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П

ДРУШТВО

евање уз гусле, део нематеријалног културног наслеђа
Србије, уписано је на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Одлуку о упису гуслања донео
је 29. новембра 2018. Унесков Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа, на свом
13. редовном заседању које се одржава на Маурицијусу.
Министарство културе и информисања Србије је 2016. године препоручило надлежној стручној комисији
номиновање гуслања на Унескову
листу. Номинацијски досије припремио је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском
музеју у Београду у сарадњи са Музиколошким иснститутим САНУ и уз
подршку Савеза гуслара Србије, гусларских удружења, појединаца, локалних самоуправа, институција, невладиних организација и стручних
удружења.
Певање уз гусле је трећи упис Републике Србије на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног
културног наслеђа човечанства. Уписом се обезбеђује и боља међународна видљивост а заједнице се подсти-

Тензије око српског инструмента

Комшије траже брисање гусала
из српске баштине

УНЕСКО је одлучио да гусле и гуслање, као део српске традиције уврсти у
нематеријално културно наслеђа човечанства. Међутим, суседи Србије, које
предводи Албанија, упутили су протест и затражили да се одлука поништи
чу да активно доприносе очувању и
преношењу изабраног елемента сопственог наслеђа.
Након што је Унеско, одлучио да
гусле уврсти на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, као део културног
наслеђа Србије, амбасадори Албаније, Хрватске, Црне Горе, БиХ и, како се
наводи, неких других земаља, поднели су тој организацији заједнички
захтев за постизање консензуса о
томе да ли овај инструмент припада
византијској или арапској култури,
пише Коха.
Декларацију је у име свих земаља
представио албански амбасадор при
Унеску Ферит Хоџа. Албанци тврде,
пише портал, да су гусле њихов тра-

диционални инструмент и они га зову
лаута, преноси Танјуг. Тврди се, наиме,
да су Албанија и тзв. Косово још пре
неколико година покушали да овај

музички инструмент региструју у Унеску као баштину свог културног наслеђа, али је тај захтев одбијен јер
Косово није члан Унеска. 

Мањински живот у Србији

Сајам култура
националних заједница
Трећи сајам посвећен националним мањинама
које живе у Србији под називом „Сложни мозаик”
одржан је у Београду, уз подсећање званичника
да је Србија развила мањинска права
на највишем европском нивоу
„Много развијенији и богатији од
нас који се хвале великим достигнућима у области мањинских и људских
права тешко да би могли заиста да се
мере са Србијом када је у питању
однос према мањинским заједницама. У Војсци Србије која је део Министарства одбране мањине учествују
у одбрани своје земље и то учествују,
на првом месту, као добри људи, родољуби, професионалци, као људи
који када раде свој посао чувају безбедност и сваког Србина, и сваког
Мађара, и сваког Хрвата... чувају безбедност сваког од нас”, рекао је министар одбране Србије Алексанар
Вулин, отварајући трећи сајам посвећен националним мањинама које
живе у Србији.
Он је истакао да „Влада Србије

према националним мањинама води
такву политику да оне никада неће
бити таоци било чије политике ван
Србије".
„Никада, без обзира како се понашала ова или она влада неке друге
земље у окружењу која овде има своју националну мањину, неће моћи да
поквари наш однос према националној мањини која живи у Србији", нагласио је Вулин.
Директорка Канцеларије за људска
и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић подсетила је да у Србији има више од 26 националних
мањина.
„Јако смо поносни на ову манифестацију зато што, поред тога што показује богатство културе и традиције
коју је Србија успела да сачува, показује и да смо упркос неким
бурним временима у којима
смо живели и у којима још
увек живимо успели да сачувамо нашу слогу и јединство", рекла је Пауновићева.
Сајам посвећен националним мањинама одржан
је на Београдском сајму, а
организатори су били владина Канцеларија за људска
и мањинска права и национални савети националних
мањина. 

Јубилеји хроничара друштвеног живота

„Српске недељне новине”
већ 500 недеља пред
својим читаоцима
Педесети број „Српских недељних новина”
у овој години, 500 објављених бројева током
десетогодишњег излажења листа под садашњим
називом и 180 година од покретања претече нашег
листа - „Сербских народних новина”,
јубилеји су вредни помена
„Српске недељне новине” ових
дана обележавају неколико јубилеја.
Наша редакција је ове недеље објавила јубиларни 50. овогодишњи број,
а откако новине излазе под садашњим именом, као гласило Самоуправе Срба у Мађарској, објављено
је 500 бројева, током протеклих 10
година.
Поред тога, ове године се навршило тачно 180 година откако је Теодор
Павловић у Пешти покренуо претечу
нашег листа - „Сербске народне новине” чију традицију наставља данашња генерација српских новинара у
Мађарској.
Напори да у ове јубилеје наш лист
уђе у савременијем, колорном издању, нису уродили плодом, из разлога
који редакцији ни уредништву нису
довољно познати. Ипак, захваљујући
пројектима са којима учествујемо на
појединим конкурсима, пре свега у
Србији, успевамо да периодично уве-

ћавамо број страница листа на двадесет, кроз форму тематских додатака. Ове додатке су до сада финансирале владе Србије и Војводине, преко
својих надлежних институција, а
уредништво листа очекује да то наредне године, по први пут, учини и
надлежно министарство у Мађарској,
односно фондација „Бетлен Габор",
којој су упућена два конкурсна пројекта „Српских недељних новина”
везана такође за серије тематских
додатака.
Као и све досадашње годишњице
и пословне успехе, редакција нашег
листа ће и ове јубилеје обележити
онако како је навикла - радно, без
посебних слављеничких скупова и
свечаних говора, трудећи се да и
даље информише, едукује и забави
хиљаде читалаца свог штампаног и
електронског издања. Честитке, наравно, примамо - ако их буде.
Ваш СНН
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Јавно заседање Самоуправе Срба у Шиклошу

С

умирање рада у 2018. години,
конципирање плана рада за
следећу 2019. и „разно“, биле
су тачке које су се нашле на дневном
реду јавне седнице Самоуправе
Срба у Шиклошу, заказане за 4. децембар. Пошто ова самоуправа ни
даље не располаже својим седишним просторијама, форум је организовала на несвакидашњи начин и
на несвакидашњем месту: јавно саслушање је уприличено пред месним
српским православним храмом.
У присуству скромног броја заинтересованих, извештај о годишњем
раду поднео је Иван Јаношев, председник Самоуправе Срба у Шиклошу,
који је истакао да је бирано тело
Срба у овом граду сходно материјалним могућностима остварило своје

И даље без седишних просторија
и услова за рад

Пошто Српска самоуправа у Шиклошу не располаже седишним просторијама,
своју јавну седницу је организовала на несвакидашњи начин и на необичном
месту: пред месним српским православним храмом
планове, програме. Међу њима, посебно је истакао прославу на Ђунтиру, некадашњем ходочасном месту
барањских Срба, односно, празновање митровданске храмовне славе.
Он је нагласио своје велико задовољство што је ове године Шиклош
– заједно са Харкањем – био дома-

Састанак српских активиста у Сегедину

Отпочеле припреме
за прославе великих
духовних празника
У сегединском Српском клубу је 5. децембра
одржано заседање руководилаца Српске народносне
самоуправе и Сегединске месне српске заједнице,
како би биле дефинисане и усклађене активности за
наредни период

Р

уководиоци двеју српских организација у Сегедину, приликом
разматрања програма у протеклом периоду - с посебним нагласком
на „Дане српске културе у Сегедину“
- сложили су се да су програми били
добро посећени, а ове године било је
више заинтересованих него лане.
Свакако, за квалитетне приредбе
била је потребна и сигурна финансијска позадина, а за њу су се побринули
Јелена Фаркаш Сеја, председница
Самоуправе Срба у Сегедину и Боривој Рус, председник Сегединске месне српске заједнице, који су на одређене адресе послали бројне конкурсе
од којих је већина уродила плодом.
Штавише, са многима су се већ и об-

