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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
Портрет: Здравко Богдан

6.
страна

Прославе Велике Госпојине

8.
страна

Зазвонила школска звона

12.
СТРАНА

Музички камп у Десци

4.
страна
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Загреб далеко од ЕУ вредности, а све ближи мрачној прошлости

Наставља се кокетирање са фашизмом и његовим симболима

Т

абла са усташким поздравом „За
дом спремни” биће највероватније премештена, како пишу овдашњи медији, из Јасеновца у десет
километара удаљену Новску. Усташки
поздрав на ХОС-овој плочи остао би и
даље, а један од предлога је да у Јасеновцу, као и у Вуковару, буду забрањена истицања свих ознака које алудирају на прошлост, па тако и црвене
звезде.
Спорења око табле остају и даље,
а хрватска влада не жели да предузме ниједан енергичнији корак док
комисија за суочавање са историјом
не заврши рад, а то би требало да се
деси у марту следеће године. Након
тога би се ишло у законско регулисање истицања усташких симбола, па
тако и поздрава „За дом спремни”.
Међутим, притисци на Пленковићеву владу од стране екстремне деснице све су јачи, док правих одговора
на то нема. Истиче и стрпљење српске заједнице у Хрватској која је
стално под притиском, можда у по-

Десница у Хрватској је јача него икада, а влада у
Загребу поступа по њеном диктату, без поговора.
Ничу усташке табле крај стратишта Срба, па и крај
оног у Јасеновцу, спаљују се српске новине на
трговима, а форсира се и масовна употреба
усташког поздрава „За дом спремни“

ПОСЕТА АМЕРИЧKОГ
ИЗАСЛАНИKА
Ових дана у Хрватској је поново амерички изасланик за питања
Холокауста, Том Јаздгерд. Он је већ
у више наврата оштро критиковао
истицање усташког поздрава „За
дом спремни”, а од времена његове последње посете није се много
променило набоље.

следње време и већим и јачим него
икада.
Одлука о табли требало би да буде донесена у наредне две недеље, па
ако буде пресељена у суседну Новску
злогласни усташки поздрав поново ће
бити крајње близу јасеновачког логора у којем су усташе немилосрдно

убијале недужне људе - Србе, Јевреје, Роме...
У Хрватској истовремено и даље
траје јалова расправа да ли је „За дом
спремни” усташки или „стари хрватски” поздрав, што земљу све више укопава у прошлост. Свако мало се јављају политичари који бране употребу

усташког поздрава под којим су убијани људи и почињени стравични злочини.
Томе се придружују и многи из цркве, па је тако фра Божо Норац Kлајо
око 2000 верника поздравио са „Хваљен Исус, за дом спремни”. Црквени
скуп организован је крај такозване Хусине јаме између Сиња и Ливна, где се
догодио злочин након Другог светског
рата, а пред војним ординаријем др
Јуром Богданом фра Божо Норац Kлајо тврдио је да је реч о два стара хришћанска поздрава:
- То су добронамерни, људски, хришћански поздрави у којима нема ни
капи мржње ни освете и речи из тог
поздрава нису уперене против било
кога. Ослободимо се више тих намета са истока које су нам наметнули
они који су желели да нас униште.
Есктремни десничари галаме, вређају, шире мржњу и остају без санкција којима су подвргнути сви други
који су на друштвеним мрежама упутили премијеру Андреју Пленковићу
далеко бенигније претње.
Kолико год се неки труде, попут
Пленковића, да умање значај и утицај крајње деснице, она је данас јача него икада. И присутнија на политичкој сцени и у медијима, а правог
одговора на сејање мржње нема ни
од коалиције на власти, ни од опозиције из редова социјалдемократа.
Увек све завршава компромисима на
којима политичке бодове добија десница, а земља све брже иде у слепу улицу из које ће се тешко наћи
излаз. 

Хрватска ставља Србију у фокус спољне политике

Х

Најављена посета Вучића хрватским ратним ветеранима

рватска председница Kолинда
Грабар-Kитаровић у предстојећем раздобљу фокус у спољној
политици усмериће ка односима са
Србијом и БиХ, а у октобру намерава
да посети Русију, објавио је данас високи извор из њеног кабинета, преноси Хина. Исти извор је навео да постоји могућност да председник Србије
Александар Вучић дође у службену
посету Хрватској.
Хина подсећа да су српски медији
недавно најавили, позивајући се, такође, на хрватске дипломатске изворе, да
ће Вучићу стићи позив да до краја године оде у званичну посету Хрватској.
У кабинету хрватске председнице
наглашавају да та посета Вучића неће
бити протоколарна него садржајна,
како би се кренуло у решавање отворeних питања, а то се, како се наводи,
пре свега односи на питање несталих,
као и проблема српског закона о универзалној јурисдикцији за ратне злочине у бившој Југославији.
„Председница ће предложити састанак Вучића и хрватских ратних ветерана, а једна од тема би могла да
буде постављање спомен плоче у логору Стајичево у Србији”, навео је
извор, преноси „Хина”.
Тај извор оцењује да између председнице Хрватске и Вучића постоји
одређени ниво поверења и да верује

Председница Хрватске ће предложити састанак
Александра Вучића и хрватских ратних ветерана,
а једна од тема би могла да буде постављање
спомен-плоче у логору Стајичево у Србији, објавила
је Агенција „Хина”

састанак са председником Русије Владимиром Путином. Извор „Хине” је казао да то не значи одустајање од хрватске подршке Украјини на њеном путу интеграција, али да је нужно одржавати односе са Русијом.
„У Москви неће моћи да се избегне
разговор о „Агрокору” с обзиром на
кредите које је тај концерн добио од
руске „Збербанке”, кажу на Пантовчаку.
Због тих активности Грабар-Kитаровић неће са хрватским премијером
Андрејом Пленковићем ићи у Њујорк
на Генералну скупштину УН, иако је то
било планирано. 

„ТУРСКА УПРАВЉА
ПОЛИТИКОМ У БиХ”
Један од ранијих сусрета хрватске председнице Колинде Грабар-Китаровић и њеног српског колеге Александра Вучића

да српски председник „жели да покрене неке ствари”. На Пантовчаку се
надају постизању договора који ће онда отклонити било какве елементе хрватског заустављања Србије у преговорима с ЕУ, наводи „Хина”.
У погледу односа са БиХ, извори из
кабинета председнице Хрватске на-

глашавају нужност реформе изборног закона, и наставак европске интеграције, што је брана против јачања
исламског радикализма у тој земљи
за који већ постоје бројни показатељи.
Наводи се да средином октобра
Грабар-Kитаровић путује у Москву на

Хрватска Агенција „Хина” наводи да је реторика из БиХ постала
изразито непријатељска према Хрватској, за шта делом узрок види и
борбу за власт у Сарајеву, а такође упозорава да турски председник Реџеп Тајип Ердоган скоро да
управља политиком у БиХ наводећи да се редовно телефоном чује
са челником СДА и бошњачким
чланом председништва Бакиром
Изетбеговићем.
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Будимпешта, 7. септембар 2017.

Програм „Месеца српске културе”
Будимпешта

8. септембар 2017. у 19:00 ч.
Свечано отварање „Месеца српске културе”
Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”
Концерт „Енергија традиције”
Адреса: Палата уметности
MÜPA (IX ker., Budapest, Komor
Marcell u. 1)
*

Деска

9. септембар 2017. у 16:00 ч.
„Фолк фест” – наступ српских
фолклорних друштава из Мађарске
Адреса: Szabadidő Park – Deszk
*

Будимпешта

Од 11. до 15. септембра 2017, од
12:00 до 14:00 ч.
Радионица за децу: „Традиција за
младе нараштаје”
Радионицу воде чланови Удружења „Бео-етновизија” из Београда
Адреса: Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти (VII ker.
Budapest, Rózsak tere 6-7.)
*

Сантово

Будимпешта

Батања
16. септембар 2017. од 19:00 ч.
Премијера култног музичког фил23. септембар 2017.
ма „Фанк-и-ластиш црног зуба”
14:30 – Изложба слика у Српској
Гост вечери: фронтмен групе „Ди- основној школи у Батањи
сциплина кичме” Душан Којић Која
19.30 – Концерт КУД-а „Опанци” из
Адреса: Српски културни центар Помаза
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
*
*
Помаз

