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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Ко све и зашто шаље политичке мисионаре у Србију

Хиперинфлација специјалних
изасланика за Балкан
Тешко је на мапи западне хемисфере пронаћи земљу
чија влада није слала свог „специјалног изасланика” за
Балкан у новије време. Сви су они званично били у мировним мисијама, али су многи имали задатак да спроводе спољнополитичке циљеве својих влада у Србији и
њеном окружењу.

С

ловачки дипломата Мирослав
Лајчак је у априлу 2020. године
именован за специјалног представника ЕУ за дијалог Београда и
Приштине и друга регионална питања западног Балкана, али сада су поред њега били Јенс Плетнер и Емануел Боне, саветници Олафа Шолца и
Емануела Макрона за спољну и безбедносну политику. Дакле, они су
дипломате највишег ранга које немачки канцелар и француски председник нису послали да ординирају
по свету у дипломатским мисијама,
већ да креирају спољну политику две
најзначајније земље Европске уније.
И тако беше све до пре неколико дана, када су Плетнеру и Бонеу исписани путни налози, задња пошта Балкан.
Словак је исувише искусан дипломата да не би знао како су Шолц и
Макрон послали своје најповерљивије људе у Београд и комшилук да преузму игру. Интересантно је да са
Плетнером није био специјални изасланик Немачке за западни Балкан
Мануел Зарацин, играч кога је на то
место поставила шефица дипломатије Аналена Бербок, као свог поверљивог дипломату из редова зелених.

Како је Зарацин био необично одсутан, треба ли закључити да Немачка
сада има двојицу представника за
регион, баш као пре неколико година
Американци, када је Вашингтон такође имао два паралелна специјалца за
западни Балкан. Један је био Ричард
Гренел и заступао је тадашњег америчког председника Доналда Трампа,
док је други био Метју Палмер, човек
Стејт департмента, односно тадашњег
државног секретара Мајкла Помпеа
и некадашњег директора ЦИА.
То је била једина ситуација у историји америчке спољне политике да
су за исти регион и исте теме Амери
имали двојицу изасланика који су, покушавајући да успоставе ред у балканској џунгли, истовремено успостављали ред између Беле куће и Стејт
департмента. Гренел је сада активан
на друштвеним мрежама и тражи
што бољу стартну позицију међу републиканцима, не скривајући наклоност ка Србима, мада је и Метју Палмер, иако изникао из дипломатске
школе Мадлен Олбрајт, показивао
довољну дозу разумевања за нас.
Ожењен је Београђанком, а осим писања дипломатских и шпијунских ро-

ТЕШКО ИХ ЈЕ ИЗБРОЈАТИ
У хиперинфлацији специјалних изасланика за Балкан, ево га, стиже и
аустријски. Зове се Јоханес Ајгнер и бивши је амбасадор у Београду. Ни
Грци нису били лењи. Именовали су актуелну амбасадорку из Букурешта
Софију Грамату, док се и код Словенаца пробудила жеља за дипломатским
оперативцем који ће успоставити ред на узаврелом Балкану. На Стратешком форуму на Бледу, промовисан је каријерни дипломата Анжеј Франгеш који одлично познаје Београд, службовао је овде, близак је Берлину
и не гледа са наклоношћу на пројекат „Отворени Балкан”. Има ли их још?
Мислим на специјалне представнике и случајне пролазнике. Ако смо некога заборавили, нека опрости. Ни наши дипломатски извори, ни „Гугл” не
могу да се снађу у тој гужви.
мана који се пажљиво ишчитавају у
Стејт департменту, из страха да Метју
не помеша стварност и фикцију, Палмер је остао да лебди у региону. Сада
је амерички изасланик за изборне реформе у Босни и Херцеговини, а како
је Босна најмистичнија и најзагонетнија, тако је било и тако ће бити, пре
бих рекао да је Метју унапређен него
ражалован. Како год било, остао је у
игри, пројектован као „Холбрук за 21.
век”.
У велику балканску игру упао је и
Габријел Ескобар, када је, 7. септембра
прошле године заменио Палмера. Габријелу ни Србија, ни регион нису непознати. У Београду је већ био 2001.
године, као шеф политичког одељења, након што су САД поново отвориле амбасаду у Србији после петооктобарских промена. Ескобар је пре
Београда три године боравио у Бањалуци, као шеф кабинета у Канцеларији високог представника. Како је
био и заменик шефа дипломатског
тима у Подгорици, логично је да више
него добро познаје кључне топониме
западног Балкана и овдашње карактере.
Ако бих се кладио на кључног изасланика за Балкан међу истакнутим
специјалцима, то би свакако био
Ескобар, нарочито после немачког
паралелног изасланства и лутања
Брисела кроз балкански лавиринт.
Нити је регион ближи ЕУ, нити је Приштина пристала на формирање За-

„САМО СУ НАМ ЈОШ ЕНГЛЕЗИ ФАЛИЛИ”
Када је бивши британски премијер Борис Џонсон именовао генерала
сер Стјуарта Пича за специјалног изасланика Велике Британије за Балкан,
одмах је активирано народно предање у Срба које се преноси с оца на
сина – само су нам још Енглези фалили. Генерал Пич је именован и послат
са највећих висина: као командант британског ратног ваздухопловства,
начелник генералштаба Великог краљевства и шеф војног комитета НАТО-а. Дакле, као и увек невидљиви, Британци су послали играча највишег
ранга, који треба да успостави идеје постбрегзитовске „глобалне Британије”.

Аутор чланка

једнице српских општина, док се мир
чини крхкијим него икада.
Шолц и Макрон су свесни тога,
превише су се ослањали на бриселску бирократију и комесаре за спољну и безбедносну политику, чија смо
имена позаборављали. Покушавајући да пошаље поруку овдашњим
племенима како сада он лично преузима сређивање односа на Балкану, заједно са Макроном, а то су односи Београда и Приштине, стабилност у Босни и спречавање руског
утицаја, Шолц је истовремено у свом
дворишту показао да има више поверења у свог саветника него своју
зелену шефицу дипломатије и њеног човека. Зарацин је, као зелени
од младих политичких дана, био нешто мање наклоњен Србима, што
само значи да је следио традицију
еколога. Рат је показао да нису били
успешни.
Ако на тренутак заборавимо на то
да се Срби највише плаше промаје, а
онда Енглеза, да ли се неко сећа баронесе Кетрин Ештон и Роберта Купера? Прва је била високи представник ЕУ за спољну и безбедносну политику, а други је био први посредник
ЕУ у дијалогу Београд-Приштина. Тај
британски тандем је направио највећи пробој у преговорима између Београда и Приштине који је резултирао
Бриселским споразумом.
Александар Апостоловски
(Политика)
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Сународници из региона у палати Србија и Матици српској

Очување језичког
и културног идентитета
као приоритет
Александар Вучић, председник Републике Србије, састао
се 24. октобра са представницима Срба из региона, са којима је разговарао о јачању међусобних односа и унапређењу сарадње институција из Србије и нашег народа у региону. Наредног дана је у Матици српској, у Новом Саду, одржана конференција на тему „Очување језичког и културног идентитета српског народа у земљама региона”.

Вера Пејић Сутор, Љубомир Алексов и др Јованка Ластић

Т

оком разговора са Србима из
Словеније, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Северне Македоније, Мађарске, Хрватске, Румуније и Црне Горе, председник Вучић је нагласио да је за
„витални интерес Србије брига о
свом народу, где год се он налазио,
као и очување српског језика и ћириличног писма”.
„Наставићемо да радимо на унапређењу сарадње и додатној подршци Србима у региону, као и на јачању међусобних веза”, рекао је Вучић,
захваливши присутнима на очувању
националног и културног идентитета
српског народа у региону.
Истакао је да су добри односи у
региону, као и очување мира и стабилности, од изузетног значаја, посебно у овим изазовним временима.
Србе из Мађарске су на овом скупу представљали: Љубомир Алексов,
српски портпарол у Парламенту Мађарске, Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, др
Јованка Ластић, директорка СОЦ „Никола Тесла” и Милан Рус, директор
Српског позоришта у Мађарској.
На састанку је било речи и о при-

премама конференције „Србија и Срби у региону”, која је одржана наредног дана у свечаној сали Матице српске, у Новом Саду. Тема тог скупа
била је „Очување језичког и културног идентитета српског народа у земљама региона”.
На конференцији је учествовало
преко 30 представника организација
и институција Срба из целог региона,
а циљ је био међусобно повезивање,
јачање међусобне сарадње, очување
језичког и културног идентитета српског народа у земљама региона.
Уочи овог скупа, Душко Ћутило, директор Фонда за избегла и расељена
лица у Србе у региону, рекао је да ће
се на конференцији кроз излагања институција из Србије учесника из региона и на основу њихових искустава
видети како и на који начин представници институција из Србије могу да
пруже подршку Србима у региону.
„У претходне две године Фонд за
избегла и расељена лица од како је
добио надлежност за послове унапређења односа Срба у региону издвојио је преко 150 милиона динара
за разне пројекте", рекао је Ћутило.
Он додаје да је конференција зна-

