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ПОЛИТИКА 

П редседник Србије је на зајед-
ничкој конференцији за штам-
пу, коју је одржао са мађар-

ским премијером, захвалио влади у 
Будимпешти на економској сарадњи, 
као и на подршци у области евроин-
теграција, а посебно, како је рекао, 
због чињенице да Србија захваљујући 
мађарској влади има одличне односе 
са Мађарима у Војводини.

„Хвала вам на вашој улози на про-
стору Западног Балкана, за подршку 
на европском путу Србији. Мало ко 
то чини храбро и отворено, мало ко 
је спреман да то уради као ви. Може-
мо само да вам захвалимо и да ка-
жемо да ћете увек моћи да рачунате 
на наше пријатељство и да се надамо 
да ћемо моћи да вам узвратимо”, ре-
као је Вучић.

„Верујемо у ЕУ будућност и подр-
шку Мађарске на том путу, а повећа-
ћемо сарадњу и са Мађарском и са 
земљама Вишеградске групе. Верујем 
да ћемо покушати да ти односи, ако 
је уопште могуће, буду и на још већем 
нивоу”, рекао је Вучић.

„Још једном желим Орбану да ка-
жем да је овде увек добродошао и да 
можемо да имамо и чешће састанке. 
Близу смо, а обе земље од тога имају 
користи. Хвала још једном, хвала на 

улози у стабилизацији у региону, јер 
без стабилног региона нема напрет-
ка”, додао је Вучић.

Након Вучића, медијима се обра-
тио и мађарски премијер Виктор Ор-
бан, који је говорио о тачкама њихо-
вог данашњег разговора, који се у нај-
већем делу састојао од економских 
питања.

Такође је рекао да су сви дугороч-
ни циљеви много важнији од кратко-
рочних и то је оно што значи стаби-
лизацију у региону.

„То није само духовно, већ суштин-
ско питање”, рекао је Орбан и навео 
да је потпуно свестан како је проти-
цало претходних 30 година у овом 
региону, као и у последњих 10, па и 
седам, јер је све то време присутан у 
политици.

У том смислу, додаје Орбан, цифре 
говоре све, Србија је била на крају, а 
сада је на врху, међу првима је, додао 
је Орбан.

„Ако говоримо о европском члан-
ству, а говорим из искуства, јер сам 
водио преговоре о укључењу Мађар-
ске у ЕУ и знам да се свака земља 
трудила, јер смо мислили да смо сви 
једнаки и да сви имају једнаке шансе. 
Али је дошло до тога да је испало да 
нико неће бити примљен, ако се не 

прими Пољска”, рекао је Орбан, па 
наставио:

„Дакле, и ми смо тада, када смо 
примани у ЕУ, имали централну зе-
мљу, зато разумем Србију и сматрам 
да она треба да се прими у ЕУ, јер је 
она та централна земља Западног 
Балкана без чијег пријема у ЕУ неће 
бити пријема ни за остале. Србија је 
кључна земља.”

Додао је да Србија увек може да 
рачуна на Мађарску, као што Мађар-
ска увек може да рачуна на Србију.

Упитан да прокоментарише нападе 
на Мађарску и њега, због залагања да 
се Србија прими у ЕУ, Орбан је про-
коментарисао да је под ударом Бри-
села био и када је због миграната по-
дигао зид на граници.

„Да су могли да ме задаве у Бри-
селу, давно би ме задавили. Још када 
сам у Бриселу говорио да мора да се 
заустави миграција, и сада ево и оста-
ли су почели да дижу ограде због ми-
граната”, казао је он.

Сада су и у Мађарској вера у ЕУ и 
будућност у ЕУ на веома ниском ни-
воу, казао је Орбан и додао: „Не мо-
жемо ми да размишљамо шта се де-
шава у Бриселу, јер Запад је дошао 
на велико благостање, а ми овде има-
мо неизвесност куда идемо, а пут мо-
же да води и на горе и на доле. Сада 
то у Бриселу називају елегантно 'пре-
засићеност проширењем', али ако се 
нешто не предузме, нешто по том пи-
тању, ЕУ ће постати нестабилна”, сма-
тра Орбан.

Земље које окружују ЕУ ће бити 
нестабилне, односно спољне границе 
ЕУ ће бити нестабилне, земље ће би-
ти незадовољне и на крају крајева све 
може да води до распада ЕУ.

„Проширење на Србију не да не 
треба да се одлаже, већ треба да се 
убрза. И није то никава филозофија, 
ја то говорим из искуства, јако су се 
плашили проширења када је и Ма-
ђарска примана у ЕУ, али ЕУ треба 
проширење”, рекао је Орбан. 