23. септембар 2017.
17. септембар 2017. од 17.30 ч.
Од 10:00 до 15:00 ч. – Гастрономски
Хор „Vox Mirabilis” – концерт ду- дан
ховне музике
Трг испред Дома културе у ПомаАдреса: Српски православни храм зу
у Стоном Београду (Székesfehérvár,
*
Rác utca 16.)
Будимпешта
*
28. септембар 2017. од 19:00 ч.
Будимпешта
„Српски екран” – обележавање ју18. септембар 2017.
билеја: 25 година од покретања самоОд 14:00 ч. – представљање реч- сталне телевизијске емисије на српничког пројекта Филозофског фа- ском језику, Maђарског јавног сервикултета Универзитета ЕЛТЕ у Будим- са (MTVA)
пешти и Филозофског факултета
„Шајком небу под облаке” – преУниверзитета у Новом Саду
мијера документарног филма, 40 миУчествују: проф. др Ержебет Ча- нута
њи и др Александер Урком
Титл: мађарски, српски
Од 15:30 ч. – „Магична петља” –
Сниматељ и редитељ: Ђорђе Шибапоезија Симона Грабовца
лин
Универзитет ЕЛТЕ – Библиотека
Аутор сценарија, наратор: СнежаАдреса: ELTE, VIII ker., Budapest, на Миливојевић
Múzeum körút 4.
Адреса: Eötvös 10 (VI ker., Budapest,
*
Eötvös utca 10.)
*

Помаз

Жанр: комедија
Teкст: Боан Дофен
Режија: Милош Ђорђевић
Играју: Бранка Пујић, Соња Кнежевић, Ненад Ћирић, Милош Ђорђевић
Погрешан број, погрешан дан или
човек, погрешна тема или погрешан
живот. Све је могуће. Јунаци овог комада покушавају да се ишчупају из паучине грешака које су сами исплели.
Најгоре што се решавајући проблеме
учесници у њих све више увлаче. Што
би рекао Боа Дофен: „Кад вам све ово
испричамо, тек онда ништа нећете веровати”
Адреса: „Eötvos 10” (VI kerület,
Eötvös utca 10.)
*

Будимпешта

23. септембар 2017. од 19.00 ч.
„Мудар Милош и чаробна фрула” –
позоришна представа за децу и одрасле, у продукцији Српског позоришта
у Мађарској
Адаптација и режија: Милан Рус
Музичка пратња: Оркестар „Вујичић”
Играју: Дејан Дујмов, Митар Кркељић, Даринка Орчик, Тина Чорић, КаБудимпешта
тица Шокац, Јована Вечић, Тома
12. септембар 2017. од 18:00 ч. Принц, Бранимир Ђорђев, Јосо Мато„Фото сафари – Тара 2017” – риц, Милан Рус
Изложба фотографија
Мајстор тона и светла: Богдан СаАдреса: Српски културни цен- бо
тар (VI ker., Budapest, Nagymező
Мајстор позорнице: Тибор Прагаи
u.49.)
Адреса: Művelődési Ház, Kossuth
*
Lajos u. 54.
*

Стони Београд

НАЈАВА

Будимпешта

6. октобар 2017.
Завршна свечаност
Амбасада Србије у Будимпешти
*

29. септембар 2017. од 19.30
„Повратак” – премијера играног
филма, 90 минута
Бонус програм :
Титл: српски, енглески
Будимпешта
Сценарио и режија: Предраг Јакшић
7. октобар 2017. од 15:00 ч.
Играју: Лазар Роквуд, Ник Манку„Сентандрејско јеванђеље” – позосо, Дубравка Мијатовић, Мајкл Паре, ришна представа у продукцији СрпЏон Севиџ, Милорад Мандић Манда, ског позоришта у Мађарској
Бора Ђорђевић, Рада Ђуричин и друРежија и текст: Милан Рус
ги
Адреса: Nemzeti Szinház, IX ker.,
Адреса: Српски културни центар Budapest, Bajor Gizi park 1.
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
*
*
Организатор: Културни и документациони центар Срба у Мађарској
Будимпешта
Покровитељ: Самоуправа Срба у
30. септембар 2017. од 16:30 ч.
Мађарској
Међународни сусрет писаца „ПеВођа пројекта: Милан Ђурић, в. д.
штански књижевни омнибус”
директора КДЦСМ-а
Учествују књижевници из: МађарТим пројекта: Диана К. Ђурић, Тиске, Србије, Румуније, Немачке, Ау- јана Галић, Грга Олах
стрије, Републике Српске, Црне Горе,
Дизајн: Јелена Петровић Дробац
Турске, Холандије и Хрватске
Инфо: www.centar.hu; FB: Szerb
18:00 – 18:15 ч.
Kulturális Központ
Приказ књиге „Са српског лимба”
Учествују: Славомир Гвозденовић
Партнери: Амбасада Републике
и Петар Милошевић
Србије у Будимпешти, Српска пра19:00 ч.
вославна црквена општина у Будим„Читање љубави”
пешти, Задужбина Саве Текелије,
Вече љубавне поезије – изабрао и Српско позориште у Мађарској, Српчита драмски уметник Радослав Ми- ска самоуправа у Будимпешти, српленковић
ске самоуправе 5, 6, 10. и 13. кварта
Адреса: Tökölyánum (V kerület, у Будимпешти, Удружење уметника
Veres Pálné 17.)
„Круг”, Ансамбла народних игара и
19.00 ч.
песама Србије „КОЛО”, Плесни теа„Након 40 година поново” – кон- тар Мађарске, Српске недељне новицерт Ансамбла „Вујичић”
не, српске самоуправе у Стоном БеоАдреса: Kőrösi Csoma Sándor граду, Десци, Помазу, Сегедину, БаKöbányai Kulturális Központ,
тањи, Сантову, Батањско удружење
(XI ker., Szent Lásló tér 7-14.)
за очување традиције, Удружење се*
гединских Срба, Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска
Помаз
Основна школа у Батањи, Библиоте30. септембар 2017. од 19:00 до ка за стране језике у Будимпешти,
00.00 ч.
Универзитет ЕЛТЕ – Будимпешта,
„Помашко двориште” – Културно- Удружење Бео-Етно визија – Беоуметнички програм
град
Адреса: Pomázi Művelődési Ház,
Huszár u. 3.
Реализацију програма помогли:
*
Министарство људских ресурса Мађарске, Министарство културе и инСегедин
формисања Републике Србије, Мини4. октобар 2017. од 18:00 ч.
старство спољних послова Србије –
„Фото сафари – Тара 2017 „
Управа за сарадњу са дијаспором и
Адреса: Nemzetiségek Háza, Србима у региону, Покрајински секреOsztovszky u. 6.
таријат за културу, јавно информиса*
ње и односе с верским заједницама

Будимпешта
20. септембар 2017. од 19.00 ч.
Промоција књиге „Лондон Помаз”,
29. септембар 2017. од 18:30 ч.
аутора Петра Милошевића (на маИзложба слика „Златни пресек” –
Будимпешта
ђарском језику)
Слободан Каштаварац
Спонзори: Balet Cipő, Meat
Адреса: Teleki Wattay Kastély,
Адреса: Српски културни центар
5. октобар 2017. од 19:00 ч.
Boutique, 400 étterem, Apartmani
Pomáz, Templom tér 3.
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
„Погрешан број” – позоришна Central 5, Balkan Expres, Ruszwurm
*
*
представа
Cukrászda
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ШКОЛСТВО

С

Још један почетак у Српској школи у Будимпешти

У нову школску годину са 489 уписаних ученика

вечаном приредбом, одржаном
у школском дворишту Српског
забавишта, основне школе, ђачког дома и гимназије „Никола Тесла”,
отпочела је још једна школска година у установи на пештанском Тргу ружа. Програм је отпочео интонирањем
српске и мађарске националне химне, после чега су присутне, на српском и мађарском језику, поздравиле
гимназијалке Ана Маргушић и Босиљка Фекете.
Отац Зоран Остојић,
парох будимпештански и
отац Далибор Миленковић, парох батски, који је
уједно и вероучитељ у
пештанској Српској школи, одржали су молебан
за успешан почетак наставне године.
Директорка школе, др
Јованка Ластић и њене
колеге могу да буду задовољни, јер ће укупно
489 ђака и полазника забавишта започети или наставити своје школовање
у овој васпитно-образовној институцији. У забавиште је уписан 51 малишан,
основну школу похађа
129 ученика, док се у гимназији тренутно школује 280 њихових старијих другова. У Српском ђачком дому, у Рожа улици, смештај је
обезбеђен за 129 ђака, а у Текелијануму за 64 ученика. У Ловри, где се
налази подружница ове пештанске
установе, у Српско забавиште је уписано 18 малишана, а у школу 11 ученика.
Приредба је настављена рецитовањем Теодоре Кампер, која је казивала стихове песме Гвида Тартаље „Буђење”, док је ученица Мила Поздер
отпевала песму „Седимо још увек у
клупи”, за коју ју је припремила професорка Оливера Младеновић Мунишић.
У први разред основне школе је,
како смо информисани, уписано 18
ђака, што представља добру гаранцију за будући рад ове школе. Њима
су, по традицији, на самом отварању
школске године поклон-пакетиће
уручили ђаци 4. разреда.
Директорка др Јованка Ластић је