САРАДЊА

РЕЧ ПАТРИЈАРХА ПОРФИРИЈА
Конференцији у Матици српској присуствовали су и патријарх српски
Порфирије и епископ бачки Иринеј. На крају скупа, патријарх се обратио
скупу следећим речима:
„Ја се радујем што смо се сабрали овде данас, посебно због чињенице да
је овај сабор организован у Матици Српској, што само по себи, без икаквих
објашњења и анализа, већ много говори, а то је чињеница да иако се наш
народ налази у разним државама, у различитим друштвеним и политичким
уређењима, ипак садржај овог идентитета црпе у ономе што је матица,
црпе из корена и логично је да је то – у политичко-административном
смислу те речи – Србија. Али и Матица српска у Србији је заиста, у правом
смислу речи, матица – у кошници, у којој смо сви, свако по своме дару, али
и по Промислу Божијем, распоређени да не само да негујемо и чувамо
исти и јединствени идентитет, него да живимо тим својим идентитетом, без
обзира где се налазимо. Кроз историју Матица српска је служила том циљу
и, хвала Богу, она и данас вишеструко служи истом циљу и сигуран сам да
ће тако бити и убудуће”, истакао је патријарх српски Иринеј.

чајна јер ће повољно утицати на креирање буџета за 2023. годину. Овом
конференцијом Фонд ће имати увид
у све пројекте које додатно треба да
помогне.
„Ова конференција је имала врло
леп назив, јер очување језика и ћириличног писма имају примарни значај.
Организатори су били Душко Ђутило,
директор Фонда за избегла лица и
Србе у региону и Сања Лакић, народни посланик. Међутим, акценат је био
стављен и на финансијска питања”,
рекао нам је након овог скупа Љубомир Алексов и изнео своје утиске са
споменутих скупова.
„Првог дана нас је у Палати Србија примио председник Вучић, у присуству министара и сарадника. Сви
представници из региона говорили
су о капиталним улагањима и финансијским потребама ради очувања
идентитета, које су важне и где очекују озбиљну материјалну помоћ од
Србије”, каже наш саговорник, који је,
такође, имао прилику да се обрати
председнику и изнесе пројекте који
су од виталног интереса и морају бр-

зо да се заврше. То су инвестиције на
школама, првенствено у Сегедину, да
би се решили горући проблеми.
„Ништа мање важна је и чињеница
да се у Будимпешти, у Улици Ротенбилер, продаје зграда, погодна за
смештање ђачког дома. За овај пројекат је за време своје раније посете
Будимпешти и Српској школи, председник Вучић обећао 6 милиона евра.
Да би се та некретнина откупила, сада нам треба 7,5 милиона евра. Због
великог износа, председник Вучић је
обећао да ће размотрити могућности; приближава се ребаланс буџета
и вероватно је да ће и Србија да учествује у овом пројекту. Надам се да
ће се ово остварити”, рекао је Љубомир Алексов за СНН.
Такође, са представницима Управе
за дијаспору вођени су разговори о
програмима за које се средства обезбеђују на конкурсима, а који су важни за заједницу. Свако од учесника
је имао прилику да говори о два или
три таква програма, за које очекују
промоћ матице.
К. П.
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Едукација мађарских лекара у Београди

На „Дедињу” учили уградњу
вештачког срца
Директор Института „Дедиње”, проф. др Милован Бојић, каже да су колеге из Мађарске задовољне боравком
и да су имале шта и од кога да науче у Центру за срчану
слабост, у којем је до сада уграђено више од 15 вештачких срца. Вођа тима лекара из Будимпеште био је проф.
др Иштван Хартијански, из Института за срце и крвне
судове државног Семелвајз универзитета.

ВОДЕЋИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР У СВЕТУ
У Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње” наводе да је једини
светски произвођач вештачких срца, америчка компанија Синкардија, одредила Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње” као водећи тренинг
центар у свету за ову врсту имплантације. У његовом центру већ је едукован
тим лекара из болнице Националне Гарде из Ријада (Саудијска Арабија), а
најављен је и долазак десетак медицинских тимова са различитих страна
света.

да научите само из литературе, то
морате да видите својим очима, јер,
тако се најбоље учи”, рекао је Хартијански.
Начелник Центра за срчану слабост др Саша Боровић је рекао да
сарадњу желе да наставе и у Будим„Ми те тешко оболеле пацијенте пешти и да колегама на лицу места
чије је срце на издаху, прихватамо, покажу све „тајне овог заната”.
припремамо и спасавамо њихове
Он је истакао да уградња вештачживоте уграђивањем тотално вештачког срца као сигурносног моста
ка могућој трансплантацији биолошког срца”, рекао је Бојић.
Вођа тима из Будимпеште проф.
др Иштван Хартијански из Института
за срце и крвне судове Семелвајз
универзитета рекао је да су одушевљени оним што су могли да виде и
науче на „Дедињу” протеклих дана,
као и да домаћини не треба да буду
поносни само због импонзантне зграде, већ и због људи који у њој раде.
„Били смо у прилици да много тога научимо у овој кући. Видели смо
како стручњаци из „Дедиња” фантастично раде свој посао. То не можете

ког срца није честа процедура, као и
да је изузетно комплексна и захтева
врхунско знање.
Боровић је рекао и да су у Институту „Дедиње” веома поносни на то
што док многи лекари из Србије иду
у иностранство да стичу нова знања,
у ову кућу стижу странци да уче
уградњу вештачког срца.

та „Оптимизација саобраћаја у пограничној зони изградњом бициклистичких стаза”, одржаној у Градској кући
у Суботици, истакнут је значај њихове
изградње не само због бољег одвијања саобраћаја, већ и очувања животне средине и развоја туризма.
„Има вишеструки значај изградња
бициклистичких стаза, не само због
традиције, не само због тога што је
На подручју града Суботице, у насељима Хајдуково и Суботица позната као „Град бициклиБачки виногради, изграђено је укупно 1500 метара бици- ста”, него због тога што све више људи
за рекреацију и за долазак на посао
клистичке стазе, а у насељу Томпа још око 500 метара, икористи
овај вид саобраћаја”, истиче
чиме су повезана ова погранична насеља и омогућен Балинт Пастор, председник Скупштиграда Суботица.
прелазак државне границе и бициклом. То је обезбеђе- неЕлвира
Ковач, председница Одбоно наставком пројекта „OPTI - BIKE” који се реализује у ра за европске интеграције Народне
Републике Србије, каже
оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Скупштине
да Суботица умешно користи приСрбије и Мађарске.
ступ Србије европским фондовима.
„Сада смо добили извештај Европоквиру IPA програма преко„Верујем да ће овај пројекат до- ске комисије који каже да безбедност
граничне сарадње Србије и принети да се бициклистички саобраМађарске, а уз финансијску ћај безбедно одвија, као и промоцији
подршку ЕУ, бициклистичким стазама здравог начина живота, здравој жиповезана су погранична насеља са вотној средини, унапређењу туризма
територије Суботице и Томпе чиме се и развоју прекограничне сарадње”,
не само повећава безбедност у сао- рекао је Стеван Бакић, градоначелбраћају већ и растерећују гранични ник Суботице.
прелази између две државе у путничИ челници Томпе истичу значај изком саобраћају.
градње бициклистичких стаза које не
На подручју града Суботице, у на- повезују градове Србије и Мађарске
сељима Хајдуково и Бачки виногра- не само међусобно, већ и са Европом.
ди, изграђено је укупно 1500 метара
„Након изградње ове бициклистичбициклистичке стазе, а у насељу Том- ке стазе, постаје нам доступна и бипа још око 500 метара, чиме су пове- циклистичка мрежа „EuroVelo 6” и
зана ова погранична насеља и омо- „EuroVelo 11”. Мислим да то није ингућен прелазак државне границе и терес само града Томпе већ, захваљубициклом. То је обезбеђено настав- јући овом развојном пројекту, можеком пројекта „OPTI - BIKE” који се ре- мо да прикључимо и Суботицу и целу
ализује у оквиру Interreg IPA програ- Војводину”, каже Ласло Вех, градонама прекограничне сарадње Србије и челник Томпе.
Мађарске.
На завршној конференцији пројек-

саобраћаја у Србији за 30 процената
заостаје за осталим деловима Европе.
Ако бицикле возимо за то предвиђеним стазама уместо коловозом, биће
мање саобраћајних незгода, а значајно ћемо допринети и заштити животне средине”, истиче Елвира Ковач,
председница Одбора за европске интеграције Народне Скупштине Републике Србије.
Пројекат је отпочет 1. новембра
прошле, а трајао је до 31. октобра ове
године. Његова укупна вредност је
566.000 евра, од чега је допринос ЕУ
око 390.000 евра.
Реализован је у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а циљ је да се
изградњом нових бициклистичких
стаза директно повежу насеља у пограничном појасу и растерете гранични прелази између Србије и Мађарске и у путничком саобраћају. 