Јелена Фаркаш Сеја

рачунали а пред сам крај године
формулисали су нове конкурсе у вези
са којима се надају позотивном вредновању.
Током седнице истакнута је и важност сарадње са српским народносним самоуправама и српским цивилним организацијама са којима је
потписан Споразум о сарадњи. Једна
од њих је и Културно-уметничко друштво „Банат“ из Деске са којим Сегединци имају веома добру сарадњу.
Ансамбл из Деске ће представљати
сегединске Србе и на прослави „Дана
народности“ - традиционална манифестација ће се ове године одржати
16. децембра.
И поменута приредба се нашла у
жижи пажње, као и други програми,
планирани до краја календарске године, односно, почетком новог лета,
тј. 2019. Припреме су већ отпочеле за
празновање Св. Николе, па Божића,
Српске нове године и Светог Саве
итд. Свакако, једна од највећих прослава биће свечано обележавање
Савиндана. Руководиоци двеју српских организација су нагласили да
ваља у што већем броју привући
српски живаљ, посебно децу и омладину.
Њихово ангажовање и агитовање
је од посебног значаја пошто из њихових редова ће пре или касније стасати и испливати они активисти, који
ће преузети штафетну палицу од
садашњих руководилаца двеју српских организација, који испољавају
видну активност на пољу неговања и
презентације културног и духовног
наслеђа српског народа.
П. М.

ћин 26. по реду Веронаучног кампа,
уједно је на форуму потврдио
спремност чланова месне српске самоуправе да и догодине угосте полазнике традиционалног табора. Чланови бираног тела Срба у овом граду
су подвукли и значај извођачких
радова, који су током ове минуле године урађени у месном српском православном храму. Захваљујући Будимској епархији и материјалној
подршци Владе Мађарске, рестаурисан је иконостас српске православне
цркве, а одмах потом извршени су и
одређени послови на обнови спољашњег дела светиње.
У наставку форума разговарало се
о важности неговања и чувања традиција. У склопу тога, Иван Јаношев
је посебно истакао да колико год
могу, одлазе на храмовне славе у
барањска насеља, а такође је нагласио и значај сарадње са осталим
српским народностим самоуправама како у Жупанији Барањи, тако и
шире.
Председник Самоуправе Срба у
Шиклошу се осврнуо и на планове,
програме у 2019. години, који у многоме зависе од материјалних сред-

става. Уколико конкурси уроде плодом, и наредне године достојно ће се
прославити деспот Стефан Штиљановић на Ђунтиру, храмовна слава
Св. великомученик Димитрије, односно, још једанпут је истакнута спремност српске самоуправе да буде суорганизатор традиционалног Кампа
веронауке.
Размишља се и о поставци нове
изложбене грађе у тврђави, а свакако и догодине посебан нагласак ставиће на улепшавање порте светиње,
односно, заштиту, дотеривање месног српског православног гробља.
Имајући у виду да шиклошки Срби
имају веома добру сарадњу са Србима у хрватском делу Барање, у
плану им је да у будуће продубе сарадњу са Браћом и Сестрама како у
Хрватској, тако и Босни и Херцеговини.
Све у свему, Самоуправа Срба у
Шиклошу за собом оставља успешну
2018. годину. Са друге стране, и догодине настојаће да оствари своје програме, планове и то у циљу чувања и
неговања српске културе и светосавског српског православља.
П. М.
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Дешчанска радионица проширује делатност

Повратак традицији обраде дрвета,
коже и текстила
Неколико чланова Радионице КУД-а „Банат“ из Деске је, у оквиру
ЕФОП конкурса посвећеном старим занатима, боравило у Бекешчаби,
где су присуствовали стручном усавршавању, у организацији
Удружења за народне уметности

П

ошто Дешчани имају вишего
дишњу сарадњу са већ поменутим Удружењем - раније су
код њих школовали четири члана
„Баната“, који су успешно савладали
технику веза и ткања - овом приликом одлука је пала да се прошири
знање активиста „Баната“ у области

старих заната, пре свега, у обради
дрвета, коже, плетења кошарева, фарбања текстила итд.
Кристифор Брцан, председник „Баната“, који се и сам укључио у наставу, тачније часове обраде дрвета, с
намером да научи технике старих
заната, открио нам је да је циљ да се
касније стари занати некако уграде
и у свакодневицу Српске основне
школе и забавишта у Десци:
„Ваља и децу упознати овим струкама које су некада биле основе у
породицама. Важно је да их упознамо са прошлошћу и лепотама тих
заната“, каже Брцан.
Наравно, дводневна едукација није
довољна за то да човек одмах постане мајстор. Баш зато, у склопу ЕФОП
конкурса, наставиће се усавршавање
свих занитересованих, па тако и Де-

Гост клупске вечери у Мохачу

Золтан Хорват - успешан
воноградар, угоститељ
и музичар
Гост Српског клуба у Мохачу био је Золтан Хорват,
познати виноградар и музичар, који је изашао у
сусрет Зорици Степанов, председници мохачке
Српске читаонице и одржао предавање уз
дегустацију вина

У

организацији Самоуправе Срба
у Мохачу и месне Српске читаонице, у мохачком Српском клубу одржано је још једно у низу веома
успешних клупских поподнева месних Срба и њихових пријатеља, симпатизера. Током дружења, Золтан
Хорват је говорио о својим животним
станицама, које су га довеле до узгајања винове лозе, производње вина,
свирања, угоститељства... Он је присутне најпре упознао са својом биографијом из које су присутни могли
дознати да је матурирао у некадашњој Српскохрватској гимназији, а
успут је засвирао и у Ансамблу „Вујичић“.
Путујући са оркестром на турнеје,
у оквиру тих иностраних гостовања
– првенствено, у Француској и Италији - упознао је бројне врсте вина у
вези са којима је дошао до спознаје
да вино није само алкохолни напитак,
већ је много више од тога. Део културе, гастрономије, историје... Золтан
Хорват је признао да је њему тада

постало јасно да ти народи много
више знају о винима, више га користе
како у гастрономији, тако и слободном времену, па чак и на концертима,
у односу на прилике у Мађарској.
Све то Золтану је дао подстрек да
се боље удуби у тајне вина, упозна са
винородним крајевима, регијама у
Мађарској, почео је и са дегустирањем вина. Јер, како рече, уколико човек хоће да добро разликује вина и
жели што више знати о њима, мора
пуно да дегустира. То се не односи
на количину, већ на врсте вина.
„Што више врста вина ваља дегустирати, јер онда човек има могућности да упореди разна вина Свака
сорта вина одговара одређеном карактеру, вина направљена од различитих сорти грожђа имају свој идентитет“, рекао је Золтан Хорват, који је
донео четири врсте вина, управо с
циљем да публика може да их дегустира.
Говорник је присутнима открио да
је свој први виноград купио у Чобан-

шчана, које ће трајати до маја 2019. стасали нови мајстори обраде дрвета,
године. Чланови Радионице „Баната“ коже, плетења кошарева, фарбања
се надају да ће успешно савладати текстила и других старих заната.
све технике старих заната како би
П. М.