Већи број ученика, али и обимни грађевински
радови на доградњи једне од школских зграда,
обележавају почетак нове школске године у српској
васпитно-образовној установи на пештанском
Тргу ружа

у својој свечаној беседи
истакла да ће ова школска година по много чему
бити ванредна и специфична. Наиме, средином
августа започели су радови на доградњи два
спрата, изнад сале за физичку културу и свечане
ауле. Предвиђено је да се
радови заврше средином
фебруара месеца. Стога
је директорка замолила
за толеранцију, флексибилност и стрпљење, које
се очекује од свих ђака,
просветара и родитеља.
Часови физичког васпитања ће се за то време одржавати у спортској сали
у Ференцварошу, где ће
ђаке одвозити, и отуда их
довозити школски аутобуси. Њихов број је сада
повећан, па деци и про-

светарима на располагању стоје три
возила.
Директорка је истакла и важност
одржавања дисциплине током школске године, због ових ванредних
околности. Капацитети у ђачким домовима су максимално искоришћени, а у дом у Рожа улици уложена су
велика материјална средства за обнову зграде. Поједина одељења ће због
мањка потребног броја
просторија наставу имати у друштвеним просторијама ђачког дома, што
ће трајати до завршетка
радова на згради у Ротенбилер улици.
Како је речено, уводи
се нови систем употребе
електронског дневника, а
картице за уласке и изласке из школске зграде користиће се и приликом
исхране и изнајмљивања
књига из школске библиотеке, која је привремено
пресељена у ђачки дом.
Просветари су једногласно прихватили модификацију педагошког програма, статута и кућног
реда школе.
На крају програма следила је песма Габријеле
Манго Кестхељи, на мађарском језику, у интерпретацији Адама Косновског. Сценографију за
свечаност је креирала
професорка Изабела Борза.
Треба напоменути и да
је и ове школске године
повећан и број запослених просветара, што ће,
како се очекује, допринети квалитетнијем извођењу наставе и ваннаставних активности ученика.
Свечаности поводом почетка нове школске године је, поред осталих, присуствовао и Борислав Рус,
председник Српске самоуправе и Будимпешти и
бивши дугогодишњи професор ове школе.
Драгомир Дујмов
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Будимпешта, 7. септембар 2017.

ШКОЛСТВО

Први школски дани батањских ђака

Н

Јесен у Батањи у знаку јубилеја Српске основне школе

а 225. годишњицу свог постојања, батањска Српска основна
школа постала је богатија за
осморо ђака првака. Они су, у пратњи
својих родитеља, имали прилике да
уживају у пригодном програму добродошлице који су, у њихову част, организовали ученици старијих разреда,
уз помоћ наставнице Магдолне Томпан и учитељице Сање Ковачевић.
Програм је отворио директор школе Никола Ђенеш-Екбауер, говором у коме је пожелео добродошлицу малишанима, као и њиховим родитељима, уз напомену да циљ школе није само
увећање знања деце, већ и
очување и рад на развоју целокупне дечје личности, неговању знатижеље кроз наставу и развоју креативности
у сазнавању и изражавању.
„Ова, 225. школска година,
носи са собом нове задатке
и нове изазове. На нама је да
наставимо традицију коју
смо наследили од наших
предака, да васпитавамо и
образујемо малишане и да
сачувамо српски језик и културу. Школа је снабдевена новим намештајем,
па свака учионица има нове столове и
столице. И забавиште смо успели мало да опремимо новим комадима намештаја. Оно је ове године препуно
деце, на нашу велику радост. Јесте да
тренутно имамо проблем са простором, али се надамо да ће у скорије
време почети радови на проширењу
забавишта и да ћемо након тога имати много боље услове за рад. Суочили смо се и са проблемом кадрова у
забавишту. Успели смо да ангажујемо
једну спремачицу за забавиште, преко бироа за запошљавање, и на тај начин сачувамо школски буџет од до-

„Ова, 225. школска година, носи са собом нове
задатке и изазове. На нама је да наставимо
традицију коју смо наследили од наших предака,
да васпитавамо и образујемо малишане и да
сачувамо српски језик и културу”, поручио је
директор Српске школе у Батањи, Никола ЂенешЕкбауер, на почетку ове школске године

ку”, најавио је Никола Ђенеш-Екбауер.
Присутне су у својим краћим говорима поздравили и председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор, као и заменик директора,
наставник Бела Кришта. Почасни гост
Српске школе био је градоначелник
Батање Јанош Марјаи.
Овом приликом су првацима уручени и поклони: ранчеви са оловкама, бојицама, фломастерима, које је за њих
припремио колектив школе. Поклоне су
својим новим другарима уручили ученици другог разреда. И овај пут, најмлађе ученике у свет школе уводи учитељица Мелинда Кереми.
Сања Ковачевић

ПРИЗНАЊА

Награђен српски активиста из Пантелије

С

датних трошкова”, рекао је директор
школе и напоменуо да су пред колективом и ђацима бројни задаци, већ од
септембра месеца.
„Ове године нас очекује велика прослава крајем октобра месеца, када ћемо свечаном академијом прославити
225. година од почетка прве школске
године у Српској основној школи у Батањи. Припреме су већ увелико у то-

Симеон Чупић добитник признања „Pro Pentele”

имеон Чупић, црквењак и члан
Српске самоуправе у Пантелији,
дугогодишњи активиста српске
заједнице и Јужнословенског клуба у
овом граду, овогодишњи је добитник
угледног признања „Pro Pentele”. Награду му је доделило Удружење за
очување традиције „Пентеле”, које од
1992. године вреднује рад активиста
који доприносе просперитету Пантелије и бољем животу њених становника.
Награда је Симеону Чупићу уручена поводом мађарског националног
празника 20. августа. Иако је обичај да
се признање уручује 19. августа, ове
године је то учињено пет дана раније,
у седишту Удружења за очување традиције. Наиме, добитнику су још раније додељене организационе обавезе у вези пријема гостију из Зенице,
20. августа, па је пригодна свечаност
уприличена нешто раније.
На свечаности је истакнуто да Симеон Чупић већ годинама марљиво
учествује у раду пантелијске цивилне
заједнице, преко четрдесет година

обавља дужности старатеља месног
српског православног храма, као и да
је оснивач Друштва пријатеља Пантелије. Члан руководства био је десет
година, учествовао у подизању Спо-

меника ‘48, односно у постављању
споменика пантелијским војницима,
погинулим у Другом светском рату.
Члан је и Певачког друштва „Имре
Ласло” и оснивач Јужнословенског

клуба старог четрдесет година. Годинама марљиво учествује у организацији и реализацији програма Удружења за очување традиције, настојећи
да истраживањима о српској прошлости у граду обогаћује историју Пантелије.
Симеон Чупић се захвалио на признању, а како нам је рекао, није рачунао на њега. Оно га, како сам каже,
обавезује да настави са радом за добробит Пантелије, српске заједнице у
овом граду, а и шире.
Већ 16. септембра предстоји свечано обележавање 40. годишњице постојања Јужнословенског клуба у Дунаујварошу, где награђени Чупић има
организационе обавезе. Такође, ради
на одржавању контаката са Чантавирцима из Србије, са којима Пантелијци
у последње време имају веома добру
сарадњу, пре свега на пољу културе.
Обе стране желе да прошире ту сарадњу и на друге области живота. У
томе ће, свакако, задужења имати и
Симеон Чупић.
П. М.
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ДУХОВНОСТ

П

разник Успенија Пресвете Богородице, слава манастира у Српском Ковину, обележена је и
ове године на сам дан празника, 28. aвгуста, на веома достојанствен начин,
како то вековна традиција налаже. Поред мештана Српског Ковина, манастирској слави присуствовали су и гости из оближњег Чипа, Ловре, Бате,
Пантелије, Будимпеште, као и верници
из Србије
Након више година, поводом храмовне славе манастира служена је света архијерејска литургија. Служио ју
је епископ будимски Лукијан, уз саслу-