И

нститут за кардиоваскуларне болести „Дедиње” постао је водећи тренинг центар у свету за имплантацију вештачког срца, где је протеклих дана
шесточлана екипа кардиохирурга,
анестезиолога и перфузера из Мађарске учила ову врсту захвата.
Директор Института „Дедиње”
проф. др Милован Бојић рекао је да
су колеге из Мађарске задовољне боравком и да су имали шта и од кога
да науче у Центру за срчану слабост,
у којем је до сада уграђено више од
15 вештачких срца, саопштено је из
Института.
Он је навео да су поносни на резултате постигнуте у тој области, јер
је реч о најтежој грани медицине у
којој се лече безнадежни пацијенти.

Прекогранични ЕУ пројекат

Бициклом преко границе
између Србије и Мађарске

У

Д. А.
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СВЕЧАНОСТ

Прослава на северу Мађарске

Обележена 300. годишњица
помашке српске цркве
Храм Светог великомученика Георгија у Помазу прославио је прошле суботе три стотине година постојања.
Тим поводом, служена је Света архијерејска литургија и
одржан пригодан културно-уметнички програм.

М

ного је људи дошло на празновање јубилеја – 300. годишњице постојања помашког српског православног храма.
Међу званицама су били и Естер Витаљош, заменик министра за културу
и иновације у Влади Мађарске, Иван
Тодоров, амбасадор Србије у Мађарској, Љубомир Алексов, портпарол
српске заједнице у Парламену Мађарске, Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској,
представници града Помаза, као и
римокатолички и реформатски свештеници из тог града. Уз саслужење
епископа ремезијанског Стефана, викара патријарха српског Порфирија
и свештенства Епархија будимске и
сремске, као и гостију из Цариградске патријаршије, Свету архијерејску
литургију служио је епископ будимски Лукијан. Евхаристијском благољепију допринели су и ученици Карловачке богословије, предвођени свештеником Станком Лакетићем,
професором Богословије.
На крају свете литургије, преосвећени владика Лукијан се захвалио
патријарховом изасланику, епископу
Стефану, и благословио сабрани народ из Помаза и околине, па и шире,

а затим је протосинђел Варнава Кнежевић прочитао грамату епископа
будимског, издату поводом овог јубилеја.
Свечане тренутке тровековног јубилеја помашке цркве, месни парох Љуба Милисавић искористио је да упути
поздравне речи присутнима и захвали
на материјалној подршци Влади Мађарске и локалној самоуправи града
Помаза. Влада Мађарске је реконструкцију светогеоргијевског светог
храма помогла износом од 15 милиона
форинти, док је Градоначелнички
уред из свог буџета за обнову богомоље издвојио 5 милиона форинти.
Парох помашки је потом, у име парохије, уручио захвалнице заслужнима који су се истакли својим радом
и залагањем, за добробит храма. За
пружену помоћ приликом унутрашње обнове цркве, пре свега на пољу
дезинфекције комплетне дрвенарије,
захвалница је најпре уручена Режеу
Бабошу, месном предузетнику. Њему
је признање уручио епископ ремезијански Стефан.
Викар патријарха српског Порфирија је захвалницу помашке парохије
уручио и Бојани Чобан Симић, појцу,
историчару, врсном истраживачу ло-

СТУДИЈА О ИСТОРИЈАТУ
ХРАМА
Помашки српски храм су, најпре као
камену цркву, највероватније саградили
„староседеоци” између 1719. и 1722. године.
Како пише у управо објављеној студији
„Храм Светог великомученика Георгија у
Помазу од 1722. до 2022”, аутора јереја
Љубисава Милисавића, пароха помашког и
историчарке Бојане Чобан Симић, свој
коначни, данашњи изглед, црква је добила
1750-их година, када су камене вазе
постављене на три стране, а торањ украшен
јонским капителима.

калне грађе, прошлости месне српске
заједнице, која је заједно са јерејем
Љубисавом Милисавићем за овај јубилеј написала и објавила споменуту
студију.
Бојана Чобан Симић се са сузама
у очима захвалила на признању:
„Дубоко сам ганута. Желим да се
захвалим свим нашим високим гостима, преосвећеним владикама и свима
који су нам помогли да будемо достојни наших предака, да и ми обновимо ову цркву, како би она служила
Богу и у част свих Помазлија”, истакла је добитница захвалнице.
На крају Свете архијерејске литургије, епископ будимски Лукијан се захвалио парохији, Помашкој црквеној
општини, Самоуправи Срба у Помазу,
свештенику Љубисаву Милисавићу и
Бојани Чобан Симић, што су заједничким снагама објавили малу, али драгоцену монографију:
„Добро је написана и још лепше
илустрована”, нагласио је у вези са
студијом о помашкој српској православној цркви преосвећени владика
Лукијан.
Прослава јубилеја настављена је у
порти, где су најпре наступали полазници месне Музичке школе, а затим
и чланови КУД-а „Опанке” из Помаза,
као и музичари Оркестра „Мешелија”, предвођени Ладиславом Јанком.
Свечано обележавање јубилеја
окончано је служењем помена код

бисте Николе Тесле, испред Дворца
„Телеки Ватаи”. Попрсје – рад вајара
Зорана Ивановића, које је граду Помазу недавно даривало Удружење
уметника „Круг”, освештали су протонамесници Зоран Живић и Никола
Почуча.
Венце су након свечаног чина положили: Љубомир Алексов, портпарол српске заједнице у Парламенту
Мађарске, Петер Харди, заменик градоначелника Помаза и Зорица Јурковић Ембер, директор Културног и медијског центра „Српски венац”, заједно са референтом за културу Митром
Мирком Кркељићем.
Међу присутнима је била и деведесетдвогодишња мештанка Помаза
Марта Рафајловић:
„Радујем се због прославе, а и због
тога што смо успели да обновимо цркву. Иначе, ова црква је била више
пута обнављана, а било нас је и више.
Али, увек ћу се радо сећати оних црквених празника, славских весеља,
које сам доживела у овој цркви”, рекла нам је она.
Прославу су организовале Епархија будимскa, помашка Српска православна црквена општина и Самоуправа Срба у том граду (ССП), а суфинансирали Уред премијера и Фонд
„Бетлен Габор”, Самоуправа Срба у
Мађарској, месни Градоначелнички
уред и ССП.
Предраг Мандић
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КУЛТУРА

Дани српске културе у Сегедину

Самостално вече
Милана Руса
У оквиру манифестације „Дани српске културе”, Сегединска месна српска заједница је у Дому народности
20. октобра организовала самостално вече Милана
Руса, сценског уметника и директора Српског позоришта у Мађарској.

Д

обитник престижне награде
„Јасаи Мари” том приликом
публици је приредио незаборавне тренутке, обојене глумом, музиком и песмом.
Модератор вечери био је Миленко
Радић, председник Сегединске месне српске заједнице, који је са својим гостом разговор повео о почецима његове глумачке каријере и одлуке да се јави на студије на Акаде-

мију уметности у Новом Саду.
Милан Рус је признао да су му
родитељи предвидели медицинску и лекарску каријеру, па је
сходно томе у престоници Војводине отпочео студије на Медицинском факултету. Међутим,
након годину дана схватио је да
му је глума дража, па се пребацио на Академију уметности. Касније је прешао у Будимпешту,
где је своје студије завршио у
класи Миклоша Синетара, на
Универзитету позоришне и
филмске уметности.
Током осврта на свој професионални живот, Милан Рус је
правио мање паузе, приликом
којих је свом аудиторијуму рецитовао песме, које се често изводе на српском и мађарском
језику: „Вино пије Дојчин Петар”
или „Емина” Алексе Шантића.
Гост је говорио одломке из
култних комада: „Пастир вукова” и
„Сентандрејско јеванђеље”, у којима
су важну улогу добили и чланови
Културно-уметничког друштва „Табан” из Будимпеште.
То је био повод за евоцирање успомена из времена када је формиран фолклорни ансамбл, за који је
прву кореографију на бину поставио
управо Милан Рус. Главни актер вечери није заборавио да се присети

„Јесењи фестивал” у Семељу

Жељко Бебек и нека
добра, стара времена
Овогодишњи „Јесењи фестивал” у барањском сеоцету
надомак Печуја, који је одржан 22. октобра, обиловао је
бројним програмима. Посебно се издвојила завршница,
коју је својим наступом увеличала легенда југословенског
рока, Жељко Бебек, први певач Групе „Бијело дугме”.