Виктор Орбан поручио Бриселу из Београда:

„Проширење ЕУ на Србију не да не треба да се одлаже, 
већ треба да се убрза. И није то никава филозофија, ја то 
говорим из искуства. Јако су се плашили проширења када је 
и Мађарска примана у ЕУ, али је њој потребно проширење”, 
рекао је, поред осталог, мађарски премијер Виктор Орбан, 
приликом прошлонедељне званичне посете Београду.

Спољне границе ЕУ ће бити нестабилне без чланства Србије

Виктор Орбан и Александар Вучић ПРИЗНАЊЕ ЗА ПЕТЕРА СИЈАРТА
Александар Вучић је приликом посете мађарске делегације уручио Ор-

ден српске заставе првог степена мађарском министру спољних послова 
Петеру Сијарту. Он је одликован поводом 28. јуна, Видовдана, за нарочите 
заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа између 
Србије и Мађарске.

Гост из Будимпеште се захвалио на, како је рекао, изузетном одликовању, 
које за њега представља велику част: „Ако желимо да будемо поштени, ово 
одликовање требало би да поделим са бар два српска министра, Николом 
Селаковићем и Јадранком Јоксимовић, јер се изванредно боре за чланство 
Србије у ЕУ”, рекао је Сијарто.

Додао је да одликовање треба да припадне свима који од 2010. године у 
Мађарској помажу Западном Балкану и држе фокус мађарске политике на 
том региону.

„Верујемо да ЕУ не може бити комплетна без Западног Балкана и Србије, 
а знамо да у геополитици нема вакуума и да ако ЕУ пропусти интеграцију 
овог региона, неко други ће заузети то место. Пошто смо већ изгубили Ве-
лику Британију, не желимо и Западни Балкан”, указао је Сијарто.

Он је истакао да му одликовање даје нови елан да се још снажније бори 
за придружење Србије Европској унији.

Вучић је истакао да је Сијарто искрени пријатељ Србије и да му је велика 
част што му је данас лично уручио одликовање.

„Сијарто има посебне заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и при-
јатељских односа Србије и Мађарске, односи који су у историји две земље 
најбољи”, рекао је Вучић.

Он је истакао да је Сијарто увек и на свакој међувладиној конференцији 
Србије и ЕУ јасно и недвосмислено указивао да Србија мора да се придру-
жи ЕУ.

„Борио се за истину, није се стидео пријатељства са Србијом и на томе 
смо му захвални. Захвални смо Мађарској и Орбану на таквој политици и 
сигурни смо да ће и овај орден бити само један беочуг у ланцу нашег при-
јатељсва и свега што морамо и можемо да урадимо у будућности”, рекао је 
Вучић.
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Т рговинска и индустријска ко-
мора Мађарске и Регионална 
привредна комора Северно-

банатског управног округа потписале 
су документ о сарадњи прошле годи-
не, у јеку пандемије и тако потврдиле 
сарадњу која траје више од 15 година. 
Сада је споразум проширен.

- Највећи извоз годинама имамо у 
Мађарску, увоз је солидан, али више-
струко мањи. Сада можемо да очеку-
јемо нове инвестиције и бољи прола-
зак и улазак на мађарско тржиште. 
Будимпешта је велико тржиште, са 2,5 

милиона становника. Отварају нам се 
и могућности за нове инвестиције, па 
смо са руководством француског 
„Мекафора” разговарали о пронала-
жењу партнера на мађарском тржи-
шту – наводи Тибор Хорват, директор 
коморе Севернобанатског управног 
округа.

И Ђерђ Терек, председник Мађар-
ско-српске трговинске и привредне 
коморе сматра да заједнички могу 
да се реализују нови пројекти и тако 
да јача економска сарадња две зе-
мље.

- Најважније је да радимо са срп-
ским предузећима, да она могу да 
послују у Мађарској, али и да мађар-
ска предузећа могу да раде у Србији 
– каже Терек.

Споразум омогућава заједничко 
конкурисање за средства из фондова 
ЕУ, а заједнички пројекти могу се фи-

нансирати из буџета обе државе, као 
и локалних самоуправа. За српске 
градове и општине врло је интере-
сантна комунална област.

- Ми смо делегирали одређене 
идеје, највише о комуналној инфра-
структури – истакао је градоначел-
ник Kикинде, Никола Лукач. 