Прославе Велике Госпојине у српским храмовима у Мађарској

Уједињени у молитвама Богородици и
у поштовању традиције предака

Празновањем Успенија Пресвете Богородице,
обележава се дан њеног улазак на небо, односно
дан када се Христос спустио да прими њену душу.
Поводом Велике Госпојине, свечано је и овог
августа било у Српском Ковину, Ловри, Виљану,
Мохачу, Сантову и Новом Сентивану
кон представе настављено у Дому културе. Захвалан сам свима који су нам
омогућили да се овогодишња слава
прослави на овако достојантствен начин
– рекао је Марко Краус за „Српске недељне новине”.
*
И Срби на југу Мађарске молитвено
су прославили празник Успења Пресве-

те Богородице. Великогоспојинско празновање је 26. августа отпочело у Виљану, где је српска православна црква
такође посвећена Пресветој Богомајци, тачније Успенију Пресвете Богородице.
На позив Драгомира Бате Шакића,
председника месне Српске православне црквене општине и његове супруге Дафине, последње суботе у августу дошли су Срби из мађарског и
хрватског дела Барање. У празновању
патрона светиње њима се придружио
и месни римокатолички жупник Јожеф Агоштон Дарнаи, као и Марта
Кечкеш од стране Реформатске цркве.
Свету литургију служили су: јереј
Милан Ерић, парох печујски, админи-

Српски Ковин

жење свештеника ове епархије, а на литургији су активно учествовала и присутна деца, која су читала молитву
„Оче наш”.
Празничну беседу, по благослову
владике Лукијана, одржао је протонамесник Зоран Остојић, парох будимпештански, који је у свом говору истакао
значај Пресвете Богородице, као мајке свих хришћана. Говорио је о њеном животном путу, њеном успенију, као и о значају празника и молитава које су
посвећене Богородици. По
завршетку празничне беседе и свете литургије уприличено је освећење славског колача и благосиљање
кољива, у манастирској
порти, код крста. Овом чину присуствовао је већи
број верника.
*
Виљан
Након богослужења у
Српском Ковину, у порти манастира је
припремљено пригодно послужење, а
празновање храмовне славе настављено је у Ловри, где је поподне служено
празнично вечерње, уз саслужење свештенства Епархије будимске. Славље
је настављено и у поподневним часовима и увече, када је у месном Дому
културе приређен традиционални бал.
Госте су том приликом забављали стари пријатељи Ловрана, чланови оркестра „Гравија” из Србије. Дружење је
уз веома веселој атмосфери потрајало
до раних јутарњих сати.
На појутарје празника, свету литургију у ловранском храму служили су
протонамесник Далибор Миленковић,
парох батски, и протојереј Радован Савић, парох ловрански. Овом приликом
присутне вернике је поздравио о. Миленковић. Честитајући славу, истакао

је значај вековне традиције достојанствене прославе празника и пожелео
да се овакви обичаји још вековима чувају на овим подручјима земље.
Поподне је поново било резервисано
за забаву, као и славско вече, када је
уприличен културни програм у месном
Дому културе, уз учешће глумаца кра- Српски Ковин
стратор виљанске парохије, протођакон Андраш
Штријк и о. Митрофан из
манастира Грабовац. Свечану славску проповед
одржао је духовни пастир Виљанчана, који је
указао на лик и величину
Пресвете Богородице.
Администратор виљанске
парохије је присутнима
скренуо пажњу на бројне
акатисте, молитве, које су
посвећене Пресветој Богородици, која је заштитгујевачког Књажевско-српског театра
и Српског позоришта у Мађарској.
Марко Краус, члан Српске самоуправе у Ловри, сумирајући утиске са
овогодишње манифестације, за наш
лист је истакао:
– Упркос радном дану, првог дана
празника се на вечерњој прослави окупило око 250 гостију. Задовољан сам наступом оркестра, који је направио добар штимунг. Надам се да су присутни
гости били задовољни и да су наши напори око организације уродили плодом.
Што се другог дана празника тиче, ове
године је био приређен културно-уметнички програм, уз гостовање позоришта
из Крагујевца и Српског позоришта из
Мађарске. Мислим да су глумци оба позоришта дали све од себе и да је вече
било изузетно успешно. Публика је била веома задовољна, а дружење је на- Виљан
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Будимпешта, 7. септембар 2017.
ница, игуманија свих манастира на
Светој Гори.
Своју проповед о. Ерић окончао је
следећим речима:
„Овде у Барањи има врло мало преосталих Срба, али хвала Богу, већ дуго година прослављамо овај велики
празник у овоме лепоме храму и да да
Господ Бог да се још дуго, дуго година окупљамо у њему и молимо Пресвету Богородицу за спасење нас.”
У наставку славског богослужења
обављен је свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовала је породица Драгомира Бате
Шакића, која брижно чува ову светињу, прави драгуљ овог малог барањског
градића.
Празновање храмовне славе приведено је крају послужењем и дружењем, трпезом љубави у месном Дому
културе надомак цркве.
*
Срби у Мохачу су се на
сам дан црквеног празника 28. августа поклонили
Успенију Пресвете Богородице. Велелепна капела,
посвећена Великој Госпојини, која се налази на узвишеном месту мохачких винограда, сматра се својеврсним поклоничким местом барањских Срба. У њу
су некада долазили и Срби и Шокци, који су веровали да ту извире чудотворна изворска вода. Пошто су ово место сматрали важним, српски православни верници су над
извором 1902. године подигли капелу.
Њихови потомци и данас долазе овамо да се помоле и поклоне Пресветој
Богомајки. Након преподневне свете литургије, служене у српској православ- Мохач
ној цркви, вечерње је уследило на Водици, у капели. Поподневно
богослужење, у присуству десетак верника, обавио је јереј Јован Бибић, парох сантовачки, администратор мохачке парохије.
Иако је присуствовао мањи број верника, радује чињеница да се славска
традиција чува и достојно се празнује
патрон капеле на Водици – Успеније
Пресвете Богородице.
*
У Сантову, месни српски православни верници су 28. августа отишли на
Водицу и обележили Успеније Пресвете Богородице. Вечерње код крста, у
присуству двадесетак верника, служио
је јереј Јован Бибић, парох сантовачки,
који је том приликом осветио крст и
одржао кратку свечану проповед. Пошто се мрак брзо спуштао, Сантовчани
су након пригодног празновања кренули својим кућама. Успут су разговор
повели о храмовној слави – Малој Госпојини, која ће ове године бити прослављена 23. септембра.
*
Можда је најсвечаније ове године
било на дан Успенија Пресвете Богородице у Новом Сентивану. Присутних
верника је 28. августа, у месном српском православном храму, било више
него ранијих година. Упркос томе што
је био радни дан, црква је била пуна
верника. Празновање храмовне славе
овога пута суфинансирали су Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама Војводине и Културни и до-

ДУХОВНОСТ

Мохач

Одмах потом обављен је и опход цркве, а преподневна света литургија
окончана је освећењем Светог Јеванђеља, предивног дара, који су светињи
приложили овогодишњи кумови славе,
Димитрије Крунић и његов син Милан.
По завршетку преподневног великогоспојинског славског богослужења,
сви гости били су угошћени од стране
домаћина Сентиванаца. Заједнички ручак – трпеза љубави, уприличена је у
ресторану надомак цркве.
Великогоспојинско славље настављено је поподне, вечерњим богослужењем, које је отпочело у 16 сати. У
пратњи „Банатских појаца” из Новог
Кнежевца и Хора „Јавор”, служили су
протонамесник Светомир Миличић, администратор новосентиванске парохије и протонамесник Милован Милин,

парох из Печке, у Румунији. У порти
светиње је обављен свечани чин освећења и резања славског колача, и благосиљања кољива.
Кумовали су Милан Крунић из Сентандреје и његов отац Димитрије Крунић из Морахалома. Након свечаног
славског обреда, многобројним српским православним верницима из места и околине, из Мађарске, Србије и
Румуније, поздравне речи упутио је
протонамесник Милован Милин, парох
из румунске Печке. На крају своје беседе свима је пожелео да верно чувају своју веру и позвао на окупљање око
Цркве, јер она чува живу реч Божју и
живо предање.
У оквиру вечерњег богослужења,
присутнима се обратио и протонамесник Светомир Миличић, који се захвалио својим колегама, браћи у Христу,
што су својим учешћем увеличали великогоспојинску храмовну славу, затим Хору „Јавор” и „Банатским појцима” на предивном појању, а такође и
организаторима прославе. Посебну захвалност упутио је кумовима овогодишње храмовне славе, који су светињи
даривали Свето Јеванђеље и кадионицу. Један од кумова славе, Димитрије
Крунић, био је посебно узбуђен, јер је
у овој светињи дуги низ година служио
његов отац, блаженопочивши протојереј-ставрофор Михаило Крунић.
„Кумовати је велика част и радујем
се што се наставља славска традиција.
Тако смо одлучили да дарујемо светињу. Била ми је дужност и част, и уколико затреба и пружи се прилика, поново ћемо се прихватити кумства. И на
овај начин покушавамо да сачувамо на-