З

а многе је било изненађење када је објављено да ће једна од
некада највећих звезда југословенске рок музике, концерт одржати у насељу које броји 420 становника. Агилни начелник села Јозо Кумли увек је спреман да угости сјајне
уметнике, врсне извођаче народне и
поп рок музике са територије бивше
Југославије, па се то и овога пута догодило. Многи љубитељи музике су
дошли да се друже са популарним
Жељком, рођеним Сарајлијом, који
живи у Загребу.

У редовима публике нашли су се и
Срби са севера, из Калаза и Помаза,
као и они из Печуја и других места.
Жељко најпре је топло поздравио своје обожаваоце, међу којима је било и
оних из Хрватске, а затим је кренуо
са својим бројним хитовима.
На репертоару се нашла и песма
„Какав отац, такав син”, што није било
случајно. У бенду, који га је пратио,
налазио се и његов син Звоне (Звонимир) Бебек, који, такође, сјајно свира
и пева, али и личи на оца.
Жељко је низао хитове: „Тамбура-

данас већ нажалост покојног Антуна
Кричковића, врсног кореографа,
уметника, који га је саветовао да се
посвети позорници.
У животу Српског позоришта у Мађарској посебну еру представљала је
сарадња са Радославом Златаном
Дорићем, српским драмским писцем
и позоришним редитељем, који је нашем театарском друштву на сцену
поставио незаборавне представе о
којима се и данас радо прича у кругу
љубитеља српског театра: „Професионалац”, „Не дај Боже да се Срби сложе” и „Чудо у Рондели”.
Извођењем овог последњег комада на сцени Националног театра Мађарске, 2013. године, свечано су обележена два значајна јубилеја: двеста
година од када је у будимпештанској
„Рондели” изведена представа Јоакима Вујића „Крешталица” – прва
позоришна представа на српском језику и 20. годишњица СПМ.
Током вечери је истакнут јубилеј
везан за оца српског театра, српског
писца, путописца, драматурга и преводиоца, директора Књажеско-сербског театра, Јоакима Вујића. Ове године, 9. септембра, навршило се 250
година од рођења оснивача српског
театра. Из репертоара свестраног

Милана Руса, нису изостале ни нумере из прве српске оперете „Сомборска ружа”, а вече су обојили и хитови
из „Авала експреса”, песме Тамаша
Чеха, за које је оригиналне стихове
написао Геза Беремењи, док се за
српске текстове побринуо Петар Милошевић. Милан Рус се, наравно,
осврнуо и на сарадњу са једним од
најистакнутијих српских интелектуалаца у Мађарској, који се упокојио
19. новембра 2021. године.
„Вујичић блуз”, „Матурски састанак”, „Чудо у Текелијануму”, „Едит
Пјаф”, јесу музичко-сценска дела која су, захваљујући Петру Милошевићу, обогатила репертоар Српског позоришта у Мађарској. Изненадна
смрт нашег чувеног књижевника,
историчара књижевности, антологичара и универзитетскoг професора
прекинула је једну изузетну сарадњу.
На крају веома занимљиве вечери,
проткане хумором, драмом и мелодијом, Милан Рус је говорио о свом
редитељском раду. Он је публику
упознао са предстојећим изазовима,
од којих се посебно издваја представа посвећена Предрагу Живковићу
Тозовцу, легенди српске естраде, који
је преминуо 6. априла прошле године.

ши са Дунава”, „ Ако волиш ову жену”,
„Опрости ми што те волим” итд, међутим, потпуно одушевљење је настало када је кренуо да пева хитове из
ере „Бијелог дугмета”, чији је певач
био од 1974. до 1984. године. Фронтмен
некадашњег „Дугмета” поново је очарао масу људи хитовима као што су:
„Не спавај мала моја музика док свира”, „Селма”, „Синоћ сам пола кафане

попио” и многи други.Неуморни Бебек, који ће 16. децембра прославити
свој 77. рођендан, два и по сата је певао и играо, и направио добру журку
у знаку рокенрола. Публика га још
увек воли и поштује, што је било уочљиво и у Семељу, где је легендарни
„регионални Џегер”, како се то у спорту каже - „оставио срце на терену”.

П. М.

П. М.
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КУЛТУРА

65. Међународни сајам књига

Српска писана реч из
Мађарске представљена
у Београду
Након двогодишње паузе, изазване пандемијом, Управа
за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства
спољних послова Србије је, у оквиру 65. Међународног београдског сајма књига, организовала овај једнодневни скуп
књижевних стваралаца из дијаспоре и региона, на коме су
представљене и новинска и књижевна продукција Срба у
Мађарској.

Катарина Павловић Бачи, др Драган Јаковљевић и Добрила Боројевић

Н

а скупу у Конференцијској
сали Хале 4 Београдског сајма, у суботу 19. октобра,
представљено је око 50 српских писаца из дијаспоре и региона, а такође
и рад више удружења. Пошто је Румунија почасни гост овогодишњег Сајма
књига, част да отвори овај скуп припала је српским књижевним ствараоцима из те земље и Савезу Срба у Румунији. Након њих и наших сународника из Црне Горе, представљене су

новинско-издавачка и књижевна продукција Срба у Мађарској.
Публика је на почетку представљања гостију из Мађарске имала прилику да погледа седмоминутни филм
„Дух предака пева са нама”, који говори о Србима из Мађарске у XXI веку и дело је младих аутора Марка Ембера и Митра Мирка Кркељића, у продукцији „Српског венца” и уз учешће
вокалне солисткиње Бранке Башић.
Режију и монтажу потписује Влади-

НАСТАВЉАЧИ ТРАДИЦИЈЕ ПИСАНОГ НОВИНАРСТВА
У оквиру представљања нашег недељника, главни уредник „Српских
недељних новина”, др Драган Јаковљевић, подсетио је на готово два века
дугу традицију српског писаног новинарства у Мађарској, на давне почетке
Теодора Павловића, као и на чињеницу да данашње новине стижу у готово
сваки српски дом у Мађарској. Он је такође говорио о тренутном
формално-правном статусу српског недељника у Мађарској, његовом
финансирању и уређивачкој концепцији и при том нагласио да је деведесет
одсто простора у СНН-у данас посвећено темама и догађајима у српској
заједници у Мађарској, што је био давнашњи циљ уредништва, који је
постигнут великим трудом и залагањем свих срадника овог гласила.
Подсетио је да редакција СНН-а информише не само Србе у Мађарској,
већ да упознаје и ширу јавност са успесима и тешкоћама наше заједнице,
кроз редовну сарадњу са значајним глобалним медијима, као што су РТСов портал намењен Србима у региону и дијаспори, емисија Радио Београда
„Вечерас заједно” и други.
СНН, како је рекао, додељује годишње и две награде, којима подстиче
новинаре, публицисте и писце да стварају на српском језику. То су награде
„Теодор Павловић” за новинарство и публицистику, и „Милован Видаковић”
за кратку причу. Најавио је и скори почетак рада СНН-ове тромесечне
Школе креативног писања „Теодор Павловић”, која ће се одржавати током
сваке зиме и у којој уредништво листа жели да едукује младе,
заинтересоване за новинарство и књижевни израз.

