу: Каћа Попо-
вић, сопран, Татјана Гостиљац, алт и 
тенор, Виктор Љујић, баритон, Срђан 
Бабић, баритон, Никола 
Александров, бас, Зоран 
Тешић, бас.        

Дивна Љубојевић је ро-
ђена Београђанка и цр-
квено појање је учила још 
као дете. Од десете годи-
не учи појање у певници 
манастира Ваведење у 
Београду, у стилу заснова-
ном на карловачком и 
традиционалном руском 
појању. Завршила је Му-
зичку академију у Новом 
Саду. Остала је упамћена 
као најмлађи диригент 
једног од најстаријих хо-

рова – Прво београдско певачко дру-
штво. Од 1991. године оснива Хор и 
студио за духовну музику „Мелоди”, 
са којим наступа и проноси српску 
духовну музику широм света, а неде-
љом и празницима пева на светим 
литургијама у манастиру Ваведење 
Пресвете Богородице у Београду. 

Мушки хор „Свети Ефрем” осно-
вао је 2002. године Тамаш Бубно, до-
битник награде „Франц Лист”. По ње-
говим речима, главни циљ његовог 
хора је да истражује вокално наслед-
ство византијске музике, да попула-
ризује и негује њену лепоту и мисте-
риозност првенствено у Мађарској, а 
такође и у европским земљама. Почев 
од госпела, до мотета на црквеносло-
венском језику, хор изводи и ново-
компоноване нумере, као и обрађене 
мађарске изворне песме Листа, Бар-
тока, Кодаља и Лигетија. Хор је награ-
ђен Наградом мађарске баштине и 
ове године је гостовао у суботичкој 
Синагоги.

К. П.

Српска духовна музика  
у будимпештанској базилици

У базилици Светог Иштвана одржан је четврти Фести-
вал псалма, на коме је након мађарскоg мушког хора 
„Свети Ефрем“ учeствовала и почасна гошћа из Београ-
да Дивна Љубојевић, диригент, композитор и интерпре-
татор православне духовне музике, прави представник 
београдске културне сцене, са својим хором „Мелоди”. 

О дзив заинтересоване деце је 
био велики; група од 26 малих 
фолклораша од 8-13 година, у 

пратњи Аните Накић Вуковић и ко-
реографа Далибора Мартинова из 
Бечеја, недељу дана је боравила у 
дивној природи и живописном кам-
пу у Демешу (Dömös).    

Од 4-9. јула, по шести пут, КУД „Та-
бан” из Будимпеште организовао је 
Дечји фолклорни капм. Деца су би-
ла подељена у две групе, од 1-4. ра-
зреда основне школе у једну, а 6, 7. и 
8. разред у другу групу. Већа деца су 
увежбала нову кореографију „Ко-
совско поље”, док су млађи играли 
дечје и увежбавали дечје фолклор-
не игре. Пробе су се одржавале пре 

и после подне, а 
помагали су: Биља-
на Сабо, чланица 
„Табана”, и Милан 
Грунчић, старији 
играч. 

За многобројне 
активности у току 
дана, деца су била 
подељена у 7 гру-
па. Свака је носила 
име једног цвета и 
скупљала поене у 
такмичењу много-
бројних друштве-
них игара. Као и 
прошлог лета, ма-
лишани су била 

смештени у шест апартмана и јед-
ном шатору. Главни оброци, по деч-
јем укусу, су били обезбеђени у ре-
сторану, а ужину су деца сама при-
премала. Није изостала ни вечера 
школског кувара Срђана Срмечеви-
ћа, његове популарне пљескавице и 
ћевапчићи. Последње вечери су се 
деца окупила око ватре и пекла сла-
нину и виршле. 

Полазници кампа су имали при-
лику да посете једно од најпопулар-
нијих излетишта у Мађарској, прова-
лију Рам, да шетају по шуми и купа-
ју се у базену. Иван Милованчевић, 
један од родитеља полазника кампа, 
приредио је деци интересантно пре-
давање на тему „Вода“ и поделио 

деци пригодне поклончиће. Послед-
њег дана, окупили су се родитељи да 
погледају програм, у коме су деца 
поносно показала шта су научила.

О малим фолклорашима се бри-
нула чланица КУД „Табан”, Анита Ву-
ковић, уз помоћ старог фолклорца 
„Табана”, Биљане Сабо, и старијег 
играча Милана Грунчића. Анита На-
кић Вуковић је веома задовољна од-
зивом деце и поновним успехом 
овог летњег програма за најмлађе. 

Финансијску помоћ за одржавање 
Фолклорног кампа обезбедила је 
фондација „Бетлен Габор”, уз помоћ 
будимпештанских Српских самоу-
права V и XIV кварта. 

К. П.

Подмладак „Табана”  
увежбао кореографију 

„Косовско поље” 

Фолклорни камп у Демешу

Српско културно-уметничко друштво из Будимпеште 
је и овога лета својим најмлађим члановима пружио 
прилику да, уз игру и леп провод, науче нове корео-
графије. 