кументациони центар Срба у Мађарској.
Мушки хор „Јавор” из Сентандреје
пратио је свету литургију, коју су служили: протојереј-ставрофор Илија Галић, парох батањски, архијерејски намесник сегедински и протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански
и администратор новосентиванске парохије. У оквиру богослужења, свечану проповед одржао је протојереј-ставрофор Илија Галић, који је детаљно
говорио о животу и значају Пресвете
Богородице. На крају своје беседе о.
Галић је свима пожелео срећну храмовну славу.
Нови Сентиван
ше обичаје”, рекао је за наш лист Димитрије Крунић. За следећу годину,
кумства се прихватио Ђорђе Веселинов.
У порти месног српског православног храма уследио је пригодни фолклорни програм, у оквиру којег је подмладак КУД-а „Банат” из Деске извео
„Игре из околине Ниша”. Празновање је
настављено и након наступа играча, па
се у порти захваљујући искусним музичарима из Суботице, члановима оркестра „Невен”, запевало и заиграло.
Коло се касније, у вечерњим сатима,
повело и у оближњем ресторану, где
је након краћег пригодног програма
играча „Баната”, после поноћи, приведен крају славски бал.
Нови Сентиван

Предраг Алексов
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОРТРЕТ

Здравко Богдан, пензионер из Помаза

Мораће још да ме трпе – одлучио сам да надживим прадеду!

Г

лава фамилије Богдан, Здравко,
Међу фамилијама које су вековима присутне у
станује у старијој породичној куПомазу,
још од Велике сеобе Срба па до наших
ћи, у коју су се његови родитељи
уселили 1932. године. Она одише па- дана, јесте и породица Здравка Богдана. У великом
тином и пажљивијем посматрачу мопородичном дворишту које гледа на помашку
же да исприча многе занимљиве приче. У тој кући је и рођен, 4. маја 1935.
главну улицу, недалеко од православног храма,
године. Његов син, Петар Богдан са
данас живе три генерације ове породице. Наш
супругом Бојаном и синовима Ненадом и Николом, живи у новој кући, посаговорник је овога пута њен настарији члан,
ред очеве.
осамдесетдвогодишњи Здравко Богдан
Најстарији члан домаћинства дочекао нас је по старом српском обичају, колачима и
кафом, а добродошлицу
нам је, на свој начин – махањем репом, пожелео и
породични
љубимац
Ишлер, златни ретривер.
Здравко Богдан рођен
је као седмо дете у породици. Нажалост, његовим
родитељима су сва деца
умрла млада, осим сестре
Гордане.
„Да би прекинули несрећу, веровало се да детету треба дати име које
још не постоји у селу. Тако сам ја Здравко, а сестра ми је Гордана”, прича помало сетним гласом
наш домаћин, чији је отац
радио у фабрици. Пошто
су имали пет ланаца земље, посла у домаћинству било је на претек.
Највише су, како нам је
рекао, гајили свиње и ко- Наш саговорник, пред својом кућом у Помазу
кошке.
„У породици нико није дуго живео.
„Ми овде у Помазу нисмо имали веНајдубљу старост је дочекао мој пра- ликих проблема ни за време, ни после
деда. Али, моји ће морати да ме тр- рата. Ту је живело пет националности:
пе бар још годину дана, јер сам одлу- Мађари, Срби, Словаци, Немци и Рочио да надживим прадеду”, каже ше- ми. Моја генерација је говорила три,

Здравкова веза са Софијом била је
велики скандал, јер његова мајка није желела снаху Мађарицу. Тако се и
није оженио за њеног живота. Умрла
је рано, 1961. године, у 63. години живота, а после две године Здравко Богдан се оженио Терезом. Каже да није било свадбе, јер у српској средини
тада нису били популарни мешовити
бракови. И поред тога, ташта га је волела и био је њен омиљени зет.
„Моја жена је прихватила српску
породицу и обичаје, више
је ишла у нашу цркву него у своју калвинистичку.
Од Мађарице сам направио Српкињу, која је родила и отхранила српско
дете, мога сина Петра. На
жалост, због здравствених разлога моје супруге,
нисмо могли да имамо
више деце. У браку смо
били 52 године, до 2015,
када се упокојила”, са тугом се сећа деда Здравко.
„У породици смо говорили и српски и мађарски.
Терика је све разумела,
али се устручавала да говори, јер су јој се смејали. Наш син Пера до шесте године није хтео да
проговори српски. Мајка
га је онда ухватила за руку и повела правац у школу на Тргу ружа, коју је
похађао осам година, та-

ДОСЕТКОМ ИЗБЕГАО ТАЈНУ СЛУЖБУ

Здравко Богдан је у војску отишао 1955. године, када је војни рок трајао
три године. Био је постављен у тајну службу, али је досетком успео да симулира глувоћу, што га је спасило овог рода војске.
„Лекар је био премазан свим бојама, али ја још више”, присећа се Здравко. „Бацио је форинту на под да ја не видим, мислећи да ћу да чујем како
је пала и да је подигнем, да се тако одам, али му није успело да ме превари. Онда је почео да ми говори на уво, да набраја реке, Дунав, Тиса… Кад
је рекао Тиса, ја сам устао и отишао на место, правећи се да сам разумео
visszа – што значи назад, односно одступи”, са смехом наставља причу, поносан што је успео да надмудри војног лекара.
ретски Здравко и изазива грохотан
смех код својих слушалаца.
Завршио је српску вероисповесну
школу у Помазу, док је занат учио у
Будимпешти, где је добио звање машинбравара.
У војсци је уместо две године, одслужио само једну, као техничар телефониста, јер је био једини хранилац породице. Био је стациониран у
Вацу, али је, захваљујући својој довитљивости, често долазио кући.
„Увек сам имао велику папулу
(уста)! И никада нисам могао да трпим неправду”, истиче Богдан, ког је
револуција 1956. године затекла управо у војсци.
Владала је, сећа се, велика пометња, стизало је много различитих наредби, док се на крају војска није распала. Од Срба тада нико није отишао
из Мађарске.

четири језика, да би могли међусобно
да се споразумевамо”, прича Здравко
Богдан. „Становништво се бавило сточарством, гајили смо свиње, краве и
козе. Газда Лупин је био српски богаташ, имао је мајур где су се гајиле овце. Сиромашнији су имали козе, богатији краве.”
Богданова супруга, Тереза Софија
Киш, Мађарица из Дебрецина, потекла је из породице са четири сестре и

Здравкова супруга Тереза, са сином Петром

једним братом. Отац јој је рано умро,
па се мајка са децом преселила у Помаз, где је било више посла. Сама је
отхранила децу.

КАКО ЈЕ ОТАЦ ПАВЛЕ ЗАВОЛЕО СРБЕ
Затим нам је испричао своју омиљену причу о Павлу Каплану, садашњем
сегединском проти. Словачко-мађарског порекла, од оца Словака и мајке
Мађарице, Каплан је са дедом често долазио у Помаз, код тетке Терике и
теча Здравка, на славе – Марковдан и Ђурђевдан. Почео је да се дружи са
Србима, да свира хармонику и српске песме. Заволео је Србе и пожелео
да буде као они. Научио је српски и старословенски, завршио Богословски
факултет и сада је прота у Сегедину.

ко да данас лепо говори српски. Школовање је наставио у мађарској Саобраћајној средњој школи, а завршио
је и факултет”, са поносом додаје
глава породице Богдан.
Седамдесетих година прошлог века, Здравко је 13 месеци радио у Бечу, као електричар. Од зарађених пара купио је свој први ауто, популарни руски „жигули”. Цео живот је мајсторисао око аутомобила, струје,
градње куће и много тога је умео сам
да уради.
(Наставак у следећем броју)
Катарина Павловић
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Будимпешта, 7. септембар 2017.