мир Марковић, продукцију директорка „Српског венца” Зорица Јурковић
Ембер ,уз сарадњу асистенткиње Катарине Павловић Бачи. Душан Которчевић, сарадник „Српског венца” био
је на овој сајамској манифестацији
задужен за пројекцију овог кратког
филма.
Управо о неговању традиције и културе Срба из Мађарске је, у уводној
речи, говорила Катарина Павловић
Бачи, новинарка и секретар за културу
Културног и медијског центра „Српски
венац”. Истакла је да је ова установа
од пре три године издавач и „Српских
недељних новина” и да уз бројне програме које организује, велики акценат
центар ставља на анимирање младе
генерације Срба у Мађарској, са жељом да их привуче својим разноврсним програмима, и
усмери у токове културног живота српске
заједнице у Мађарској.
„Овај кратки филм
који сте погледали,
уметнички је рад
углавном младих људи, а у реализацију су
били укључени многи
чланови српске заједнице – ђаци, професори, свештенство, представници културних
институција, значајне
личности, као и културно-уметничка друштва, тј. сви они који
представљају српску
културу, негују традицију, веру и српски језик. Такође, желим да
скренем вашу пажњу
на наш пројекат 'Сакрално наслеђе Срба
у Мађарској'. Изложба фотографија
Владимира Марковића, која приказује
лепоте српских цркава и манастира на
тлу Мађарске, отворена у 'Српском
венцу' у Будимпешти, имала је своју
промоцију и у Чачку, а сада креће на
пут по Србији захваљујући Мађарском
културном центру у Београду Collegium
Hungaricum”, рекла је, поред осталог,
Катарина Павловић Бачи.
Након представљања „Српских недељних новина” које уређује, др Драган Јаковљевић је говорио и о књижев-

ном издаваштву и делима српских
писаца у Мађарској. Подсетио је да је
деведесетих година прошлог века деловала Издавачка радионица „Издан”,
коју је водио др Предраг Степановић.
Касније ју је заменила радионица
„Венцловић”, под руководством др Петра Милошевића, која се, поред осталог, бавила и преводима дела српских
аутора рођених у Мађарској, на мађарски језик.
Др Јаковљевић је присутне упознао
са стваралаштвом Драгомира Дујмова, једном од свега двојице српских
писаца у Мађарској, чланова Удружења књижевника Србије, који данас
континуирано стварају и објављују
своја дела. Такође је споменуо и показао двадесетак књижевних и историографских дела која су код различитих српских издавача у Мађарској
објављена у последњих неколико година, али је подсетио и на неколико
даровитих савремених српских песника у Мађарској, који за сада немају
публиковане збирке.
У другом делу ове презентације,
одржана је промоција два новија издања Драгана Јаковљевића, о којима
је говорила Добрила Боројевић, новинар и уметнички критичар „Српских
недељних новина”. Публици су представљени најновија збирка прича „Музичка кутија”, објављена у издању
„Српског венца” и роман „Тајне Павлове улице”, који је изашао у издању
СНН-а, а уз финансијску помоћ владе
АП Војводине.
„У обема књигама доминирају рефлексије сусрета њихових наратора
или јунака, у Будимпешти и другим
пределима у које путују, или о којима сањају. У оба случаја, и када
се ра -ди о концизној краткој приповедачкој форми, као и мозаичком роману, читалац местимично препознаје лирску поетику писца, који се годинама уназад бави писањем
поезије. Јаковљевић је, иначе, објавио
петнаестак наслова, који обухватају
збирке поезије, поезију у прози, неколико романа, збирки есеија и бројне
новинске текстове, а пред публиком
је од недавно и његова збирка прича.
Промоција 'Музичке кутије' у Будимпешти заказана је за 17. новембар у
просторијама Српског венца'”, нагласила је Добрила Боројевић.
Д. Б.
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СЕЋАЊЕ

Почаст за великана наше књижевности

Свечано обележен рођендан
Милоша Црњанског
У Иланџи, селу у јужнобанатској српској општини Алибунар, одржан је „Дан Милоша Црњанског”, поводом 129.
рођендана овог великог српског књижевника, који је рођен у мађарском Чонграду, а одрастао је управо у овом
месташцу. Том приликом је изведена и дуо-драма Српског
позоришта у Мађарској о патријарху Павлу.

П

рограм је почео испред некадашње куће Милошевог
деде, у којој је аутор чувених
„Сеоба” провео детињство и део младости. Градско-црквени хор „Света
три јерарха” из Алибунара најпре је
извео химну Србије, а потом су на кућу, на којој се налази и спомен-плоча,
положени венци.
Професор, новинар и публициста
Ново Томић окупљенима је говорио
о Милошевом детињству у овом селу,
које је он, иначе, називао Иланча. Потом је позоришни и телевизијски глумац Александар Дунић изрецитовао
песму „Стражилово”.

Програм је у току дана настављен
свечаном академијом у сеоском Дому културе. У оквиру програма наступиле су балерине балетске школе
„Димитрије Парлић” издвојеног одељења Алибунар. Представили су се
сви разреди у класи професора Ђорђа Дрљана. Староградским песмама
представио се хор „Света Три јерарха” из Алибунара којим је дириговао
Здравко Kрсмановић, а песници Сузана Јанковић и Драгослав Лацковић,
чланови клуба песника „Милош Црњански” Банатски Kарловац, говорили су о Милошу Црњанском и рецитовали његове песме.

УСПОМЕНУ ЧУВА МУРАЛ НА ЗИДУ ШКОЛЕ
У селу више нема
Црњанских. На гробљу је
остала породична капела,
где је сахрањено неколико
пишчевих рођака, а спомен
плоча стоји на кући где су
живели. У ствари, њихова
кућа је срушена, па реконструисана, а сада се налази
у приватном власништву.
Сећање на писца чувају
старији мештани, мада
само из прича, али и млади
нараштаји. Један аспект
његовог живота може се
сагледати и на великом
школском муралу.
„На муралу сам хтео да
прикажем паралелу између његових личних сеоба,
јер је боравио у многим
градовима света, и сеоба
његовог народа, о којима је
писао у својим делима. Зато је приказан поред његовог лика и детаљ са чувене
слике Паје Јовановића – „Сеоба Срба”, каже академски сликар Александар Станојев.

У самој завршници програма приказана је и дуо-драма „Патријарх Павле – бити човек међу људима и нељудима” Српског позоришта у Мађарској, кроз коју су глумци
Александар Дунић и Милан Малбаша публици представили лик и дело
патријарха Павла, користећи интерактивни приступ са публиком, подсећајући нас својом изведбом на једноставност, лепоту душе и срца почившег патријарха, сећајући нас кроз
представу на мудрост и скромност
којом је зрачио, као и мудре и поучне
речи које је за живота изговарао остављајући безбременски траг на народ
и православље.
Основна школа у Иланџи носи име
славног писца, Милоша Црњанског, а
ђаци уче, осим његових дела, и о његовој породици, оцу и деди који су ту
живели.
„Деда му је био свештеник. Била је
то угледна породица. И мајка је овде
радила, тако да је Милош, док се школовао у Темишвару, а касније у Бечу,
долазио овде углавном за време летњих распуста и посећивао своју родбину”, каже Марија Видеканић, професорка књижевности.
Црњански је Иланџу у својим делима поменуо на неколико места.
Као одрастао човек ретко је ту долазио, али мештани желе да годишњице
његовог рођења и смрти постану државне манифестације.
Да подсетимо, Милош Црњански
(Чонград, 26. октобар 1893 - Београд,
30. новембар 1977) био је српски књижевник и један од најзначајнијих
стваралаца српске литературе 20. века. Истакао се као песник, приповедач, романсијер и публициста. Бавио
се и ликовном критиком. Радио је у
дипломатији и новинарству. Убрајан
је међу 100 најзнаменитијих Срба.
Црњански је рођен у Чонграду, у
мађарском делу Аустроугарске монархије, у осиромашеној грађанској
породици. Отац Тома био је нижи чиновник (општински бележник) који је
због свог темпераментног заступања

српске мањинске политике „прогнан”
из Баната, из Иланџе у Чонград, неку
врсту тадашњег „чиновничког Сибира”. Мајка му се звала Марина Вујић
и била је родом из Панчева.
Црњански су стара свештеничка
породица у Иланџи, чије се пароховање завршава са поп Јованом, сином
поп Димитрија. Пре тога његови преци су живели у Итебеју. Мали Милош
крштен је у православној цркви Св.
Николе у Сентешу, у Мађарској, а кум
је био Румун, Леринц Пинће.
Милош Црњански је од 1896. године одрастао у Темишвару, у патријархално-родољубивој средини која ће
му култ Србије и њене прошлости
усадити у душу као најдражу реликвију. Најдубље и најтрајније сензације својих дечјих и дечачких година
доживљавао је у типично српским
националним и верским садржајима:
црквена школа, икона Светога Саве,
тамјан, православно српско гробље
са ритуалом сахране и задушница,
вечерње приче и песме о Србији, хајдучији и набијању на колац – све се
то у дечаковим емоцијама претварало у трајан немир и непресушан
извор нада, радости, сумњи, разочарања и подизања.
Црњански је основну школу завршио у српској вероисповедној школи
код учитеља Душана Берића у Темишвару. Матурирао је у темишварској
гимназији код католичких фратара
пијариста. По властитим речима, био
је осредњи ђак до очеве смрти, односно до петог разреда гимназије, а тада се решио „да убудуће буде међу
првима”, што је и остварио. У лето
1912. одлази у Опатију, а потом се уписује у ријечку експортну академију.
Играо је фудбал у клубу „Викторија”
на Сушаку (источни део Ријеке).
Године 1913. уписао је студије медицине у Бечу, које никада није завршио, јер следеће године избија Први
светски рат. Прву песму „Судба” објавио je у сомборском дечјем листу
„Голуб” 1908. године.
Д. А.
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ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849. године (48)

Бриге Димитрија Вилинског
Старог Димитрија Вилинског је највише тиштало неочекивано и нежељено понашање средњег сина. Стари трговац већ се био понадао лепим вестима. Очекивао је да ће
ускоро постати деда. Преварио се.