САРАДЊА

Представљен документ о сарадњи две привредне коморе
У Kикинди је јавности представљен Споразум о сарадњи 

између Трговинске и индустријске коморе Мађарске и При-
вредне коморе Србије, у склопу тродневне посете партнера 
из Мађарске Србији. Споразум омогућава заједничко конку-
рисање за средства из фондова ЕУ, а заједнички пројекти 
могу се финансирати из буџета обе државе, као и локалних 
самоуправа.

Економске везе

О пштина Кањижа је носилац 
овог пројекта који треба да се 
заврши до краја јануара идуће 

године, а партнери су јој локалне са-
моуправе Реске и град Сегедин (Ма-
ђарска). На представљању пројекта 
наглашено је да су места Хоргош, Ре-
ске и Сегедин уско повезана једна са 
другима због услова живота и рада, 
али да се ове локалне самоуправе, 
њихови становници и привреда, као 
и животна средина, заједно суочава-
ју са последицама недостатка међу-
собно повезаних бициклистичких 
стаза.

Кроз део насеља Хоргош већ је из-
грађена деоница бициклистичке ста-
зе према Кањижи, а овим пројектом 
предвиђена је изградња деонице би-
циклистичке стазе од центра Хорго-
ша кроз насеље према граничном 
прелазу Хоргош 2–Реске 2, у дужини 
од скоро два километра, као и израда 
документације, која ће омогућити да 
се бициклистичка стаза заврши како 
би постала једна целина на релацији 
Хоргош-Реске-Сегедин и могућност 
да се у будућности стаза настави до 
других насеља.

Речено је да је у целом пројекту, 

можда најважнији део гранични пре-
лаз Хоргош 2- Реске 2, који ће донети 
много предности када се повеже би-
циклистичком стазом. Пратећа ин-
фраструктура у облику бициклистич-
ких одморишта и бициклистичких 
сервиса само ће повећати значај и 
ефекат стазе, посебно у погледу ту-
ризма, у овом конкретном случају по-
везивањем ових насеља са најпопу-
ларнијом туристичком дестинацијом 
на том подручју бањским центром у 
Морахалому.

У оквиру пројекта, са друге стране 
границе код северних суседа биће 
изграђено одмориште за бициклисте 
на релацији Реске-Морахалом, где ће 
поред система хлађења воденом ма-
глом, фонтане, клупа, игралишта и 
других садржаја, бити и део за само-
услужни сервис за поправку бицикла. 
Један самоуслужни сервис за поправ-
ку бицикла биће постављен унутар 
одморишта, а други на граничном 
прелазу.

Председник кањишке општине Ро-
берт Фејстамер је нагласио да поред 
изградње бициклистичке стазе у на-
сељу Хоргош, припремиће се компле-
тан план лиценцирања  са сектор-
ским плановима за бициклистичку 
стазу између граничног прелаза Хор-
гош 2-Реске 2 и трга Сент Антал у на-

сељу Реске, као и неопходни план 
изградње.

Према речима Фејстамера пара-
лелно са овим пројектом са ресор-
ним Покрајинским секретаријатом 
ради се на другом ИПА пројекту – 
наставља се планирање продужетка 
бициклистичке стазе од Хоргоша до 
Сенте, а такође и повезивање других 
насеља бициклистичким стазама.

- Поред бањског и наутичког тури-
зма по којима је Кањижа препозна-
тљива, овим се стварају услови и за 
развој бициклистичког туризма, при 
чему се ствара могућност повезива-
ња бициклистичке руте са Суботи-
цом, осталим местима кањишке оп-
штине и бициклистичким стазама у 
окружењу. Улагање у бициклистичке 
стазе је оправдано и у погледу трен-
дова за промовисање здравог начина 
живота и заштите животне средине, 
јер се коришћењем бицикла смањује 
вожња аутомобилима – каже Роберт 
Фејстамер, напомињући да кањишка 
општина уз додатне напоре успева 
да у буџету обезбеди средства за соп-
ствено учешће које износи 15 посто 
од вредности пројеката, поготово што 
паралелно реализује још три ИПА 
пројекта и треба обезбедити предфи-
нансирање за шта се за повраћај нов-
ца из ЕУ чека пет до седам месеци. 

„Хоргош-Реске-Сегедин, 
добар пут спаја људе”

Општина Кањижа у Србији и самоуправе града Сеге-
дина и места Реске у Мађарској, реализују пројекат пре-
кограничне сарадње који подразумева изградњу бици-
клистичке стазе под називом „Хоргош-Реске-Сегедин, 
добар пут спаја људе”. Пројекат је вредан 399.900 евра, 
од чега је у оквиру ИПА програма Европске уније обез-
беђено 339.915 евра.