Највећи успех у историји српског џудо спорта

Немања Мајдов у Будимпешти освојио титулу
светског шампиона

У

спорту није лако бити најбољи, рекордер или шампион, не само по
својој вредности и достигнућима
већ и по витешким обележјима. У џудоу је веома важно поштовати противника, играти фер на татамију, бити дакле комплетан спортиста. То су основна начела спорта, то су изузетне одлике, компоненте само оних најбољих. Србија се од јуче поноси истинским шампионом, који је феноменалним наступима задивио читав џудо свет.
Од самог старта финалне борбе Немања Мајдов је имао снажну подршку
наших навијача који су се јуче запутили
ка мађарској престоници и био је изразито супериоран. Већ после шездесетак
секунди борба се преселила у партер,
где је Словенац покушавао да надјача
нашег Мајдова, а финалисти су показивали своју драж, динамику, лепршавост,
тактичко надмудривање. Све оно што џудо чини неодољивим спортом.
После шест исцрпљујућих борби било је само питање који је борац са више снаге ушао у најважнији меч. Српски џудиста је добром тактиком успевао да парира Жгангу, који се очигледно добро намучио против Кукоља. Прва четири минута борбе завршена су
без победника па су новог светског првака одлучивали продужеци. Заправо,
велика резултатска неизвесност трајала је до самог краја…
Такмичар београдске „Црвене звезде” одлично је започео шампионат и
већ у 1. колу успео да савлада Кубанца
Гонзалеса, и направи велико изненађење, с обзиром на дотадашњи рејтинг
свог ривала. Ништа лакши посао није
имао ни у следећој борби против Казахстанца Бозбајева, да би победом над
Ле Биуием из Демократске Републике
Конго, показао да ће ово бити његов
дан.
Стрпљивом и организованом тактиком у четвртом колу против Португал-

Немања Мајдов нови је шампион света у џудоу у
категорији до 90 килограма! Такмичар „Црвене
звезде” је титулу освојио сјајном победом у финалу,
против Словенца Михаила Жганга, који је у
полуфиналу био успешнији од европског првака
Александра Кукоља. Овим сјајним подвигом у
Будимпешти остварен је највећи успех
српског џудоа до сада

ца Дијаса, већ је било јасно да српски
репрезентативац крупним корацима
граби ка самој завршници шампионата.
Победа над Грузијцем Марђијанијем само је потврдила његову одлучност да
ће у Будимпешти јуришати на сам врх.
Полуфинални меч са Мађарем Кристијаном Тотом, кога је у дворани „Ласло Пап”, бодрило близу 12.000 гледалаца био је за џудисту „Црвене звезде”
испит зрелости, тренутак истине. Једном речју, дипломски рад досадашње
каријере. Била је то борба два сјајна

борца, меч са пуно тактичког надмудривања.
Прва четири минута жестоке борбе
завршена су без победника, па су продужеци одлучивали ко ће од ове двојице бораца у финале. Након минут и
двадесет секунди борбе у наставку је
уследила феноменална акција Немање
Мајдова, који је сјајним захватом успео
да обори несрећног Тота на леђа, и пласира се у велико финале.
Александар Кукољ се херојски борио и поред чињенице да је у Будимпе-

СПОРТ
МОДЕРНА ВЕШТИНА
СА ДУБОКИМ
КОРЕНИМА
Џудо је борилачка вештина и
олимпијски спорт настао као скуп
пробраних техника из џијуџицуа. Џијуџицу је у то време у Јапану било
заједничко име за све борилачке вештине (ударачке и рвачке). Тада је
оснивач џудоа – Џигоро Кано, који
је савладао неколико стилова џијуџицуа, одлучио да узме оно најбоље
од сваке и одбаци непотребно. Џудо
је креиран као физичко, ментално и
морално образовање у Јапану. Он се
генерално карактерише као модерна борилачка вештина.
шту отпутовао болестан. Већ на старту
такмичења био је успешнији од Исланђанина Блондала. Та победа га је довољно мотивисала да савлада и неугодног Пољака Пјотра Кучеру и да са пуно оптимизма дочека дуел са Азербејџанцем Туралом Сафгуљевим. А онда
велики меч са Монголцем Галтанбаганом Гантулгом, који му је омогућио да
се пласира у полуфинале где га је чекао расположени Словенац Михаил
Жганг.
Видело се да је српски борац потпуно исцрпљен, али ни то му није сметало да се храбро ухвати у коштац са
Жгангом, који је тражио борбу из близа. После регуларног дела меча, жестоког дуела на татамију уследио је продужетак, где је Словенац искористио
једину слабост нашег Кукоља и у величанственом наступу заслужено се пласирао у финале, где га је чекао други
српски репрезентативац Немања Мајдов.
У првој борби за бронзану медаљу
Корејац Гвак успео је да савлада Мађара Тота и растужи домаће навијаче.
У другом мечу за бронзу Грузијац Марђани био је успешнији од европског
шампиона, који је у Будимпешти морао
да се задовољи петим местом.
СНН

Ватерполо спектакл у Солноку

О

Србија савладала првака Лиге шампиона

ко хиљаду гледалаца уживало
је у занимљивој ватерполо
утакмици између клупског првака Европе, Солнока, и најдоминантније репрезентације у овом спорту –
Србије.
„Делфини” су били гости у оквиру
Дана града, а Србија је на овом мечу
наступила у саставу који је освојио
Олимпијске игре, са изостанком Николе Јакшића, и славила након бољег извођења петераца.
У току „регуларног дела” сусрета
било је 16:16, да би „чета” Дејана Савића била боља у пенал завршници:
Солнок – Србија 19:20 (4:4, 6:2, 1:6, 5:4,
3:4).
Утакмица је била занимљива за посматраче, играло се атрактивно, „гол
за гол”, а најефикаснији у српским редовима био је Слободан Никић са четири поготка. По три су дали Душко
Пијетловић и Филип Филиповић. У
дресу Солнока играли су Ћук и Алек-

Ватерполисти Србије савладали су у Солноку
првака Лиге шампиона, екипу тог града, уз четири
гола пензионисаног Никића. Гоцић, Алексић и
Прлаиновић, као и сви чланови шампионске
генерације Солнока, проглашени су његовим
почасним становницима

САСТАВИ ЕКИПА
Солнок: Нађи, Гоцић 2, Батори
2, Заланки 2, Хангај 1, Мезеи 4,
Алексић 1, Јангер 2, Прлаиновић,
Варга, Ћук 2 Kиш, Бенке 1, Јаншил
2, Жомбор.
Србија: Г. Пијетловић, Мандић 2,
В. Рашовић, Ранђеловић, Ћук, Д. Пијетловић 3, Никић 4, Алексић 1,
Драшовић 2, Филиповић 3, Прлаиновић 2, С. Митровић 3, Б. Митровић, Убовић.
сић, који су и мењали стране, а два поготка за мађарски састав дао је и
Живко Гоцић.
Гоцић, Алексић и Прлаиновић, као
и сви чланови шампионске генерације
Солнока, проглашени су за почасне
становнике тог града.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

П

реко пута цркве уздизала се велелепна грађевина, украшена
женским скулптурама и великом куполом. Жарко је тек касније сазнао да је то чувена Крсмановићева
палата. Наспрам ње видела се нова
једноспратна зграда Општине.
Жарка изненадише лепе, богато
украшене фасаде. Десно од храма запази и здање Гимназије испред које су
лежали стрељани Шапчани.
Његов вод је добио задатак да надзире најужи центар, раскршће Поцерске и Јевремове улице, простор Велике
пијаце на Баиру и околину порте
Петропавловског храма. Са запрепашћењем је гледао како поднапити војници 44. пука упадају и врше преметачину по кућама и радњама. Грабили
су све што се могло понети. Бесомучно су псовали и пљували по свему што
је српско, али и по својим старешинама уколико им нису дозволили да учествују у пљачки.
Истога дана у саборну цркву су позатварани многи цивили. Махом сиротиња, старци, жене и деца који нису
успели да избегну у Ваљево.
У тај час указа се сјактећи аутомобил спуштеног крова који је у овом хаосу деловао као да је с неба пао. Иза
њега су галопирали хусари. Углађени
официр лаким скоком искочи из кола
и крене у правцу храма. Жарко је стајао нешто подаље, па није успео да види шта се то дешава у порти. После
краћег времена, из цркве су изведени
неки мушкарци који су одведени у доњи део порте одакле се зачула одсечна наредба, а иза тога и громогласан
прасак пушака. Ово је поновљено још

ЖИВОТНИ СТИЛ

Приморани да ратују против свог народа (19)

Злочин аустроугарских окупатора у Шапцу

Затвореници су у храму патили од глади и жеђи. Из
цркве су изведени мушкарци и одведени у доњи
део порте. Чула се одсечна наредба, а иза тога и
громогласан прасак пушака…