цу, тамо је стари искрчио и засадио
нове винове лозе, но, пошто је живот
тако хтео – пре свега, на пољу запошљавања – донео је одлуку да се са
својом породицом врати у Мохач.
„Имао сам још енергије и храбрости да овде започнем нешто. Јер, руку
на срце, увек сам сањао да ћу једанпут имати своју производњу вина",
каже овај виноградар, који је признао
да је једно време, пошто је Подравкина мохачка филијала престала да
ради, био без посла. Тада је са својом
породицом донео одлуку да уштеђевину из породичне касе уложе у куповину земљишта, парцела и у садњу винограда.
Све је то почело 2003.
године. Данас Золтан
Хорват има 6,5 хектара
винограда, што роди, а
додатно још има мање
парцеле на којима такође жели да засади винограде. Надасве је познат
виноградар, који успешно учествује на винским такмичењима, а
вина су му тражена широм земље. Сам обрађује
свој виноград, но, подршку у послу има и од
стране породице. Не
само у раду, него и у продаји, односно, угоститељству.
Мање времена има за
свирање, но, задовољство
му пружа чињеница да
му син веома вешто свира, тј. има правог наследника бар што се тиче
музицирања. Што се пак
тиче дегустације, ње је
било у Српском клубу,
наиме, присутни су могли
да окусе четири врсте

вина. Једно младо бело вино, један
розе, један шилер из 2017. и једно
црно вино, франковку из 2016. године.
О свим тим винима Золтан Хорват је
детаљно говорио: која је технологија
кориштена, какве карактеристике
имају, шта ваља чинити да газда добије добро, укусно вино.
Треба рећи да је у редовима публике било и других виноградара, па је
настала опуштена дискусија о винима, науци о пићу, које се добија потпуном или делимичном алкохолном
ферментацијом свежег грожђа.
П. М.
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Промоција књига Владе Арсића у СКЦ-у

Н

а самом почетку присутне је
поздравио в. д. директора Српског културног и документационог центра Милан Ђурић, који је
касније реч предао гостима. Ово је
било Арсићево прво представљање у
Будимпешти и почело је његовом
књигом „Бродолом”.
Књига говори о једном истинитом
догађају с половине прошлог века,
несрећи брода „Ниш” у центру Београда, када се удавило више од стотину људи, а за коју се до појаве ове
књиге готово ништа није знало. По
налогу тадашњих власти, како је речено, „одлучено је да са бродом потоне и истина.”
Приликом промоције од аутора
смо сазнали на који начин је дошао
до овог податка и са каквим се све
причама сусретао приликом његовог писања. Ова књига је адаптирана у виду радио-драме и премијерно изведена на Радио Београду 2.
Влада Арсић, као новинар, истраживач, неуморни је трагалац за необичним причама и судбинама. Пише
и објављује књиге, могло би се рећи,
историјске романе, који говоре о догађајима који су остали недовољно
истражени, или можда и намерно
заборављени.
Његов роман „Кад звона занеме”
у издању РТС-а је прозно остварење
које у пуној реалности приказује слику Србије у годинама Великог рата,
али и после њега. Бави се највећим
погромом у историји модерне Србије, епидемијом пегавог тифуса која је
1915. године однела више од 200.000
жртава. Књига почиње цитатом Џона
Рида, америчког новинара и хроничара, који јасно описује ситуацију те
1915. године: „Ако је Србија те избегличке, 1915. године, била земља смрти, а била је и више од тога, онда је

КУЛТУРА

Романсиране мало познате странице
српске историје
Представљање дела Владе Арсића одржано је у Српском културном центру у
Будимпешти, а реч је о његова четири романа: „Бродолом”, „Ноћ архангела”,
„Кад звона занеме” и најновијем наслову „Невиђена Србија”, које је, осим
аутора, представио и критичар Драгослав Пауновић
Ваљеву било суђено да буде њена
престоница”.
Постоје сумње да је управо ова
епидемија пегавог тифуса била прво
употребљено биолошко оружје. Роман је био у ширем избору за НИН-ову награду 2016. годину и у најужем
избору за награду „Добричин венац”.
Следећа је била представљена
„Ноћ архангела” (ИК Лагуна), историјска драма која се бави судбинама
потомака Карађорђевих убица, уз
прегршт историјских занимљивости.
Књига описује тренутке у животу владара обе српске династије, Карађорђевића и Обреновића, које су мало
или нимало познате широј читалачкој
публици.
На самом крају публика је упозната са најновијим остварењем Владе
Арсића, „Невиђена Србија”. Књигу
чини 89,99 најлуђих и уврнутих прича
из Србије, а намењена је свим узрастима. Ту се налазе многе занимљивости, између осталог, ту је прича о
четири сахране Карађорђа, о Грцима
на тлу Војводине, Клеопатри под Космајем, о уклетој прузи код Ваљева и
многе друге.
Након промоције су уследила питања аутору, а на самом крају он је потписивао књиге.
Осим што се бави писањем романа

на историјске и социјално ангажоване
теме, Влада Арсић је и лиценцирани
предавач МУП-а Србије на тему наркоманије, педофилије, трговине људима, секти и интернет-предатора. Као
едукатор Фондације „Тијана Јурић“ из
Суботице и Центра за едукацију и превенцију социјалне патологије „Доротеј“ из Београда, само у последње три
године одржао је више од 300 преда-

Сећање на једно хуманије време

У

Д. К.

једна велика кутија плазма кекса. Данас су то неке чике донелe и све сестре
су рекле у глас: То је гест!
Загрлим га јаче. Осетим ону најдивнију дечју топлину, узнемирено срце
мог дечака због радости која ме ражалости. Насмејах се. Смех се човеку
било деце свих узраста, али она млаПогледам га, видим да је научио отргне и у најтежим ситуацијама.
ђа деца нису знала да су у позадини једну нову реч и би ми мило. Кажем: Тако је мој син, са непуних пет година,
оваквог стања хиперинфлација, не- Знам, а знаш ли ти?
научио шта значи гест.
сташице, санкције, празни рафови.
Мама, гест је једна гајба јабука и
Славица Зељковић
У посету болесницима је све доношено, јер је свега недостајало, од лекова до инфузија. Болнице нису имале довољно основних средстава за
лечење болесника. На пулмологији је
недостајао кисеоник, глукоза, инхалатори... Доносили смо деци пиџаме,
јер су болничке биле испране и најчешће без дугмића, неупарен горњи
и доњи део. Гаће кратке, а горњи део
превелики, или обрнуто. Ништа тамо
није било како ваља. Људи су се бавили преживљавањем.
Одлазила сам у посету сину свакога дана. Било је некако пред Божић,
и затече ме тога дана нешто другачија атмосфера. Гомила некаквих кутија на улазу и особље болнице нешто
ужурбаније. Мој син ме је дочека
раздрагано, готово усхићено. Већ с
врата ме призва да ми нешто у поверењу каже. Чучнем да му будем ближе. Загрлим га и наместим уво да ми
шапне. Каже: Мама, да ли знаш шта
је гест?

Јабуке и кекс - и то је гест!

век, баш у ово време, пред
новогодишње и божићне празнике, у време даривања, сетим се доживљаја те '90. године прошлог века, мени блиског као да је
јуче било. Мој син је тада имао непуних пет година. У зимском периоду
би због своје болешљивости и бронхитиса, барем једном доспео у Дечју
болницу, на плућно одељење, у Новом Саду. Посете њему, остале су ми
посебно емотивно дирљиве због
укупне слике свега што се нама као
породици дешавало, али и мојој земљи, која се незаустављиво урушавала.
На самом улазу била је једна пријемна зелено-бела соба са четири
инхалатора. Ту сам затицала болесну
децу како придржавају маске инхалатора, који су бучали као трактори
на њиви. Иза прилепљених замагљених маскица гледале су се светлуцаве дечје очи. Дуж ходника, лево и
десно, биле су собе из којих се чуо
кашаљ, отежано дисање и звиждање
у плућима. На сваком кораку су били
отужни призори сиромаштва које је
све више узимало маха. У болници је

вања и трибина у основним и средњим школама широм Србије.
Како сазнајемо из Културног и документационог центра Срба у Мађарској, у плану је одржавање једне овакве трибине намењене деци, родитељима и педагозима, а у сарадњи са
Српском школом „Никола Тесла“ у
Будимпешти.
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НАУКА