П

љар, градски сенатор и варошки капетан. На крају на врата закуцаше и
седам угледних сегединских трговаца, Јован Жеравица, Теодор Дамјановић, Сава Ивановић, Сима Хариш, Гаврило Лаушевић, Василије Перишић
и Александар Субић.
Домаћину је и те како добро била
позната суревњивост и међусобна подељеност и несугласице сегединских
Срба, па је посебну пажњу придао
распореду седења. На почасном месту, одмах до њега, седео је сенатор
Стеван Петровић, а на другом крају
дугачког стола, на зачељу, нашао се
градски капетан Никола Котуљар.
Они још увек беху у свађи, иако је
прошла и година од оне добро упам-

ћене препирке. Повод сукоба био је
избор новог пароха.
Године 1846. сегединска црквена
општина је Његовом величанству
упутила писмену жалбу што ђакон
Димитрије Поповић још увек није
освештан за јереја и потврђен за пароха Светониколајевске цркве. Иако
је отац Димитрије већ дуже време
службовао као ђакон и учитељ, дугоочекивани докуменат из Беча ипак
није стигао. Учитељ Поповић је био
веома омиљен у кругу ученика. Поред одличног педагошког рада у ноћним часовима је са немачког преводио дело „Освалд или Златотворно
село” од Енрика Чока.

рође још један месец, а од
Саве ни трага ни гласа. Откад му је забранио да се непромишљено ожени са „том женскињом туђе вере”, од њега не доби ниједно писмо. Уистину, никада није
могао потпуно да схвати и да разуме
свога Саву. У ствари, никако није могао да докучи његов начин размишљања. Савин став и однос према
животу био му је потпуно стран. „К'о
да, божемпрости, није моја крв!”, жестио се стари Вилински. Помисли да
му укине месечну апанажу, али брзо
одустане од те замисли страхујући
да би га тиме још више удаљио од
себе. Није смео то да учини већ и због
тога „што један Вилински никада неће живети к'о неки одрпанац и пробисвет”, казивао је себи у браду.
Бринуо је и због свог витеза Василија. Ратно доба, зло и наопако! Стари
трговац већ се био понадао лепим
вестима. Очекивао је да ће ускоро
постати деда. Преварио се. Василије
је своју супругу оставио саму у Сремској Митровици и стао под барјак
младог Стратимировића. „Хја, шта
ћеш? Тако му је то! Нужда! Царски

официр. »Громовник!« Солдат од главе до пете!”, помисли, па се прекрсти.
Једино му Теодор није задавао
муку и главобољу. „Божји дар је тај
мој Тоша! Вазда благ, сталожен, миран и спокојан. Добрица од рођења!
Божји изабраник и душом и телом!”,
задовољно уздахну Димитрије, па
још полугласно прекорно промумља: „Ех, шта би' јоште дао да је
пост'о владика!”
*
Негде средином јуна месеца Димитрије Вилински је разаслао позивна писма свим угледним српским грађанима сегединске вароши. Беше то
хитан позив на важан договор.
Наредног дана, после литургије, састаше се угледни сегедински Срби у
његовом дому. Први је стигао сенатор
Стеван Петровић, уважени градски
бележник, омиљени и агилни члан
„Градске касине”, заједно са јерејом
Александром Вуковићем. Потом је
дошао и градски главни бележник Василије Веселиновић у друштву тројице адвоката, Јована Сремца, Михајла
Лефтера и Јована Дамјановића. Недуго затим појавио се и Никола Коту- Стари део Сегедина – Паланка

1. новембра 1842 – Рођен је српски историчар, филолог и државник Стојан Новаковић, аутор „Српске библиографије” и
„Историје српске књижевности”. Као министар просвете између 1873. и 1883. спровео је реформе у српском школству. После Првог балканског рата
(1912-13), као шеф српске делегације закључио је у Лондону мир
с Турском. Објавио је више од
400 научних радова из разних
области.
1. новембра 1886 – У Београду је
основана Краљевска српска
академија (касније Српска академија наука и уметности). Први
председник био је Јосиф Панчић. Прве едиције које је издавала биле су „Глас” и „Споменик”, а најкрупнији подухват
био је израда „Речника српског
књижевног језика” почета 1893.
1. новембра 1918 – Прва српска
армија је под командом војводе
Петра Бојовића у Првом светском рату ослободила Београд.
1. новембра 1995 – У америчкој
војној бази у Дејтону (Охајо) почели су мировни преговори о
Босни и Херцеговини. После три
недеље, мировни споразум којим је окончан рат у тој бившој
југословенској републици, парафирали су председници Србије
и Хрватске Слободан Милошевић и Фрањо Туђман и лидер
босанских муслимана Алија
Изетбеговић.
1. новембра 2003 – Мађарска је
увела визе за грађане Србије и
Црне Горе у складу са стандар-

дима Европске уније (ЕУ). МаСтефановић Kараџић, рефорђарска је постала чланица ЕУ у
матор српског језика и правомају 2004. године.
писа. Издао је више збирки на2. новембра 1938 – Мађарска је
родних песама и приповедака,
мантичара у словеначкој и српанектирала јужну Словачку,
прву српску граматику („Писмеској музици. Аутор је срске химприкључивши се распарчавању
ница”) и Речник (1818). Уређивао
не „Боже правде” и словначке
Чехословачке након потписиваје алманах „Даница” и настојао
„Напреј, застава славе”.
ња Минхенског споразума у
да Европу упозна са
септембру.
српским народним
2. новембра 1956 – Мађарска влаблагом.
да је одбацила чланство у Вар- 8. новембра 1900 – Рошавском пакту и затражила пођен је српски компомоћ УН због напада совјетских
зитор, диригент, мутрупа; ШСР је ставио вето у Сазички педагог и кривету безбедности УН на захтев
тичар
Михаило
западних сила да се размотри
Вукдраговић, профекриза у Мађарској.
сор и ректор Музич3. новембра 1768 – Рођен је Ђорђе
ке академије у БеоПетровић Карађорђе, вођа Прграду, члан Српске
вог српског устанка против Туакадемије наука и
рака 1804. Након слома устанка
уметности (симфо1813. побегао је у Аустрију, а занијска поема „Пут у
тим у Русију. Убијен је по налогу
победу”, кантате „Сркнеза Милоша Обреновића 1817.
бија”, „Светли гробокада се тајно вратио у Србију.
ви”, „Везиља слобо3. новембра 1883 – Угушена је Тиде”).
мочка буна која је почела у За- 8. новембра 1917 –
јечарском округу месец дана
Умро је српски писац
раније због одлуке власти о одМилутин Бојић, ауузимању оружја, дотад поверетор поеме „Плава
ног свим војним обвезницима.
гробница” посвећеМеђу вођама, који су ухапшени
не масовном сахраи стрељани, било је истакнутих
њивању српских војчланова Радикалне странке.
ника у море, после
5. новембра 1805 – Смедеревски
повлачења преко Алдиздар Мухарем Гуша Бошњак
баније у Првом светпредао је кључеве града вођи
ском рату. Сахрањен
Првог српског устанка Kарађорје на солунском грођу. Тим чином Смедерево се
бљу Зејтинлик.
уврстило међу прве српске ва- 9. новембра 1835 – Ророши које је Kарађорђе ослобођен је Даворин Јенко,
дио од Турака.
један од најзначајни6. новембра 1787 – Рођен је Вук
јих композитора ро- Вук Kараџић рођен је 6. новембра 1787. године

Драгомир Дујмов
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НЕВЕН

Сарадња основних школа из
Ловре и Футога

П

рви час српског језика, у низу интерактивних часова ђака-првака Српске основне
школе „Никола Тесла” из Ловре и
Основне школе „Десанка Максимовић” из Футога, остварен је 26. октобра ове године. Учитељице двeју школа, Радослава Мазалица и Мирјана
Рудовић, дошле су на идеју сарадње
две школе са циљем стицања нових
пријатељстава и унапређења знања
деце. Кроз читав низ континуираних
активности деца ће заједно обрађивати задате садржаје и упознаваће