Прекогранични ИПА пројекат 

Кикинда
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„Кључ Балкана” симболично је пр-
ви пут предат једној локалној само-
управи приликом оснивања Српског 
културног центра „Коло” у Мораха-
лому 2019. године, када га је преузео 
Град Зрењанин, који га је, на дана-
шњој свечаној церемонији, вратио 
домаћину, да би одмах био предат 
Граду Суботици. Град Морахалом до-
делом овог својеврсног признања 
омогућава његовом носиоцу да, то-
ком следећих годину дана, у СКЦ 
„Коло” презентује своје културно на-
слеђе, организује свечаности, по-
словне и културне сусрете, све у ци-
љу јачања прекограничне сарадње 
Србије и Мађарске.

Церемонији доделе у свечаној са-
ли културног центра претходила је 
јутарња молитва, којом је у капели 
„Живоносни источник”, која се нала-
зи у оквиру центра, началствовао 
протонамесник Далибор Миленко-
вић, парох сегедински, који је у својој 
беседи срдачно поздравио окупље-
не и пожелео добру сарадњу Субо-
тици и Морахалому.

Након што је камерни оркестар 
Суботичке филхармоније интонирао 
химне Србије и Мађарске, уследио 
је свечани програм. Градоначелник 

Бакић је, примајући кључ од дома-
ћина, поздравио све присутне и под-
сетио да је Град Морахалом наме-
нио Суботици „Кључ Балкана” у 2020. 
години, али да сама суштина призна-
ња, једногодишња културна размена, 
није могла бити остварена због пан-
демије корона вируса.

Имајући у виду успехе Србије и 
Мађарске у обуздавању пандемије, 
градоначелник је изразио уверење 
да ће, до јула 2022. године, бити реа-
лизовано много квалитетних субо-
тичких садржаја у Морахалому. Он 
је потом нагласио улогу државног 
руководства Србије и Мађарске у 
јачању билатералних односа двеју 
земаља:

„Најбољи односи наше две земље, 
као и српског и мађарског народа, 
за које су посебно заслужни пред-
седник Србије Александар Вучић и 
премијер Мађарске Виктор Орбан, 
рађају управо овакве плодове сарад-
ње. Мађарски културни центар на 
Палићу и српски у Морахалому су 
мостови који ће омогућити додатно 
зближавање и боље упознавање. Ка-
да се томе додају и велики инфра-
структурни пројекти повезивања, по-
пут брзе железничке везе Београда 

и Будимпеште или Суботице и Сеге-
дина, можемо рећи да су потенција-
ли за додатне заједничке активности 
огромни. Не постоје границе за на-
предак привредне, туристичке и кул-
турне размене између Србије и Ма-
ђарске”, рекао је Бакић.

Градоначелник је даље истакао да 
се од вредних, посвећених и креа-
тивних становника малог, али поно-
сног Морахалома, може много нау-
чити, те да су квалитет живота и ор-
ганизованост туризма у овом месту 
заиста по највишим стандардима, 
као и гостопримство домаћина.

На свечаном ручку који је уприли-
чен након уметничког програма у 
извођењу камерног оркестра Субо-
тичке филхармоније, градоначелни-
ци Суботице и Морахалома, Стеван 
Бакић и Золтан Ногради, водили су 
изузетно конструктиван и срдачан 
разговор, у којем је истакнута велика 
спремност на међусобну сарадњу.

На запажање градоначелника 
Золтана Ноградија да је Морахалом 
„мали брат” Суботице у билатерал-
ним односима Србије и Мађарске, 
градоначелник Бакић је истакао пу-
ну једнакост два града и нагласио да 
ће суботичка локална самоуправа 
учинити све да буде достојна симбо-
личког кључа који јој је додељен и 
сарадње коју отвара, изражавајући 
наду да ће се, у наредних годину да-
на, два града додатно зближити и 
дати свој допринос најбољим одно-
сима Србије и Мађарске. Два градо-
начелника су разменили позиве да 
се посете Морахалом, односно Су-
ботица, истичући да ће бити један 
другом срдачни домаћини.

Градоначелник Зрењанина Симо 
Салапура, у свом говору се осврнуо 
на годину дана сарадње овог банат-

ског града са Морахаломом. Гово-
рио је и о најбољим односима две 
земље, улози председника Вучића и 
развојним инфраструктурним про-
јектима у Зрењанину, нарочито ау-
топуту Београд-Зрењанин-Нови Сад, 
који ће на најбољи начин повезати 
овај град са севером земље и нашим 
мађарским пријатељима. Он је Субо-
тици пожелео срећну и плодну са-
радњу са Морахаломом, у оквиру 
пројекта „Капија Балкана”.