С

вечана промоција одржана је
на Универзитету у Печују, а реч
је о титули која представља највишу част коју академска заједница
може указати припаднику стране
научне и високошколске институције.
Што се тиче новог почасног доктора
правних наука и почасног професора
Печујског универзитета ваља истаћи
да је Он редовни професор Правног
факултета Универзитета у Новом
Саду. Дипломирао је 1986. године на
Правном факултету Универзитета у
Новом Саду. На истом факултету је
1990. године завршио последипломске магистарске студије. Докторирао
је 1994. године на Правном факултету
Универзитета у Београду (докторска
дисертација: Појам грађанскоправне
санкције).
На Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на основним студијама држи наставу из наставних
предмета Увод у грађанско право (од
1995) и Стварно право (од 1995). Од
1995. до 2004. године поверавана му
је настава из наставног предмета
Облигационо право. На докторским
студијама држи наставу из следећих
наставних предмета: Систем приватног права (од 2008); Приватно право у
Европској унији (од 2008) и Право ур-

Признање Универзитета у Печују за проф. др Душана Николића

Почасни докторат за бившег ректора
Новосадског универзитета
На предлог Правног факултета, Универзитет у Печују је професору Правног
факултета у Новом Саду др Душану Николићу, доделио звање почасног доктора
правних наука и почасног професора тог Универзитета, као признање за
допринос развоју правне науке и међународне сарадње у области права
банизма, архитектуре и грађевинарства (од 2008). Као истраживач и гостујући професор боравио је на више
универзитета и научних института у
иностранству.
Проф. др Душан Николић је активно је учествовао у раду више националних и међународних организација и удружења. Учествовао је на многобројним научним конференцијама
у земљи и иностранству. Поднео је
националне реферате за Србију на
светским конгресима за упоредно
право у Утрехту (2006); Вашингтону
(2010) и Бечу (2014). Као члан делегације Међународне трговинске коморе у Паризу учествовао је на више
међународних скупова високог ранга

Поставка радова уметника родом из Србије

Необичне позе светских
државника
Тајанствени уметник, под псеудонимом Др Маријаш,
који је рођен и школовао се у Србији, у Мађарској
живи и ствара готово три деценије, на необичан
начин представио је на својим сликама светске
државнике и узбуркао мађарску јавност

Н

еобична изложба у Будимпешти привукла је пажњу мађарске јавности. Уметник под псеудонимом Др Маријаш изложио је
радове на којима су најпознатији
светски државници представљени на
специфичан начин.
Посебно интересовање изазвала је

Др Мариаш

слика названа Света фамилија у Пикасовом студију, а која подсећа на
чувено уље на платну Пабла Пикаса
Госпођице из Авињона које је назвао
по борделу у Барселони.
На слици Др Маријаша премијер
Орбан окружен је Трампом, Путином,
Меркеловом и Нетанјахуом.
Иначе, на већини цртежа преовлађује Виктор Орбан, који је неретко
представљен као анђео.
„Наравно да десничари мисле да
их провоцирам и да је све ово анархизам. С друге стране, левичари мисле да сам полудео и постао конзервативац који жели да се допадне
владајућој странци. Наравно, ништа
од тога није истина“, каже уметник.
Посетиоци изложбе истичу да је
реч о веома духовитим сликама, те
да се уз овакву уметност све лакше
подноси. Сликар, визуелни уметник,
писац и музичар Др Маријас рођен
је у Новом Саду 1966. године, на Универзитету уметности у Београду развијао је своје таленте, да би се 1991.
године преселио у Мађарску, где и
сада живи.
Др Маријаш је излагао самостално
у Будимпешти, Београду, Лондону,
Љубљани, Бечу, Пекингу, Прагу, Њујорку.
СНН

у вези са одрживим развојем, климатским променама и заштитом животне средине, које су организовале
Уједињене нације.
Био је члан више научних и стручних тела Републике Србије: Комисије
за акредитацију високошколских
установа (2003); Радне групе за израду
Нацрта Законика о праву својине и
другим стварним правима (2005-2009);
Националног научног савета при Министарству за животну средину (20082010); Националног савета за високо
образовање (2011-2014; 2015): радне
групе при министарству просвете,
науке и технолошког развоја Србије
за израду Нацрта Закона о науци и
истраживањима (2018).
Учествовао је у креирању правне
праксе као: судија Суда части при
Регионалној привредној комори у
Новом Саду (1996-1998) и судија Суда
части при Привредној комори Србије
(1998-2000). Такође учествовао је у решавању спорова пред Међународном трговинском арбитражом у свој-

Проф. др Душан Николић

ству изабраног арбитра. Више пута је
био консултант Уставног суда Србије.
Од 2015. до 2018. био је ректор Универзитета у Новом Саду, а од 2016. до
2018. председник Заједнице државних универзитета Србије.
У Матици српској, најстаријој културној и научној институцији српског
народа, био је члан Одбора за друштвене науке (од 2005 до 2008) и Генерални секретар (од 2008 до 2012).
Аутор је и коаутор 15 књига и око
200 других научних радова. Према
националним критеријумима, научни
рад професора Николића спада у
највишу категорију у области друштвених наука (А1).
Проф. др Душан Николић је у
више наврата посетио и српску заједницу у Печују. Са представницима печујских Срба изградио је веома
добре контакте – сходно могућностима, настојао је да пружи подршку
српској заједници у њеним настојањима.
П. М.
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (35)

К

омандант Маринковић је
радо прихватио позив сера
Артура Јанга. Једино га изненади време извођење војне параде.
- У шест сати изјутра? – изненађено прозбори потпуковник Маринковић.
- Да! Чини ми се да је то најидеалније време – без двоумљења одговори гувернер.
- Ваша екселенцијо, ако инсистирате да војна парада...
- Знате, било би одиста штета да
ова ђавоља клима упропасти ваш
широм света чувени дефиле – насмеши се сер Јанг.
Српски добровољци се окупаше у
благим таласима мора, узеше четке
и пажљиво очистише униформе, чизме и пушке. Зацаклише се бајонети.
Сутрадан изјутра, још пре свитања,
добровољци се умише, обријаше и
постројише по четама, батаљонима
и пуковима. Са минарета оближње
џамије допирао је мелодичан позив
мујезина на јутарњу молитву. Добровољци, постројени под конац, својим
импресивним стројевим кораком
марширали су на подшишаном травњаку Паданга, месту за одржавање
популарних коњских спортова, који
се простирао испред монументалног
здања Хотела „Европа”.
У близини, изнад крошњи дрвећа
и кокосових палми, уздизао се монументални неоготски звоник англиканске катедрале Свети Андреј. Са
балкона и прозора помпезног хотела, грађеном у класичном колонијалном стилу, махале су им напудерисане британске даме. Тик до њих
стајали су њихови одважни мужеви,
махом официри, у униформи беле

Сингапур – Лављи град Кинеза,
Индијаца и Малајаца
У Сингапуру, том шароликом, мултиетничком граду већину становништва
чинили су Кинези, махом будисти и таоисти и заједнице муслиманских Малајаца
и Индијаца. Изнад крошњи дрвећа и кокосових палми, уздизао се
монументални неоготски звоник англиканске катедрале Свети Андреј
или каки боје, са неизоставним тропским шеширом са улошком од плуте.
Британци су задивљено посматрали стасите Србе и њихов парадни
корак који се увелико разликовао од
британског. Српски добровољци су
поносно марширали, а кад су војнички поздравили британску заставу и
гувернера сер Артура Јанга, поданици краља Џорџа V поздравише их
громогласним овацијама и бурним
аплаузом.
Одушевљени гувернер је српским
војницима поклонио велику суму
новца како би се овде лепо провели
и опскрбили потрепштинама у „најбогатијем и најснабдевенијем граду
Далеког истока”.
Тако су се добровољци размилели
по улицама и продавницама Сингапура. Раздрагано су се возали рикшама, лаким двоколицама које су се
покретале људском снагом. Кинези
са типичним сламнатим шеширима
купастог облика на глави, трчећим
кораком су превозили српске војнике.
У Сингапуру, том шароликом, мултиетничком граду већину становни-