У

се са културом и традицијом наша
два места и школе.
Сматрајући најбољим видом учења практично применљиво учење, и
учење једних од других, ове две учитељице су осмислиле и написале пројекат о сарадњи две школе, под називом „У вези смо свете, сви ђаци ове
планете”. Наставни предмети са којима је пројекат повезан су: српски језик, математика, свет око нас, историја, географија, биологија, ликовна култура, музичка култура, српски
народопис, дигитална култура и фи-

зичко васпитање. Циљ овог пројекта
је братимљење српске школе у Мађарској и основне школе у Србији,
што подразумева упознавање са
сличностима и разликама ђака тих
школа, културолошких, историјских
и срединских утицаја две државе на
методе и облике рада школа и ученика у њој.
Такође је наш циљ развијање пријатељства, толеранције на различитости и љубав према себи, другима и
свом пореклу. За нас је веома важно
осећање припадности и једнакости
фискултуру. У дворишту их је чекала постојања на овој нашој планети. Сви
стаза са препрекама, која је развијала смо ми ђаци овога света без обзира
вештине координације. Скакали су у
обруч, провлачили се кроз њега, возили бицикл на слалом стази. На тераси су се окушали у круњењу кукуруза развијајући фину моторику и
спретност, секли су и уклапали листове за јесењу круницу, правили су звечку, музички инструмент кога су понели кући, као успомену на дружење у
Батањи.
Трећа локација је била сала за фиао и сваке године, Српска
скултуру, у којој су децу чекали полигимназија „Никола Тесла” у
гони спретности са разним задацима
Будимпешти организује спорти елементима.
ске припреме за ученике који се такУследио је кратах предах и одмор миче за нашу школу. Спонзор ове наод бројних активности, те су малиша- ше ,,екскурзије” је као и увек била
ни заједно ручали. После ручка, у са- Фондација „Габор Бетлен”.
ли за физичко, чекало их је једно изТако смо и ове године кренули у
ненађење, позоришна представа на Бечеј, град у Србији. Одбојкашице насрпском језику, у извођењу Жељка ше школе су биле предвођене тренеВесељка и Танџе Наранџе. Малишани ром Естер Лутер, кошаркаши професу уживали у представи „Играју се сором Немањом Томашевићем, док
деца света” и упознали су најважније су фудбалери били предвођени прокарактеристике људи који живе на фесором Милошем Ристићем. Помоћ
другим континентима.
тренерима био је Драган Пандуровић.
Ове сусрете финансирала је СегеУ Бечеју, малом градићу у Јужнодинска месна српска заједница, која бачком округу у Војводини, домаћини
је путем конкурса обезбедила сред- су нас дочекали веома расположено.
ства из Фонда „Бетлен Габор”, Српска Били смо смештени у различитим
месна самоуправа из Батање и Ба- смештајима, одвојени по спортовима
тањска двојезична српска основна које тренирамо. Дочекао нас је прави
школа и забавиште.
домаћински ручак. Током целог нашег
Станислава Ђенеш Екбауер боравка у Бечеју храна је увек била
по нашем укусу. Увек смо имали на
располагању разне лепо спремљене
војвођанске специјалитете.
Недеља је била дан за одмарање
и психичке припреме за даље спорт-

Сусрети српских
забавишта у Батањи

чеснике традиционалних Сусрета српских забавишта у
Мађарској, који су одржани
другу годину за редом, овога пута
угостило је Српско забавиште у Батањи, где су пристигла деца из Деске,
Сегедина, Ловре и Будимпеште.
Главни циљеви ових сусрета су: сарадња, формирање и учвршћивање
веза међу забавиштима и вршњачким
групама, јачање осећаја националне
припадности, као и размена стручног
искуства мећу васпитачима.
На самом почетку дружења домаћини су припремили заједничко загревање на школском дворишту, уз
српске мелодије, како би се деца опустила и у ритму извршавала разне задатке, хватање кесица напуњених пасуљем, скупљање шарених лоптица,
пребацивање хулахопа с руке на руку
и сл.
Малишани су, затим, били подељени у шест мешовитих група, тако су
добили могућност да раде и друже
се са децом из других насеља. На три
различите локације, где су била постављена по два задатка, забавиштанци су, у пратњи својих васпитача и
васпитачица, извршавали занимљиве
задатке и прелазили са једног на други.
Лепо време им је ишло у корист,
тако да је једна од станица била
школско двориште, тераса и сала за

К

на различитости. Сматрамо да је битно и пружање вршњачке подршке
другарима из братске школе при савладавању градива и српског језика.
Деци је пружена прилика да се
помоћу видео-позива упознају са
својим вршњацима из једне друге
школе. Буде ли могућности, доласком у братску школу, сарађиваћемо у заједничким активностима. На
исте начине деца ће имати прилику
да упознају и упореде методе и начине рада, како у ловранској, тако и
у поменутој футошкој основној
школи.
Радослава Мазалица, учитељица

„Теслини“ спортисти
припремали се у Бечеју
ске припреме, које нас очекују током следеће недеље. Све дане током
припрема провели смо тренирајући
два пута на дан. Били смо исцрпљени физички напорним тренинзима.
Када смо имали слободно време,
обилазили смо центар Бечеја. Увече
смо се дружили у холу смештаја. У
четвртак нас је посетио школски фотограф Владимир Марковић, како
би направио репортажу о данима
које проводимо на припремама и
да направи пар фотографија.
Петак је био дан издвојен за такмичења, односно за одигравање
утакмица. Сви смо се трудили да дамо свој максикум и да оправдамо
свој долазак на припреме, у овај лепи потиски град.
Надамо се да смо оправдали
наш одлазак на припреме и да ћемо нашу Српску гимназију „Никола
Тесла”, а посебно директорку др Јованку Ластић, нашу велику подршку, учинити поноснима постигнутим резултатима током будућих
такмичења.
Александра Дер, 11/а
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Будимпешта, 3. новембар 2022.
ОЧЕКУЈЕМО ВАС У ШКОЛИ
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА
„ТЕОДОР ПАВЛОВИЋ”
Уредништво „Српских недељних новина” позива
све заинтересоване да се пријаве за похађање
стручне обуке у области новинарства, коју од 12.
новембра организујемо у нашој новоустановљеној Школи креативног писања „Теодор
Павловић”, у Будимпешти.

Намера нам је да у првој фази овог пројекта
окупимо оне наше суграђане из Мађарске
чији је матерњи језик српски, а који би желели
да се упознају и овладају савременим
облицима новинарског изражавања, односно
формама, стиловима и техникама креативног
писања у овој области.
Тромесечна обука ће се састојати из низа
стручних предавања и практичних вежби, два
пута недељно – средом у вечерњим часовима
и суботом пре подне. Са полазницима ћемо
паралелно радити не само на овладавању
новинарским вештинама, већ и на њиховој
језичкој едукацији, с обзиром на то да смо у
свакодневном животу сведоци занемаривања
правилне употребе стандардног српског
језика, који је основни „алат” сваког новинара.
На крају едукативног циклуса, полазницима
ће, након финалног тестирања, бити уручени
сертификати о завршеном оспособљавању у
Школи креативног писања „Теодор Павловић”,
који им, уз стечено знање, могу бити од велике
користи уколико желе да се касније и
професионално баве новинарством.
Стручна предавања и непосредне практичне
вежбе из области новинарства држаће др
Драган Јаковљевић, дугогодишњи професионални новинар у угледним српским
медијима, главни уредник „Српских недељних
новина” и универзитетски предавач, док ће за
стручно усавршавање полазника у области
језика бити задужена Драгана Меселџија,
искусни педагог и лектор у неколико медија,
укључујући и наш лист. Осим њих, полазници
ће имати прилику да знања у овој области
стичу и од других познатих новинара, лично
или у директним обраћањима путем видеолинка.