Аустроугарске трупе у Шапцу

неколико пута. Углађени официр, изађе из црквене порте, лаким скоком
ускочи у атомобил и одјури у правцу
савског пристаништа.
Недуго потом на звоник цркве постављен је тешки митраљез. Одушевљени војници у штука-сивим унифор-

мама бурно поздравише црно-жуту
заставу која се у тај час завијорила на
торњу.
Неко упита капетана Кешија шта се
то десило у црквеној порти. Уместо
одговора командир прве чете првог
батаљона 32. пука, цитирао је „упут-

ства” генерала Лотара фон Хортштајна, команданта IX корпуса, који је пре
напада на Србију, окупљеним официрима у Кленку, упутио ове страхотне
речи:
„Господо официри! Ми ћемо се
ускоро наћи у једној земљи чији је народ гори и од најгрознијег варварина.
Уколико би вас задесила та несрећа
да паднете у њихове руке, онда можете рачунати са најјезивијим поступцима. Носеви и уши биће вам отсечени, а очи ископане. Вода ће тамо бити
отрована, а такође и храна, зато вам
наређујем да према овој банди немате никакве милости, већ да све што је
српско, уништавате и сваког ко српски
говори, без даљег стрељате. При уласку у српске градове и села, дужност
вам је да у првом реду похапсите најугледније личности, као што су чиновници, свештеници и учитељи, и у присуству целог становништва одмах
обесите из сваке групе по тројицу Срба! Господо официри, моје речи пренесите и вашим подређеним подофицирима и свим осталим војницима. Нека знају како треба да поступе!”
Затвореници су у храму патили од
глади и жеђи. Следећих дана, они најгладнији, почели су да једу воштанице, а како би угасили жеђ, са зидова
су лизали јутарњу росу. Посрамљени
и понижени, били су приморани да врше нужду у издвојеној просторији где
су се држале свеће и прибор за чишћење.
Драгомир Дујмов

Речи које руше самопоуздање

Све изговорено утиче на ваш енергетски и ментални склоп
Ако често бринете да ли сте све добро урадили и
Д
говорите себи да нисте довољно добри, ваше
самопоуздање опада и све теже проналазите

а бисте избегли могћност да због
честог понављања неких дестимулативних речи и конструкција
почнете да губите самопоуздање,
стручњаци саветују да ове четири
фразе што пре избаците из свог свакодневног речника.
Извини, кад се не извињавате
Добро је да се извините када погрешите или повредите нечија осећања,
али размислите о томе да ли често користите ову реч и када не морате? На
пример: „Извини, можеш ли да ми додаш со?” Уместо „Извини” реците „Молим те”. На пример: „Молим те, додај
ми со”. На тај начин постепено мењате слику о себи, стичете више самопоуздања и престајете да се извињавате за све што урадите или кажете.
Требало би
Чим
кажете
„Требало је да
урадим ово” или
„Стварно би требало да се храним
здравије”, већ осуђујете себе па и
друге. Иако се та
изјава чини истинитом у том тренутку, ваша или
очекивања ваше
околине често воде до разочарања.
Пошто немате никакву контролу

мотивацију да следите своје снове и амбиције,
тврде психолози. Ваше мисли креирају ваш живот,
а оно што изговарате утиче на ваш енергетски и
ментални склоп

над избором других људи, израз „требало би” оријентише вас на одбрану
уместо на решење и утиче на ваше самопоштовање и сигурност. Довољно
је да само кажете: „Урадићу ово” или
„Хранићу се здравије”.
Покушаћу
Када „покушате” да урадите нешто,
то показује да део вас не верује да сте

способни да то и урадите. То може бити на подсвесном нивоу, али ова сумња у себе може да вас блокира у
остваривању ваших циљева. Ако
стварно верујете у нешто и ако стварно верујете у себе, ваше изјаве морају да буду директније: „Урадићу то”
или „Даћу све од себе”.
Лоше
Ова реч се често користи у вези са храном и навикама, „појести
сладолед је лоше”
или „лоше је што
нисам вежбала
ове недеље”. Када
себе етикетирате
„лошим” због тога
што нешто чините
или не, то умањује ваше самопоштовање. Када нешто називате „лошим”, то код вас

изазива осећај кривице и тера вас да
се кажњавате. То што сте појели сладолед не значи да сте лоша особа, па
зашто онда себе кажњавате? Ако
знате да сладолед није најбољи избор за вас, али желите да га поједете, признајте то и прославите, немојте да кажњавате себе! Слободно
уживајте и размишљајте позитивно о
том искуству, уместо да га се стидите!
За напредовање у послу самопоуздање је од кључне важности. Није
свако рођен са овим даром, па је добро знати да је овде дозвољено блефирање, односно претварање да сте
сигурни у себе, чак и када нисте. Психолози саветују да примените одређене трикове, који ће допринети вашем бољем имиџу.
– Облачите се озбиљно. Сако, панталоне и кошуља су увек добра комбинација, јер асоцирају на моћ.
– Јасан и разговетан говор одаје
утисак сигурности. Не шапућите и не
причајте превише гласно.
– Ништа не одаје нелагоду и несигурност као покрети и држање тела.
Ходајте правих леђа и саговорнике
увек гледајте у очи, а руке држите поред тела.
– Ако немате искуства, не дозволите да се то примети. Када дођете у
такву ситуацију, не паничите, већ се
понашајте као да знате шта се дешава и шта вам је чинити. 
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Будимпешта, 7. септембар 2017.
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА СРБА
У МАЂАРСКОЈ
За други квартал – период од септембра 2017.
до јануара 2018. године.

Информације и услови конкурса:

• Конкурисати могу: српске самоуправе, српске
цивилне организације или српска удружења са
седиштем у Мађагодрској.
• Конкурс је отворен од 17. августа 2017. до 18.
септембра 2017. ине.
• Свака организација има право да конкурише са
једном конкурсном пријавом.
• Конкурсне пријаве се предају искључиво на
ћириличном писму у куцаној форми.
• Институције ССМ-a немају право да конкуришу код
КДЦСМ-a.
• Одобрени конкурси се финансирају накнадно.
• Програм који учествује у конкурсу треба да има
за циљ очување, неговање и презентовање српске
културе у Мађарској. Програм може бити на локалном
нивоу, регионални, међународни, итд.
• Конкурисати се може искључиво путем формулара који
се налази на сајту Културног и документационог центра
Срба у Мађарској на следећој адреси (www.centar.hu) са
назнаком „Конкурс за суфинансирање појединачних
културних програма Срба у Мађарској за други квартал,
за период септембар 2017. – јануар 2018. године”.
• Све конкурсне пријаве које не садрже потребан
материјал неће бити узете на разматрање, као ни
пријаве оних који су изоставили да наведу име
Културног и документационог центра у предходно
одобреном конкурсу.
• Рок за предају конкурса је 18. септембар 2017.
године путем поште (до тог датума конкурсна пријава
мора да се пошаље на поштанску адресу: Magyarországi
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1065
Budapest, Nagymező utca 49). Конкурсни пројекти који
не буду достављени на време, неће бити узети у
разматрање.
• Конкурсна пријава се подноси у 2 примерка.
• Код позитивно оцењених конкурсних пријава, име
Културног и документационог центра Срба у Мађарској
као покровитеља пројекта, потребно је означити на
пропагандним и рекламним материјалима, у Српским
недељним новинама, Радио емисијама и ТВ прилозима
Српског екрана, односно и у другим медијама.

Конкурсна пријава треба да садржи:

• Формулар (налази се на нашем сајту www.centar.hu).
• Опширан текст о програму, план програма (једна
куцана страница А4) и понуду (árajánlat).
• За организације које први пут конкуришу код
КДЦСМ-a, потребно је доставити и ове документе (могу
и оверене фотокопије):
1. оснивачки лист (alapító okirat)
2. потпис овлашћеног лица (aláírási címpéldány)
3. уверење о подацима банковног рачуна
(bankszámla igazolás).
Конкурсне пријаве ће разматрати комисија и након
доношења одлуке резултати ће бити објављени на сајту
Културног и документационог центра Срба у Мађарској
(www.centar.hu), односно у Српским недељним новинама.
За информације вам на располагању стоји број
канцеларије 06 1 269 0100 односно број мобилног
телeфона Милана Ђурића 06 70 329 4437, као и имејл
konkursi.kdc@gmail.com.

ГОСТОВАЊЕ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА
У ДОМУ КУЛТУРЕ У САНТОВУ
23. септембра 2017. од 19.00 ч.