Сингапур

штва чинили су Кинези, махом будисти и таоисти. Осим њих, у Лављем
граду, живеле су веће заједнице муслиманских Малајаца и Индијаца.
Мањи број Индијаца припадао је
хиндуизму, будизму, сикизму и бахаизму. Значајан је био и број хришћана, већином протестаната, док је број
римокатолика био неупредиво мањи.
У једном делу Сингапура, у близи-

Вече народности у VI кварту Будимпеште

КУД „Рузмарин” на сцени у Терезварошу
На манифестацији „Вече култура националних заједница”, у Дому културе у
будимпештанском кварту Терезварош, представљене су четири народности,
чије самоуправе делују у овом делу града. Међу њима је и Српска народносна
самоуправа, на челу са Милицом Немењи
самбл „Фалкафолк“, који изводи балканску, а највише музику из Бугарске.
Свирају на традиционалним инструментима са Балкана.
Словаке је представило фолклорно друштво из Пешпекхатвана, словачког насеља у Пештансој жупанији.
Уз игре и песме из свог места, приказали су и старе народне обичаје. Пратио их је оркестар из истог места.
Немачка самоуправа довела је

У

Дому културе у Терезварошу 22.
новембра, одржано је традиционално Културно вече народности, на којем су се представиле четири народносне самоуправе шестог
будимпештанског кварта. Госте је
најпре поздравила Илона Часар Чока,
председница Комисије за хумана питања Терезвароша, која је истакла:
„Становништво Мађарске прошарано је разним бојама и народностима. Заједно живимо и негујемо њихо-

ФЕЉТОН

ву културу и језик. Увек се радујемо
да поново погледамо део вишевековне културе. И вечерас ћемо уживати
у чудесној култури, фолклору, обичајима, темпераменту. Овај данашњи
приграм је заједнички понос. Међу
учесницима има много деце и омладине, што показује да је преношење
традиције у добрим рукама и да она
наставља да живи.“
Програм су започели припадници
бугарске народности, односно ан-

ни монофизитске цркве, која беше
посвећена Светом Григорију Просветитељу, живела је малобројна али
сложна заједница вештих и богобојажљивих Јермена. Свега стотинак
породица. У граду је поред јерменских трговаца постојала и мала колонија сингапурских Јевреја која је једва достизала осам стотина душа. (...)
Драгомир Дујмов

ТРАДИЦИЈА
ученике нижих разреда Основне
школе у Бајза улици, који су уз дечје
песмице одиграли неколико игара.
Програм немачке народности настављен је наступом Народног играчког
друштва „Санкт Мартин“ из Сигетсентмартона, који је извео игре из
Комарома.
Српска самоуправа представила
се српским песмама и играма, у извођењу фолклорног друштва и оркестра „Рузмарин“ из Калаза. После
концерта посетиоци су могли да пробају русинске, словачке и српске гастрономске специјалитете.
Милица Немењи, председница
Српске самоуправе Терезвароша, изјавила је за наш лист да ова самоуправа учествује у свим програмима
везаним за децу у Српској школи
„Никола Тесла“.
К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН

акмичење је отворила директорка Српске гимназије, др Јованка Ластић, која је изнела
своје узбуђење због присуства толиког броја ученика из различитих средина, поводом такмичења у лепом
изражавању. Затим је све такмичаре
и њихове учитеље и професоре поздравила директорка Српског педагошког и методолошког центра, Јулијана Мијатовић Которчевић: „Врло
сам поносна што у сали видим, ове
године, још више деце која ће се такмичити у казивању поезије и прозе.
Све то доприноси неговању нашег

Такмичење у казивању поезије и прозе

Рецитовање као говорна уметност
и огледало стања духа
У Српској школи у Будимпешти одржано је Државно такмичење у рецитовању
и казивању прозе, у организацији Српског педагошког и методолошког центра
и уз подршку Самоуправе Срба у Мађарској. Такмичило се 125 ученика из
Ловре, Деске, Бате, Батање, Сирига, Будимпеште. Њима су се по први пут
придружили ученици из Сегедина, где је Српска школа недавно основана
НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОРИ

лепог српског језика. Циљ је, пре свега, упознавање што већег броја припадника српске народности са вредностима српске књижевности. Само
рецитовање је умеће и даровитост, и
ја желим да их и даље развијате. Радујем се што сте дошли да бисте на
најбољи начин показали шта сте научили. Ово је одлична прилика да
учимо једни од других и да уживамо.“

Након поздравног говора, ученици
су били распоређени у посебне учионице уз чланове жирија, који су и
ове године имали тежак задатак да
од пуно изузетних рацитатора одаберу три најбоља у свакој категорији.
Такмичење је трајало неколико сати,
након чега су проглашени најбољи
рецитатори и говорници. Бројна публика, коју су чинили, поред просветних радника, и школских другова
такмичара, њихови родитељи и родбина, заиста је уживала у слушању
песама и одломака из највреднијих
дела српске књижевности.
Основа лепог говора су: дикција
(добра артикулација, разговетност,
јасноћа говора), затим, акценатска и
мелодијска правилност и лакоћа израза. Од рецитатора се очекује добра
чујност, разумљивост и изражајност
изговореног текста. Битно је да се у
рецитовању осети да је песма дожи-

вљена. Важно је да се брзина рецитовања усклади са садржајем песме, са
њеним ритмом, а боја гласа да се
усклади са осећањима.
Између осталих, чули смо стихове
и прозу Бранка Радичевића, Милутина Бојића, Десанке Максимовић, Мирослава Антића, Добрице Ерића,
Љубише Симића, Душка Радовића и
других популарних аутора. Било је то
дивно подсећање на класике српске

књижевности и уживање у новим песмама и прозним одломцима. Зборно
место такмичара било је у свечаној
сали новог крила Српске школе.
Професорка ликовног, Изабела Борза, са својим ученицима се потрудила
и ове године да сценографија буде
занимљива и са лепом поруком. Преко
зида је била пружена увијена српска
застава као таласи тробојне реке. На
сред заставе је цртеж лауте, музичког
инструмента код којег се звук производи трзањем жица. Изнад се налазио
ћирилицом написан мото такмичења
„Чаролијом речи до звезда“.
Сценографијом су повезани музика и реч, као лепе уметности. Јер,
лепо биране и изговорене речи, које
такође настају треперењем гласних
жица, најсавршенијег инструмента,
као и музика, најлакше допиру до
људске душе. Плакат, дипломе и похвале за Државно такмичење у реци-

У првој категорији, у групи 1-4. разред - српски као предмет, прво место
је освојио Давор Ђорђев из Деске, друго место Пани Каталин Сел из Деске,
а треће Лена Аријан из Бате. Посебне похвале добила су два ученика из
Дескe: Сергеј Драгић и Богдана Станојев.
У групи 5-8. разред - српски као предмет, прво место је освојила Габријела Бозоки из Деске, друго Сара Драгић из Деске, а треће Силвија Сива из
Бате. Посебна похвала припала је Лазару Брцану из Сирига.
У другој категорији, у групи 1-2. разред - српски као наставни језик, прво
место је освојила Теона Смиљанић из Будимпеште, друго Иван Золтан Карпати из Сегедина, треће, Даница Данојловић из Будимпеште, а посебну награду освојио је Теодор Радић из Сегедина.
У групи 3-4. разред – српски као наставни језик, сва три прва места су
освојили ученици из Будимпеште: прво место Андреј Балажевић, друго
Радмила Вуковић, треће Богдан Миљевић. Посебна похвала припала је
Винцеу Тот Толнаију из Будимпеште и Милану Санто из Ловре.
У групи 5-8. разред – српски као наставни језик, прво место је освојила
Сара Ковачевић из Батање, друго Иво Маровић из Будимпеште, треће Вукашин Алексић из Будимпеште. У овој групи такмичара додељене су три
посебне награде и то за Лазара Ђурића и Сару Остојић из Будимпеште, и
Предрага Шимона из Батање.
Из Српске гимназије пријавило се 29 такмичара. Бојана Младеновић из
Будимпеште је најбоље рецитовала и освојила прво место, друго је припало
Тамари Владетић, а треће Марти Јовановић. Посебну похвалу добили су
Ленка Кипријановић и Вељко Круљ.