Представник мађарске Владе, го-
сподин Пал Немеши, повереник Вла-
де Мађарске, у свом обраћању је из-
двојио Морахалом као пример до-
бре праксе максималног коришћења 
државне границе као компаративне 
предности у развоју, наводећи да ће 
Влада Мађарске наставити са про-
јектима за развој свог јужног регио-
на и његову сарадњу са Србијом, са 
посебним акцентом на демографији.

Градоначелник Морахалома, Зол-
тан Ногради, изразио је захвалност 
амбасадору Србије Ивану Тодорову 
и његовим сарадницима на праћењу 
и подршци у изградњи и отварању 
СКЦ-а „Коло”. Захвалио се и Самоу-
прави Срба у Мађарској, за коју је 
рекао да је један од мостова сарад-
ње и истакао је да, „иако се другачи-
је молимо и певамо на различитим 
језицима, заједно водимо бригу о 
овом подручју на којем заједно жи-
вимо”. Нагласио је успехе у изградњи 
нових граничних прелаза, културних 
установа и других пројеката који ће 
повезати пограничне регионе, у при-
преми за време у којем неће више 
бити граница на овом простору, а ко-
је ћемо дочекати спремни и у најбо-
љим односима. Он је срдачно по-
здравио градоначелника Суботице 
и уручио му „кључ Балкана”. 

ПРИЗНАЊА Свечаност на југу Мађарске

Управа Морахалома 
наградила градоначелника 

Суботице
На свечаности одржаној у Српском културном центру 

„Коло” у Морахалому, градоначелник Золтан Ногарди 
уручио је градоначелнику Суботице Стевану Бакићу „Кључ 
Балкана” – симболично признање којим ово познато ту-
ристичко место у Мађарској успоставља сарадњу са гра-
довима и општинама са територије Републике Србије.

НАСЛЕЂЕ ДВАДЕСЕТ ШЕСТ НАЦИЈА 
„Иако је Суботица тако близу Морахалома, она заиста јесте балканска 

капија за грађане Мађарске. Наш урбани живот, богат различитостима, 
ствара 26 нација. Суботица је јединствен спој словенске и мађарске културе, 
које је вековима обликују, заједно са римокатоличким, православним, про-
тестантским и јеврејским верским наслеђем. Наш град је и Србија у малом, 
где ће гости из Мађарске моћи да осете наговештај свега онога што могу 
открити о њој када наставе даље ка југу”, истакао је градоначелник Субо-
тице, приликом преузимања награде у Морахалому.
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П о новом српском закону, при-
мера ради, овде би морало 
да пише стручњакиње и 

стручњаци, уместо стручњаци. Низ је 
примера који би били смешни, како 
сматрају критичари, само да нису ту-
жни. Тренерка је тако жена која се 
бави тренерским послом. Или је то 
само комад одеће. Има и оних при-
мера који можда више доносе сексу-
алне алузије („навукао сам добру тре-
нерку”), него родну равноправност у 
језик. Неке именице су женског рода, 
као владика, али се односе само на 
мушкарца. Уосталом, наш устав, како 
напомињу противници закона, не по-
знаје појам род.

Након што је закон усвојен упркос 
ставу Одбора за стандардизацију 
српског језика САНУ, надлежном да 
нормира језик и брине о њему, у Ма-
тици српској је на округлом столу 
„Положај српског језика у савреме-
ном друштву” разговарано и о томе 
шта се даље може учинити да би се 
спорном акту стало на пут. Дебату су 
организовале ове две институције, а 
домаћин скупа проф. др Драган Ста-
нић казао је да је Матица срећна што 
је окупила такву памет која не само 

да има шта да каже, него и да чини 
„оно што се мора чинити”.

„За наш језички опстанак одавно 
је упаљено црвено светло”, истакао је 
председник Матице и напоменуо да 
је темељ тог опстанка континуитет 
који је од црквенословенског време-
на до данас чувала црква.

Епископ бачки Иринеј је на скупу 
оценио да је најновија претња срп-
ском језику „на нашу жалост и сра-
моту, наметање тзв. родно осетљивог 
језика”. Тај закон сматра најбесмисле-
нијим у историји српског законодав-
ства, актом заснованим на „новоја-
вљеној идеологији”, донетом без јав-
не провере његове оправданости и 
упркос готово једногласном проти-
вљењу наших лингвиста, филолога, 
писаца...

„Наводно се борећи против дис-
криминације, та идеологија уводи на 
мала врата свеопшту дискриминаци-
ју. Наводно служећи слободи, она 
угрожава и слободу личности и сло-
боду заједнице”, казао је владика.