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2023
Позивамо вас да дате своје предлоге за
кандидате за добијање Светосавске награде
2023. У обзир долазе заслужни појединци или
организације, који су својом дугогодишњом
делатношћу знатно допринели очувању српства
у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје
предлоге за доделу награде Повеља Саве
Текелије 2023. Ово признање се додељује
појединцима или организацијама који су
допринели очувању културних и верских
добара Срба у Мађарској.
Према Правилнику ССМ о додељивању
награда који се налази на веб-страници www.
szerb.hu, предлоге са детаљним образложењем
могу да дају чланови Скупштине ССМ, месне
српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ и појединци,
припадници српске заједнице. Предлози се
достављају писменим путем на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са
назнаком „Предлог за Светосавску награду
ССМ 2023“, односно „Предлог за Повељу Сава
Текелија 2023“. Предлози се могу доставити и
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu

ИНФО
ЛЕПА БРЕНА У ПЕЧУЈУ
У организацији Зорана Трубића, познатог
менаџера и организатора бројних концерата, у
оквиру 4. Балкан феста, у „EXPO CENTER“-у
у Печују 27. децембра концерт ће одржати
позната естрадна звезда Лепа Брена.
Карте су већ у продаји, а могу се купити на
следећим адресама:
- www. tixa.hu
- https://tixa.hu/balkan-fesztival-lepa-brena
- Књижара „Líra-Móra” у Тржном центру „Árkád”
у Печују
- Канцеларија Baja Tourinform
- Канцеларија Mohács Tourinform
Цена појединачнe карте 9.900 фт; у пару 17.900
фт; ВИП улазнице у пару 40.000 фт (одвојен
сектор, посатављени столови, welcome drink,
балканска вечера, посебан тоалет, паркинг на
дворишту експоа, одвојено место за пушаче,
могућност фотографисања са члановима
оркестра...)
Скреће се пажња српским народносним
самоуправама на разне повластице, групни
попуст, односно, групну резервацију столова.
Уколико једна самоуправа купи преко
20 улазница, припадају јој и две почасне
улазнице. Могу се резервисати и посебни
столови.
Детаљне информације: Зоран Трубић 06-20941-4017; Facebook: Trubics Zorán

Рок за приспеће ваших предлога је 15.
новембар 2022. године до 24.00 часова. Предлози
који стигну после овога рока се неће разматрати,
па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете
на време.
Самоуправа Срба у Мађарској
(тел: +36/ 1 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu )

Ваше пријаве очекујемо путем имејла наше
редакције: snnbudimpesta@gmail.com.

Ваш СНН!

Исправка
У чланку о екскурзији сегединских студената,
који смо објавили на 10. страни 42. овогодишњег
броја, наведено је да је у њеном финансирању
учествовала и Српска самоуправа Јожефвароша
што, према речима Бранимира Ђорђева,
председника Српске самоуправе Ференцвароша, који нам се тим поводом јавио, није
случај. Он нас је такође обавестио и да др
Роналд Орчик, који је споменут у тексту, на
Сегединском универзитету ради у звању вишег
асистента.
Редакција

www.snnovine.com
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ДУХОВНОСТ

Храмовне славе у Мајшу и Илочцу

Почасти за заштитницу
жена свих вера и нација
И српски народ у Мађарској, понајвише у Барањи, подизао је храмове које је посветио Светој Петки. Цркве чија је
она заштитница налазе се у Мајшу и Илочцу, где је и ове
године свечано прослављена храмовна слава.

слав Спасојевић, старатељ цркве рекао је овим поводом да је пресрећан
што је био кум, као и зато што је у
цркви било много верника и што су
могли да заједно прославе празник:
„Кумовати на храмовној слави је
посебна част, па тако и за мене и моју породицу”, рекао нам је господин
Спасојевић, а за наредну годину часних обавеза кумства прихватило се
Печујско-барањско српско удружење.
Празновање преподобне мајке Па-

Мајш

П

разновање патрона српске светиње у Мајшу, сазидане 1781.
године, одржано је 23. октобра.
Mного верника је тим поводом дошло
тог четвртог викенда у октобру у мајшанску богомољу. У узношењу молитве Божијој угодници, преподобној
мајци Параскеви, Војиславу Спасојевићу, старатељу месног српског православног храма и његовој породици,
који су и једини Срби у том месту,
придружили су се верници из хрватског и мађарског дела Барање.
Овогодишњу храмовну славу у
Мајшу је својим присуством увеличао епископ будимски Лукијан, који
је уз саслужење свештенства, служио
Свету архијерејску литургију.
Пре освећење славског колача и
благосиљање кољива, поздравне речи
преосвећеном владики упутио је је-

реј Милан Ерић, парох печујски, администратор мајшанске парохије. Он
је топло поздравио архијереја и захвалио му се што је нашао времена
да обиђе своју духовну паству у Барањи и својим учешћем увелича храмовну славу. Уједно га је замолио да
одржи свечану славску беседу и поучи својим мудрим речима верни народ српски.
У наставку своје проповеди владика Лукијан је подсетио на васељенске
саборе, стубове, који су утврдили нашу веру. Уједно, он је позвао на очување прадедовске вере и истакао важност добрих дела.
По окончању свечане славске проповеди епископа будимског, уследио
је свечани чин освећења, резања
славског колача и благосиљања кољива. Кум овогодишње славе Воји-

раскеве настављено је пригодним послужењем у цркви и порти светог
храма, где су парохијани и парохијанке ћаскали, нудили једни друге ракијом, соковима и колачићима. Затим
су сви прешли у салу месне основне
школе, где је уприличен славски ручак или тзв. „трпеза љубави”.
По завршетку агапеа, јереј Милан
Ерић је присутне позвао на вечерње
богослужење у Илочац, где је српски
православни храм, такође, посвећен
Св. Петки. Онима који су морали кућама, пожелео је благословен повратак благословом преподобне мајке
Параскеве. Он је изразио наду да ће
се храмовна слава у Мајшу и догодине достојно прославити. Овогодишње
свечано празновање патрона светог
храма у Мајшу суфинансирала је Самоуправа Срба у Мађарској.
Празновање празника Преподобне

мајке Параскеве настављено је у
Илочцу. Вечерње богослужење у храму посвећеном Св. Петки, у присуству
скромног броја верника, служили су:
месни администратор јереј Милан
Ерић и протођакон Андраш Штријк.
Након вечерња уследио је свечани
чин резања славског колача и благосиљања кољива. Слично ранијим годинама, кумовала је ђаконица Викторија Штријк.
Свештеник Милан Ерић је одржао
пригодну празничну беседу, у којој је
истакао велики подвиг Божије Угоднице – Преподобне мати Параскеве.
„Ми, православни хришћани, имамо велику част од Господа Бога, велику благодат и велики благослов, да
прослављамо његове свете угоднике,
које је Он прославио у свом царству
небеском, оне свете људе који су заслужили својим животом да се прослављају на земљи, овде, па и на небесима. Међу њима и наша Мајка,
преподобна мати Параскева – света
Петка.” – рекао је о. Ерић, који је у
наставку своје проповеди подсетио
да су у Илочцу некада у великом броју живели Срби, али данас у сеоцету
више нема ниједне српске душе.
Администратор парохије у Илочцу
се на крају своје беседе свима захвалио на молитвеном учешћу и пожелео им сваки благослов од Господа.
Међу њима и Јожефу Кехију, начелнику села, који се након смрти Јожефа Јухоша, дугогодишњег руководиоца насеља, кандидовао за првог човека Илочца и победио на ванредним
изборима. Од упокојења свог претходника, он је тај који брижно чува
нашу светињу и води бригу о месном
српском православном гробљу.
Прослава храмовне славе у Илочцу окончана је пригодним послужењем у порти светиње, где је било прилике за ћаскање о некада славнијим
временима, када су у овом насељу
живели Срби.
При растанку са богомољом, српски православни верници предвођени
јерејeм Миланом Ерићем, поздравили
су свог домаћина Јожефа Кехија и пожелели му благословен останак и
успешан рад. Он је, пак, својим гостима пожелео срећан пут, узвративши
жеље да уз Божији благослов и догодине дође до сусрета и празновања
храмовне славе у Илочцу.

СВЕТИЦА ПОЧИВАЛА НА КАЛЕМЕНГДАНУ
Поздрављајући окупљене вернике у Мајшу, епископ будимски Лукијан
је у својој проповеди најпре истакао личност и величину Преподобне
мати Параскеве:
„Окупила нас је овде, у овој светињи, нама свима драга Св. Петка, у народу тако звана, а званично Св. Параскева. У Цркви, као на небу, има звезда небројених, а има и светитеља. Кад засија сунце, наравно, онда се
звезде не виде од јачине светлости сунца. Али, оне су ту. Тако и на нашем
небу – које се зове календар православни – има пуно звезда и једна од
сјајних звезда јесте звезда која се зове Св. Петка. Да она није живела међу нама и да није после смрти показала да је благодат на њеним светим
моштима, она не би била у календару. Била би заборављена, као и многи
други, које само Бог зна. Али, ево, Господ је прославио своју угодницу Св.
Петку, пре свега, нетрулежним моштима које су једно време почивале и
међу нама Србима – на Каламегдану у Београду. Оне су, затим, када је
настала турска опасност, пренете у град Јаши, на истоку Румуније. Остале су и светиње, остале су и службе њене и остало је окупљање наше
поводом Св. Петке, 27. октобра. Међутим, ми је можемо прославити сваки
пут и будите сигурни: примиће сваког и свагда нашу молитву и узнеће је
Господу!”
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