товању, са ликом Десанке Максимовић и стиховима из њене песме
„Стрепња“ осмислио је проф. Зоран
Меселџија.
Верујемо да ће ово такмичење мотивисати и друге ученике да вежбају
и буду све бољи рецитатори. Сви учесници су добили похвале и чоколаде,

а награђени дипломе и књиге српских писаца.
Чланови жирија нису имали нимало лак задатак, али су га обавили на
задовољство свих учесника и публике. При вредновању наступа и додели
награда жири је имао, између осталог, у виду и језичке могућности и
средину из које такмичар долази.
Свака група такмичара је имала по
два члана жирија. У жирију су били
професори: Аница Пандуровић, Љубинка Георгијевић, Изабела Данко,
Ерика Котхенц, Јасмина Латас, Митар
Кркељић, Кристина Бекић, Бојан Белић, Радивој Галић и Славица Зељковић. Посебну захвалност заслужују
ментори ученика који су их за такмичење припремали и од њих направили праве мале уметнике лепог говора.
Све време такмичења одржавала се
редовна настава. Шеф актива, учитељица Мирјана Ковач, потрудила се да
целокупна организација протекне у
најбољем реду.
С. З.
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Будимпешта, 13. децембар 2018.

Просветне активности на југу Мађарске

Мноштво јесењих програма у Батањи
Новембар месец обележила су бројна дешавања у Српској основној
школи и забавишту у Батањи. Насупрот тмурним данима, просветари
су унели ведрину у ученичке животе многобројним програмима
и тако разбили монотонију позне јесени

О

дмах после јесењег распуста,
током којег су се неки од педагога стручно усавршавали у
Београду, у Батањи је организовано
школско такмичење из српског, мађарског и енглеског језика, као и из
математике. Сада већ традиционално
одмеривање знања за старије основце представља праву забаву. Распоређени по групама такмичили су се
у знању на свим пољима. Од брзалица,

слагалица, тестова, додавалица и
многобројних занимљивих задатака,
које су за њих припремили наставници и учитељи, деца су у доброј атмосфери и тимски вредно радила. За то
време нижи разреди су имали спортска такмичења. Своје вештине су испобали на многобројним полигонима.
Најмлађи, забавиштанци, имали су
наступ у Дечјој кући, где је организован Српски дан. Веродостојно су

представили српску културну баштину у институцији која већ годинама
приређује овакве програме, како би
родитеље и децу, будуће ученике, упознали са народностима које живе у
Батањи. Тако су се, поред Мађара и
Румуна, својим суграђанима представили и чланови српске заједнице,
деца из забавишта у пратњи васпитачица, Габриеле Дохањош Роцко и
Жуже Гал.
Присутнима су се представили
српском народном игром и песмом
у народним ношњама, што је свакако
допринело комплетном утиску. Публика је великим аплаузом наградила спретне малишане, а комплиментима укусан српски колач „Београдски пољубац“, који је припремила
Габриела Дохањош Роцков. На крају
програма деца и родитељи су се придружили малишанима и заједно направили једно велико коло. Чари
српског фолкора никога нису оставили равнодушним.
Основци су кренули на часове пливања у оближње место, Тоткомлош.
Након набавке школског аутобуса и
основци из Батање имају прилику да
у оквиру часова физичког иду на пливање. Ово је свакако један велики
корак за ученике наше школе. Петар

Предбожићна хуманитарна акција

Радост даривања сиромашних
Поклони прикупљени у акцији „Деда Мразова фабрика” намењени су
за незбринуту и сиромашну децу, малишане без родитеља, као и за одрасле
који су стари и болесни. Полазници Српске школе и забавишта „Никола Тесла“
такође су се придружили овој акцији

У

Мађарској је од 30. новембра до
21. децембра омиљени догађај Mikulásgyár (Деда Мразова фабрика). Организатор је истоимена задужбина, а Црвени крст и Пошта Мађарске су покровитељи. Тада деца, али и
одрасли, учествују у припреми поклона
другој деци, нарочито оној којој је потребна пажња у недостатку њихових
ближњих. Поклони су намењени за незбринуту и сиромашну децу, и децу без
родитеља, као и за одрасле који су стари и болесни. Ту су укључене и друге
донације у виду oдеће и трајних намирница.
Најмлађи из Српске школе „Никола
Тесла“ су учествовали у овој акцији. Све
три узрасне групе: „Зечићи“, „Пужићи“
и „Јежићи“, су за своје другаре понели
различите ситнице које ће их обрадовати. Ту је било сликовница, бојица, лутака, аутића, торбица, плишаних играчака и друштвених игара. Поклоне су,
заједно са васпитачима, упаковали
најлепше што су знали и умели, и упу-

тили се у Парк Millenáris, у Будиму, где
их је сачекао Деда Мраз. Њему су предали своје шарене пакетиће од срца,
које ће он проследити тамо где га нестрпљиво чекају.
Деца су у овом догађају учествовала
искрено, са пуно љубави, поклањајући
своју најдражу играчку или омиљену
књигу, која је и њима донела радост, а
коју желе да поделе са непознатим вршњацима. О томе шта значи, какав је то
осећај даривања али и примања поклона, васпитачи су спонтано разговарали
са децом. Циљ је био да се од раних
дана уче да неког усреће и да са неким
поделе оно што имају. Причали су о
томе да поклон може бити материјалан,
опипљив, али да је поклон и лепа реч,
гест, загрљај, помоћ другару у невољи.
Деца су кроз разговор са васпитачима сазнала да има људи, па и деце, који
немају ништа, који су тужни, напуштени,
болесни, сиромашни. Посебни дани, као
што је Божић, су прилика, да будемо
прави хришћани. За диван доживљај

НЕВЕН
Журж, наставник физичког, уз помоћ
својих колега, непливаче подучава
пливању, док са пливачима усавршава технике пливања. Овакав вид учења уродио је плодом, јер је из године
у годину све више деце пливача.
Одржано је школско такмичење у
рецитовању на српском језику, како
би се направила селекција за Дражавно такмичење у рецитоваању и
казивању прозе. Била је то одлична
прилика да малишани пред домаћом
публиком покажу своје рецитаторско
умеће. Они најбољи су кренули пут
Будимпеште, одакле се нису вратили
празних руку. Сара Ковачевић је
освојила прво место, док је Предраг
Шимон добио посебну награду.
Крај новембра обележила је посета главном граду. Старији основци
су кренули у већ традиционални
обилазак музеја. Од како су батањски наставници сазнали за пројекат
мађарске државне железнице и музеја, почели су редовно да одводе
малишане у посету музеју. Сваке
године, избор би пао на неки други
музеј. Наиме, мађарска државна железница обезбеђује бесплатне карте
ученицима из провинције који желе
да посете музеје. Довољна је само
квалитетна организација и добра
воља педагога како би деци приредили незаборавну посету музеју. Ове
године ученици су посетили Историјски музеј у Будимпешти и погледали изложбу „Српска Саборна црква у Табану. Трагом нестале српске
вароши у Будиму.“ Своју посету су
завршили разгледањем књига из времена краља Матије у Библиотеци
Корвин.
Станислава Ђенеш Екбауер

заслужне су васпитачице: Вера Кривачевић, Ивана Шимпрага, Катарина Тричковић, Валентина Пауљевић, Виолета
Станчић, Гордана Милисавић и Марко
Гажић.
Активности у духу празника се настављају. Малишани су писали поруке
Деда Мразу и Божић Бати шта би и
сами желели да им донесе, правили су
ирвасе од картона и папира у боји, кућице и новогодишњу декорацију, а спремају се честитке за маме и тате.
Славица Зељковић
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СВЕДОЧЕЊА