Под плаштом бриге о равноправ-
ности грађана, један од циљева зако-
на, по мишљењу проф. др Светка Та-
насића, јесте да се промени иденти-

тет језика, речник и граматички 
систем. Тиме се рачуна, сматра, на 
измену српског националног, култур-
ног и верског идентитета.

„Овај закон остаће у историји као 
пример шта се добије кад власт пре-
да уређивање националних питања 
једној идеологији игноришући ставо-
ве науке, цркве и најшире културне 
јавности. Поставља се, на крају, пита-
ње: Да ли је ово предвиђено и за ма-
њинске народе у Србији или је само 
дар Србима?”, казао је Танасић.

Професор др Бранислав Ристиво-
јевић, декан Правног факултета у Но-
вом Саду, мисли да би за оспоравање 
овог закона на Уставном суду треба 
размислити о томе да ли тај акт по-
кушава да створи нешто што у сушти-
ни није српски језик. Објаснио је да 
би то био важан аргумент и да би 
језички стручњаци требало да то раз-
јасне правницима, јер наш устав про-
писује у члану 10, и то је једино место 
где се он помиње, да су у службеној 
употреби српски језик и ћирилично 
писмо.

„Чињеница да покушавамо сви за-
једно да учинимо одређени искорак 
према Уставном суду, води нас све у 
једном правцу, а то је да морамо да 
пронађемо она места у уставу где се 
овај несрећни закон о њега огрешио”, 
казао је Ристивојевић на скупу.

По њему, донетим законом брише 
се научна критика, задире у уставну 
аутономију универзитета и слободу 
научног стваралаштва. Оставља мо-
гућност и „контранапада”, захтева за 
измену устава тако да он, као и за ма-

њине, изричито каже да Срби имају 
право на свој језик.

Председник Матице др Станић 
уверен је ипак да се не може рећи да 
то није српски језик, док су се у даљој 
дебати чула и другачија мишљења, а 
по њима, правницима би се могао 
пружити такав закључак да се не ра-
ди о српском језику, јер се демонстри-
ра незнање језичке материје.

„Дубоко сам убеђен да се ово ваше 
питање може одбранити, почевши од 
тога да облици тог новоговора који 
су наведени као илустрација, не под-
лежу под врло флуидну – ту је проф. 
др Рајна Драгићевић потпуно у праву 
‒ лексичку норму. Чак на најбанални-
јем нивоу нису у једнотомнику и ше-
стотомнику. За некога ко се бави уста-
вом, мислим да је то доказ”, казао је 
проф. др Александар Милановић.

Професори су се на скупу међу-
собно ословљавали само са „профе-
соре”, мада је међу њима било и про-
фесорки, а на моменте је протекао уз 
смех као приликом излагања проф. 
др Слободана Антонића који је гово-
рио и о томе како би по закону и мо-
делу који се предлаже требало гово-
рити ако се жели нешто рећи о неби-
нарним особама.

То су оне особе које, по речима Ан-
тонића, нису ни мушко ни женско, а 
за њих се не може употребити сред-
њи род, јер нису ни ствари ни деца. 
Тако би реченица: „Ишао је јуче до 
ресторана, јер је био гладан” гласила: 
„Ишаола је јуче у ресторана, јер је 
биола гладана”.

Д. А.

Родно осетљиви српски језик, кога под претњом новча-
них казни у јавну сферу уводи недавно усвојени Закон о 
родној равноправности, могао би најпре да „проговори” 
пред Уставним судом. О томе данас размишљају бројни 
српски лингвисти, професори књижевности, социолози, 
филозофи, али и стручњаци попут правника и теолога 
православне цркве, који се сви оштро противе том зако-
ну, сматрајући да он угрожава слободу изражавања, уво-
ди новоговор, изобличава језик и идентитет народа, наме-
ће политичку идеологију уместо струке.

Шта учинити да се спорном закону стане на пут?
ЈЕЗИКСа научног округлог стола у Матици српској

Академик Предраг Пипер:
ЗАКОН ЋЕ ПРЕ ИЛИ КАСНИЈЕ ПРОПАСТИ

Професор Предрат Пипер, члан САНУ, поручио је да српски Устав не 
познаје појам рода, те да је проблем већ у наслову закона, као и да се ради 
о политичком нормирању језика, идеологији радикалног феминизма, делу 
глобалног неолиберализма који све више добија облике тоталитаризма. „То 
нема много везе са науком, него представља покушај да једна спорна 
теорија добије научни статус неспорне идеологеме која се представља као 
једино исправно политичко мишљење”, наводи Пипер. Он каже да ће 
можда због Закона о родној равноправности неко време бити прогањаних 
и кажњаваних, али да ће он „свакако пропасти, пре или касније”.
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ИСТОРИОГРАФИЈА Промоција у Матици српској

Н а представљању недавно об-
јављене књиге о Ловри, при-
сутне је најпре поздравио 

проф. др Драган Станић, председник 
Матице српске, изразивши велико за-
довољство што је реализован проје-
кат за који је рекао да је „још некада 
замишљен у Матици, по сугестијама 
Јована Цвијића". 