„Мудар Милош и чаробна фрула“

ИНФО СЕРВИС
„ТРАДИЦИЈА ЗА МЛАДЕ
НАРАШТАЈЕ”
Етно радионица за децу

Предстaва за децу на српском језику
Адаптација и режија: Милан Рус

Од 11. до 15. септембра 2017.
од 12.00 до 14.00 ч.

Улоге тумаче:
Мудар Милош – Дејан Дујмов, Митар Кркељић
Ђулинка, Милошева љубав – Даринка Орчик, Тина Чорић
Боринка, Ђулинкина мајка – Катица Шокац, Јована Вечић
Ђаво – Тома Принц, Бранимир Ђорђев
Музичари - Јосо Маториц, Милан Рус

Радионицу воде чланови Удружења „Бео-етновизија“
из Београда
Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти
VII ker., Budapest, Rózsak tere 6-7.

„ФОТО САФАРИ – ТАРА 2017.
УДРУЖЕЊЕ ХРВАТА И СРБА
У ДУНАУЈВАРОШУ
ПРОСЛАВЉА 40. ГОДИНА РАДА

Изложба фотографија

12. септембра 2017. од 18.00 ч.
Српски културни центар
VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.

16. септембра 2017. у 17.00 ч.
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Dunaújváros, Bartók tér 1.
У програму наступају:
Удружење дувача у Дунаујварошу,
Оркестар хармоникаша
Музичке школе „Фриђеш Шандор“,
Фолклорна група „Зорица“,
Женски хор из Аљмаша, Јужнословенски КУД из Тукуље,
Женски хор „Фонтана“, Фолклорна група „Рузмарин“
из Калаза
Од 19.30 – заједничка игранка у ресторану „Беке“
(Dunaújváros, Bartók tér 8.)

ЛОНДОН – ПОМАЗ
Читалачко вече романа Петра Милошевића
у Помазу, на мађарском језику, у режији
Српског позоришта
20. септембра 2017. од 19.00 ч.
У програму учествују глумци:
Benkő Péter, Jászai Mari – díjas színművész
Mikó István, Jászai Mari – díjas színművész
Музика: Мирко Милошевић
Вокали: Зорица Јурковић и Тибор Ембер
Teleki Wattay Kastély, Pomáz, Templom tér 3.

ФОЛК ФЕСТ У ДЕСЦИ
9. септембра 2017. у 16.00 ч..
Наступи српских фолклорних друштава из Мађарске
Szabadidő Park – Deszk

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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МУЗИКА

V Музички табор у Десци

Нова прилика за едукацију извођача српске народне музике

П

едесет полазника Музичког табора појавило се у Десци, са
жељом да усаврши своје музичко знање. Знали су шта их очекује, јер
су организатори табора, предвођени
Кристифором Брцаном, председником „Баната”, и ове године млађу тамбурашку секцију поверили Јожефу Ковачу Вершендију, музичком педагогу из Мохача.
Старији тамбураши радили су под стручним руководством Зорана Бугарског Брице, концерт-мајстора и менаџера ансамбла „Зоруле”. Он је уједно
и руководилац Великог
тамбурашког оркестра
КУД-а „Светозар Марковић” и стални члан Великог тамбурашког оркестра
РТВ-а и оснивач Савеза
тамбураша Војводине.
Новину на табору је
представљало и ангажовање Крунослава Киће Агатића, познатог хармоникаша из Тукуље, који је хармоникашима преносио
своје знање и богато искуство.
Камперима су били обезбеђени сви
услови за успешан рад. Они су свакодневно вежбали у Културном, образовном и верском центру „Свети Сава”.
Млађа секција, у којој је било доста
новајлија који су први пут узели у руке тамбуре, радила је под стручним
надзором Јожефа Ковача Вершендија.
– Деца су марљива. Воле да свирају и просто се види њихова љубав пре-

На овогодишњем Музичком кампу, који је у Десци
крајем августа по пети пут организовао КУД
„Банат”, највише пажње било је посвећено
едукацији тамбураша, али су инструктори музике
радили и са даровитим хармоникашима

секцији коју су предводили Зоран Бугарски Брица и Иван Мамужић Мамуза.
– Драго ми је што ми се пружа
прилика да свирам под стручним надзором ова два мајстора тамбурице.
Мамуза је одличан наставник и већ
сам прошле године радио са њим, а
Брицу сам сада упознао и могу рећи
да располаже огромним знањем. Има
много стрпљења са нама. Научили смо
много и теоретски и пратично. Добро
је бити овде, јер поред свирања, доста разговарамо, дружимо се и весе-

лимо – изјавио је Славко Ацков за
СНН.
Први пут у раду „Музичког табора”
учествовао је Зоран Бугарски Брица,
познати примаш из Новог Сада, који у
Деску долази заправо кући.
– Настојали смо да саставимо такву концепију рада и такав репертоар, који ће резултирати успехом, тако да се допадне и публици и полазницима кампа. Два пута дневно смо
радили, читали смо ноте, вежбали, радили на унапређењу технике, па смо
у репертоар уврстили и захтевније
ма тамбурашкој музици. Морам признати да сам био на више табора, али
овај је најбољи. Очекујемо да ће расти број полазника наредних година –
рекао нам је познати музичар.
Међу члановима секције мајстора
народне уметности био је и ове године Богислав Земницки из Холандије,
који нам је рекао:
– Путовао сам 1600 километара и
није ми жао због тога. Овде је моје
друштво, амбијент је супер, а музика
је феноменална. Много тога смо научили. Сви смо уживали у свирци.
Славко Ацков из Калаза био је у

нумере. То су ови млади људи веома
успешно савладали. Свака част и организаторима, јер смо имали идеалне услове за рад – истакао је Бугарски.
Хармоникаши су ове године имали
новог професора. Уместо Зорана Барића, који из објективних разлога није могао да се прихвати хармоникашке наставе, у улози професора први
пут се нашао Крунослав Кића Агатић.
Познати хармоникаш из Тукуље није крио своје узбуђење због нове улоге, али је брзо савладао трему. У секцији су се нашли стари пријатељи и колеге, а било је и нових лица.
– Сви су били вредни и вешти, тако да смо брзо напредовали у градиву. Момци су чак и у паузи свирали и
нису престајали са радом. Била ми је
част да будем са њима и доста тога се
научи, јер човек мора да зна како да
своје знање пренесе. Надам се да сам
у томе успео и да ће моје колеге имати од тога користи – каже Агатић.
Колико је успешан био овај јубилар-

ДОГОДИНЕ И УЧЕСНИЦИ ИЗ РЕГИОНА

Своју оцену овогодишњег Музичког кампа, за СНН је изнео и Кристифор
Брцан, председник Културно-уметничког друштва „Банат”:
– Пети јубиларни камп је стварно био успешан. Томе су допринели и наши стручњаци, а имам информацију да бисмо догодине могли имати и учеснике из Хрватске и Србије. Уколико до тога дође, ми ћемо морати да проширимо капацитете и побринемо се за додатна средства. Овим путем желим да се захвалим Културном и документационом центру Срба у Мађарској и Министарству за људске ресурсе (ЕМЕТ) што су суфинансирали овај
табор. Уколико дође до пораста броја учесника, мораћемо да тражимо додатна средства, или чак и нове изворе. У томе ће нам помоћи и Зоран Бугарски Брица, који ће се обратити Светском савезу тамбураша са идејом
да удружимо снаге и даље развијамо камп.

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

ни, пети по реду Музички камп, потврдио је и завршни концерт, одржан 18.
августа, у месном Сеоском дому. Свако је представио своје музичко умеће,
а публика је бурним аплаузима поздравила сваку програмску тачку полазника табора.
Пре концерта, директор Српског института у Мађарској Пера Ластић је у
холу Сеоског дома отворио изложбу
„Традиционално и модерно у музици
Срба у Мађарској”, посвећену четворици српских композитора са територије Мађарске.
Камп је и ове године био обогаћен
разним пропратним програмима. Већ
првог дана полазници су могли да
уживају у наступу Српског позоришта
у Мађарској, које је извело представу
„Мудар Милош и чаробна фрула”. Сутрадан, Дешчани су угостили фолклорну групу са Сардиније, чији су гости пре неколико година били чланови Културно-уметничког друштва „Банат” из Деске. Трећег и четвртог дана,
у вечерњим сатима, нагласак је био на
гастрономији, а из пратећих програма
нису изостали ни излети у Опустасер
и Сегедин.

НОВИНЕ

П. М.