И

сторичар и професор Салих
Селимовић врстан је познавалац тема везаних за српско-муслиманске односе и проблеме
који су се „провлачили“ кроз, не много срећну, балканску прошлост. Аутор
је вредних књига, на десетине студија, научних радова о пореклу и историји Срба муслиманске вероисповести.
Објашњавајући питање порекла
данашњих муслимана у Србији, БиХ,
Црној Гори, Македонији, KиМ, питање
њихових корена, указујући и на суштину и природу вишевековне неслоге Срба и муслимана, једног истог
народа различитих вера, на почетку
разговора, он каже:
„Данашњи муслимани на Балкану
у већини су словенског порекла. То је
у науци неспорно, мада има и оних
који би хтели да су богумилског порекла и ту је реч о босанском и делу

Професор Салих Селимовић, историчар:

Корени муслимана су српски и
већина је тога свесна
„У народном календару код муслимана на Балкану, поготово у сеоским
срединама, све до данашњих дана користе се одреднице - од Божића или до
Божића, за Видовдан, по Ђурђевдану или на Прокопија неће да раде. И поред
прихватања вере освајача, они нису заборавили матерњи језик, а у виђенијим
круговима се увек писало ћирилицом, коју су често називали босанчица”,
каже историчар Салих Селимовић
века била скоро непозната, изузев
западно од Пљеваља у пределу Буковица. У ретким слуачејвима, у неким
паланкама и касабама, исламизација
је попримила масовнији карактер и
тај талас је потрајао до 1540. И поред

Професор Салих Селимовић

рашких муслимана. Не знају или неће
да знају да су богумили само једна
хришћанска јерес, може се слободно
рећи у православљу, а никако неки
посебан богумилски народ. Ако је
велики део босанских богумила дошао из Рашке, па они су могли да буду
само Срби.
„Знатан број хришћана је исламизиран и кроз данак у крви (девширма).
Неки родитељи су урезивали крст на
чело дечака или им ломили и секли
прсте на десној руци како би их спасили да не буду одведени у Истамбул
и постали Турци, јаничари. Вук Kараџић је констатовао повлашћени положај оних који су прешли у ислам
следећом реченицом: „Ако се ко од
раје потурчи, одмах има сва права
као и остали Турци; не само што га
неће прекорити пређашњом вером,
него ће га још свако радије помоћи
него рођеног Турчина.“
У руралним срединама исламизација је до краја XV и половине XVI

прихватања вере освајача, никада
домаћи муслимани нису заборавили
матерњи језик, а у отменијим круговима се увек писало ћирилицом, коју
су често називали босанчица, беговско писмо или Стара Србија, како су
је они сами називали. Ћирилица и
српски језик су били у употреби и на
турском двору, а Дубровник је у преписци са турским достојанственицима, који су били пореклом наше горе
лист, користили ћирилицу и српски
језик још од 1420 године - тврди професор Селимовић и додаје и да је
Султан Мехмед Фатих говорио и грчки и словенски, заправо српски.
И касније, када је дошло до радикалније исламизације, ипак су биле
сачуване и многе хришћанске и уопште аутохтоне народне традиције и
празнци као што су Божић, Савиндан,
Ђурђевдан, Видовдан, Младенци,
каже овај историчар из Сјенице.
„У народном календару код муслимана, поготово у руралним средина-

ОТРГНУТИ, А НИСУ ПРИХВАЋЕНИ

Професор Селимовић каже да је српски национални корпус изгубио
огроман број муслимана чији су корени српски. Слично се догађало и са
Србима католицима. Он своје сведочење завршава констатацијом умног
Меше Селимовића: „Отргнути смо, а нисмо прихваћени. Kао рукавац што
га је бујица одвојила од мајке ријеке, и нема више ни тока, ни ушћа, сувише
мален да буде језеро, сувише велик да га земља упије".

ВЕШТАЧКО СТВАРАЊЕ НАЦИЈЕ

„Муслимани, који се од 1993. изјашњавају као Бошњаци, у Старој Рашкој
и у БиХ, нису никада могли бити Турци, Иранци, Саудијци. Огроман је број
муслимана који имају српска, односно словенска презимена. Бошњаштво
из периода османске и аустроугарске владавине је промовисао освајач и
окупатор из својих интереса. Ово сада је трећи пут да се наши муслимани
опредељују да су Бошњаци. Не оспоравам право да се сваки човек, па тако
и муслиман, национално изјасни или не изјасни, како хоће, па и као Бошњак.
Друга је ствар вештачко стварање националног колективитета. Ту се морају поштовати научно утемељене одреднице", каже професор Селимовић.
ма, све до данашњих дана се користи
одредница од Божића или до Божића, за Видовдан, по Ђурђевдану или
на Прокопље (св. Прокопије) неће да
раде", додаје Селимовић.
Он каже и да Срби нису чином
прихватања ислама постајали Турци.
Они су и даље, без обзира на то којем
друштвеном слоју припадали и на
којим положајима се налазили, чували матерњи језик, писмо и многе народне обичаје из времена када су
били хришћани, најчешће православци.
„Турци су потцењивали и исмејавали муслимане називајући их Бошњацима, што у дословном преводу
значи празноглав, глуп, тврдоглав.
Дакле, муслимани нису третирани
као прави Турци, а ни они сами у
души се нису тако осећали. После
престанка османлијске владавине
они су се нашли ни на небу, ни на
земљи. Осећали су несигурност и
повлачили су се у себе. Многи нису
могли да схвате и прихвате историј-

ску реалност. Велика маса је била и
потпуно анационална. Ипак, известан број муслиманских интелектуалаца, трговаца и племства (аге и
бегови) знали су за своје хришћанско српско порекло и покренули су
питање националног освешћивања
муслимана и враћања својим предачким коренима! Са друге стране,
било је неразумевања од једног
дела српске интелектуалне и политичке елите за тај процес! То је код
многих муслимана изазвало револт,
па су из нашег пословичног ината
хтели бити свако, само не Срби. Такве околности нашим непријатељима су и те како одговарале и у том
правцу су они спроводили бескрупулозну и веома ефикасну пропаганду", наглашава овај историчар из
Сјенице.
За крај свог интервјуа професор
Селимовић је додао да муслиманима не могу да буду ближи ни Турци,
ни Арапи, нити било који други народ од браће и суграђана Срба. 
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Будимпешта, 13. децембар 2018.

БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ

ДАН НАРОДНОСТИ У СЕГЕДИНУ

У организацији Зорана Трубића, организатора бројних
концерата, а под покровитељством др Петера Хопала,
посланика Мађарског парламента и др Жолта Паве,
градоначелника града Печуја, у печујском
„Expo Center”-у (Међери улица 72)

16. децембра 2018. од 15.00 ч.

21. децембра 2018. године одржаће се „Балкан фест“
Улаз је од 18.00 часова!
Наступају:

НЕДА УКРАДЕН И МИРОСЛАВ ИЛИЋ

У оквиру програма наступају представници
појединих народности:
КУД „Балкан“, КУД „Банат“, КУД „Елефтерија“
Извођачи народних песама: Геза Фабри, Хелена Зоди,
хор „Тхеисблуме”, хор „Вишивански” и група „Жин Жин“

20. децембра 2018. у 19:00 ч.
Адреса: Papp László Sportaréna
(Budapest, XIV Stefánia út 2..)

Адреса: Petőfi – Telepi Művelődési Ház
(Szeged, Szántó Kovács János u. 28)

Током балске забаве, биће обезбеђени медитерански
гастрономски специјалитети

Детаљније информације:
Зоран Трубић +36 20 941 4017, Имре Далма: +36 30 683 9713

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
И ЊИХОВИХ СИНОВА

После програма следи игранка од 17.30 ч.
За добро расположење побринуће се оркестри:
Банат, Борош Квартет и Сарантис Мантзоуракис

Након наступа певача, следи бал до зоре уз
Оркестар „Juice team“

Улазнице се могу купити у Печују:
PartyZoo (Ференцешек улица),
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád”,
Онлајн: Tixa.hu
пре почетка концерта куповина је могућа и на лицу места.