- Један део пројекта је да се сагле-
да где и како живе Срби, и под којим 
околностима, а посебно нам је задо-
вољство што је предмет нашег разго-
вора занимљиво село Ловра, у једном 
занимљивом периоду, у Првом свет-
ском рату, као и то како се рефлекто-

вала ратна ситуација на становни-
штво и како се дошло до догађаја 
који доскора није био темељније опи-
сиван у историографији, а то је опта-
ција. Занимљив је тај историографски 
процес, али је занимљиво и шта се 
догађа унутар породица једне мале 
заједнице, као што је село Ловра. Ле-
па књижевност и литература се ту 
додирују са историографијом, и има-
мо писце у Мађарској који се баве 
овом темом, показујући како наши 
Срби живе и како се све то рефлек-
товало на људске душе, а ту пре свега 
мислим на Драгомира Дујмова и Пе-
тра Милошевића – рекао је  председ-

ник Матице српске и захвалио се Љу-
бомиру Алексову што је омогућио да 
се ова књига појави.

Он је додао да су издавачи, Удру-
жење за неговање традиције и култу-
ре из Ловре и Српско позориште у 
Мађарској учинили ову књигу до-
ступном и да сада можемо да рекон-
струишемо специфичну ситуацију у 
којој су се налазили Срби у Мађар-
ској. 

- Такође, желим још једном да спо-
менем да Матица има веома добру 
сарадњу са Самоуправом Срба у Ма-
ђарској на разним нивоима - рекао је 
Драган Станић.

Обраћајући се присутнима, Љубо-
мир Алексов је најпре објаснио како 
су се Ловрани одлучили за ову тему 
и како су замолили др Милана Мици-
ћа да је научно обради. 

- Ловра је једна мала оаза на обали 
Дунава, недалеко од Будимпеште, ко-
ја је, као последње насеље у Мађар-
ској, сачувала српску већину. А, тако 
је било и 1914. године, када је Ловра 
била једно од ретких насеља, где смо 
ми Срби чинили већину. Удружење за 
неговање традиције и културе из Ло-
вре функционише од 1997. године, са 
циљем да забележимо све оно што је 
од српског живота у Мађарској оста-
ло, посебно на Чепелском острву. По-
некад успемо да придобијемо рено-
миране ауторе из Србије, као што је 
то овога пута др Милан Мицић – ис-
такао је Алексов и додао да је издање 
објављено уз помоћ мађарске фон-
дације која помаже народносне ор-
ганизације.

Он је објаснио да је књига зани-
мљива по томе што описује детаље 
из живота села и сељана у тих 10 го-
дина, у месту у којем се деценијама, 
или стотинама година, скоро ништа 
није дешавало. А, онда је дошао рат 
и људи су били мобилисани у аустро-
угарску војску. 

- Ловра је специфична и по томе 
што је досељен један број Бугара то-
ком 19. века. То су били млади му-
шкарци који су долазили да раде, же-
нили се Српкињама и асимиловали 
се. Њих је 1914. године мобилисала 
Бугарска. Надаље, село је пролазило 
кроз мађарску револуцију, комуни-
стичку револуцију, па једну румунску 
опсаду села, Хортијев режим, а у све-
му томе Срби нису добро пролазили. 
Све је то довело до тога да се 1924. 
године један део живља одсели у 
Краљевину у СХС. Тиме смо изгубили 
велики проценат српског живља и 
сведени смо на број испод минимума 
за опстанак једне заједнице - закљу-
чио је своје излагање Љубомир Алак-
сов и подвукао да је ово прво пред-
стављање ове књиге и да она није још 
представљена у Мађарској.

Током свог излагања, он је показао 
једну претходну књигу, још из 2009. 
године, која на својој корици има сли-
ку српског манастира из Српског ко-
вина из 15. века, који је јединствен по 
својој готској спољашњости, а визан-
тијској унутрашњости.