ИНФО СЕРВИС

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА
МРАЗА У ПОМАЗУ
19. децембра од 17.00
Свечана сала Градске куће
У програму учествују:
KУД „Опанке”, Оркестар „Мешелија”,
Српска група „Пчелице” из забавишта у Помазу
Адреса:
Улица Лајоша Kошута 23-25, Помаз
Организатор:
Самоуправа Срба у Помазу

ВЕЧЕ СРПСКЕ МУЗИКЕ И
ФОЛКЛОРА У БУДАЕРШУ
14. децембра 2018. од 17.00 ч.
Адреса:
Városi Ifjúsági klub
Budaörs, Károly király u. 3.
Организатор:
Месна Српска самоуправа

Гостовање српског позоришта у Мохачу, са представом:
Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2018.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12
23. 12.
30. 12.

Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија
Св. Литургија
Св. Литургија

- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

„НАСРЕДИН ХОЏА“
16. децембра 2018. у 17.00 ч.
Режија: Милан Рус
Улоге тумаче:
Митар Кркељић, Тома Принц, Тина Чорић,
Ратко Краљевић, Бранимир Ђорђев, Дејан Дујмов,
Андреа Дока, Милан Рус
Адреса:
Busóudvar, Mohács, Eötvös u. 17-19.
Организатор:
Месна Српска самоуправа
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОЛКЛОР

Планови КУД-а из Сантова

„Весели Сантовчани” очекују
суфинансирање четири пројекта

вогодишњу храмовну славу у
Шиклошу својим наступом
увеличали су и чланови Културно-уметничког друштва „Весели
Сантовчани“. Хитроноги фолклораши ансамбла, том приликом, извели
су две кореографије а њихов труд на
бини итекако се исплатио, наиме, испраћени су овацијама и бурним аплаузима публике. Све то подстакло је
организаторе прославе, Ивана Јаношева, председника Шиклошке српске
самоуправе и Синишу Ножицу, руко-

водиоца месне српске православне
црквене општине да упуте позив својим гостима из Бачке да следећег
лета – приликом присећања на Ђун-

Фонду „Габор Бетлен“, који финансира мањинске програме у Мађарској,
руководство КУД-а из Сантова поднело је четири конкурсна пројекта,
међу којима је и обрада баладе „Родољуб и Аница“, засноване
на истинитој причи у Сантову
увеличају славље Шиклошана и Срба
- Барањаца уопште.
Иначе „Весели Сантовчани” и тренутно марљиво раде под управом
Евице Чатић Козић, уметничког руководиоца, уједно и председнице друштва. Нажалост, многи фолклораши
из Сантова расули су се по Мађарској
па је сада куцнуо час да млади играчи уче, увежбавају кореографије. Пре
свега, „Игре из Пчиње“, но, ту су и
остале кореографије.
У међувремену, руководство ансамбла је много труда уложило у
формулисање конкурсних потражњи.
Код Фонда „Габор Бетлен“ поднета
су четири конкурса, а посебно се истиче план обраде баладе под наслотиру – поново допутују у град, који је вом „Родољуб и Аница“. Ради се о
некада од Турака бранио деспот Сте- модерној верзији драме о Ромеу и
фан Штиљановић и својим наступом Јулији, заснованој на истинитој причи
у Сантову.

Гостовање КУД-а „Табан”

Драгоцено искуство из Новог Сада
Чланови КУД-а „Табан” из Будимпеште били су гости на Фестивалу
фолклора Срба из региона, одржаном у Новом Саду. Својим кореографијама
затворили су и отворили фестивал на сцени „Јован Ђорђевић”
у Српском народном позоришту

Ф

естивал фолклора Срба из региона, манифестација је ревијалног карактера, која је крајем
новембра по четврти пут одржана у
организацији Савеза Срба из региона
и Завичајног удружења „Сава Мркаљ“, са идејом очувања и неговања
материјалног и културног наслеђа. На
позив овог удружења, будимпештан-

ском КУД-у „Табан“ припала је част
да учествује на овој манифестацији.
Преко три стотине учесника из
Крајине, Републике Српске и БиХ,
послало је поруку да без неговања
културе и традиције Срба, који вековима живе западно од Дрине и Дунава, за њих нема будућности. Учеснике
и госте поздравио је Милош Вучевић,

СРПСКЕ

градоначелник Новог Сада, као и
Марко Ђурић, изасланик председника Републике Србије. Он је, између
осталог, рекео да само економски
јака Србија може бити ослонац и Србима у региону, и да је зато окупљање
и одржавање оваквих фестивала од
изузетног значаја.
На фестивалу су наступили фолклорни ансамбли из Бачке Паланке,
Требиња, Кљајићева, Ветерника, Бусија, Руменке и Бачког Грачаца. Смењивала се игре и песме са подручја
Косова, Лике, Баније, Кордуна, Босанске Крајине, Источне Херцеговине и
Шумадије. „Табанаши” су отворили
фестивал, играма и песмама уз ђурђевданске обичаје из околине Подгрмеча, кореографијом „Ђурђевдански
уранак“, Милорада Лонића. На самом
завршетку, они су на целовечерњи
програм ставили посебан украс, кореографијом „Ђурђевдан у Пасјану“,
играма из Биначке Мораве, кореографа Дејана Милисављевића. Наступе
је пратио оркестар „Бабра“, а после
концерта одржан је пријем, уз размену поклона и признања. Манифестацији су присуствовали многи званичници из Србије и региона.

НЕДЕ ЉНЕ

Изазов је велик, но, Евица Чатић
Козић је убеђена да ће представа са
пуно учесника бити пун погодак. Премијера се планира за 17. август 2019.
године у Сантову а све поводом 90.
годишњице од трагедије која је задесила двоје младих, који су се неизмерно волели.
Сем тога, фолклораши планирају
током лета наредне године да учествују и на једном међународном
фолклорном фестивалу.
„Веселим Сантовчанима“ већ стижу позиви за наредну годину и сигурно је да ће услед проби и увежбавања нових кореографија фолклораши,
предвођени Евицом Чатић Козић,
сходно могућностима изаћи у сусрет
организаторима разних приредаба,
који жељно очекују ансамбл из Сантова.
П. М.

„Наше је да посвећеношћу, истрајношћу и љубављу према нашем роду,
нашем идентитету и култури, уз снажну залеђину државних институција
Србије, чувамо везу свих Срба са
матицом“, изјавио је Марко Ђурић,
директор Канцеларије за Косово и
Метохију.
Драгана Милошевић, секретарка
за културу Војводине, рекла је да ће
у Војводини, срцу мултикултуралности Србије, увек бити подржане и
добродошле манифестације попут
овог фестивала. Она је додала да се
овим фестивалом чувају вредности
нашег народа, свега онога што су нам
преци оставили и несебично градили.
„Град Нови Сад је место где се негују различите културе, које га чине
градом културе и градом младих.
Нови Сад је град почетка онима који
су бежећи од зла остали у њему. Желим да им захвалим што су овом граду дали посебну енергију, доносећи
своје културно наслеђе“, изјавио је
Здравко Јелушић, председник Скупштине града Новог Сада.
„Била нам је велика част да гостујемо на овома фестивалу и то у Српском народном позоришту. За Табан
је овај наступ био велики изазов и
могућност да прикаже своје умеће у
Србији“, изјавио је Душан Вуковић,
уметнички руководилац „Табана“.
„Био је ужитак гледати их, слушати
и макар из публике учествовати
аплаузом у њиховом наступу. Брилијантан наступ Будимпештанаца, али
и осталих учесника. Велико хвала
свима, играчима и организаторима
фестивала“, речи су Ненада Вукадинова, оца једног од чланова КУД-а
„Табан”.

НОВИНЕ

К. П.