Рецензенти књиге, проф. др Фе-
ренц Немет и проф. др Ненад Нинко-
вић, истакли су да књига др Милана 
Мицића приказује десет година ми-

„Од рата до оптације - Ловра 
(1914–1924)”

У свечаној сали Матице српске у Новом Саду, јавности је 
представљена књига „Од рата до оптације - ЛОВРА (1914–
1924)” др Милана Мицића, генералног секретара Матице 
српске. Књигу су објавили Удружење за неговање традиције 
и културе из Ловре и Српско позориште у Мађарској.

Љубомир Алексов

Др Ференц НеметДр Милан Мицић

ТРАУМА ЗБОГ РАТОВАЊА ПРОТИВ СВОЈИХ 
„У време почетка Првог светског рата Ловра је била село са четири улице 

и 800 становника, од којих већина читавог живота није ишла даље од 50 ки-
лометара од села. Већина није говорила мађарски уопште, или га је говори-
ла са тешким акцентом. Ловра је живела свој затворени живот, а онда је 
1914. године педесетак становника мобилисано у аустроугарску војску и 
нашло се на српском или руском фронту. Мој деда је био један од њих и 
читавог живота је причао да је имао срећу, врло рано је добио маларију, па 
је служио у санитету и није морао да пуца на своје. Ти људи су носили јед-
ну такву трауму за цео живот, јер су се нашли у ситуацији да ратују против 
својих. Наша генерација, коју већ чине људи од 60 или 70 година, последња 
је која је познавала те људе, учеснике и жртве тог рата, па смо ми у удруже-
њу мислили да би било вредно да се та сећања забележе”, рекао је, поред 
осталог, Љубомир Алексов на промоцији књиге.
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кроисторије српског села Ловре, то-
ком историјског периода (од Првог 
светског рата до завршетка оптације) 
који је био турбулентан и кључан не 
само за становнике тог места, већ и 
за целокупан српски народ у Мађар-
ској. Кроз књигу, читалац се упознаје 
и са аграрном реформом, током ми-
грације становника Ловре после рата, 
али и положајем српске заједнице у 
Мађарској у периоду од 1914. до 1924. 
године.

- Одличан зналац историје Првог 
светског рата и оптације, као и аграр-
не реформе, др Милан Мицић, овога 
пута се фокусирао на микроисторију 
места Ловра, на Чепелској ади, одно-
сно на период од 1914-1924, од избија-
ња Првог светског рата, до завршетка 
оптације. А, та је деценија, по много 
чему била турбулентна и кључна, не 
само за житеље тог места, већ и за 
целокупан српски народ у Мађарској. 
Било је то тешко време са много ис-
кушења и убрзаним историјским до-
гађајима, који су довели до социјалне, 
имовинске и националне несигурно-
сти српске заједнице у Мађарској, па 
и до разарања тамошњих српских се-
оских заједница. Дешавали су се тра-
уматични догађаји: избијање рата и 
мобилизација, па послератана проме-
на империја, нестанак Аустроугарске 
монархије, цртање нових граница, оп-
тација, аграрна реформа и миграци-
ја. Овај брзи след историјских дога-
ђаја аутор нам предочава на микро 
плану, на примеру становника Ловре, 
показујући како су се глобални про-
цеси преламали на локалном плану, 
на члановима српске заједнице у Ло-
ври - истакао је др Ференц Немет.

Он је додао и да ова студија плени 
богатством и разноврсношћу извора 

и релевантне архивске грађе, а да на-
рочиту тежину даје коришћење не-
типичних архивских извора, као што 
су личне породичне архиве, црквене 
архиве, сећања и преписке поједина-
ца током и након Првог светског ра-
та.

- Приликом мобилизација српска 
имена су била мађаризована. Има до-
ста драгоцених детаља: мобилисано 
је 50 мушкараца, било их је на свим 
фронтовима, на руском, српском, и 
др, а 16 људи је изгубило живот, и они 
су наведени у овој књизи. Коришћена 
је приватна преписка, белешке и се-
ћања. Аутор наводи и број венчања, 
крштења, број рођених, умрлих и сл. 
Послове у пољу су преузеле жене, 
ратне године донеле су оскудицу, цр-
ну берзу, а повећана је и напетост ме-
ђу становништвом, па су формиране 
ноћне страже. Аутор прати и поратна 
дешавања, распад Аустроугарске, 
стварање Мађарске демократске ре-
публике - истакао је, поред осталог, 
др Немет.

Др Ненад Нинковић је открио да 
је имао привилегију да ову књигу чи-
та у рукопису, као и да га је текст ин-
спирисао у више наврата да разми-
шљаа о судбини Срба у време Вели-
ког рата. Он се захвалио аутору што 
га је позвао за рецензента. 

- И раније смо разговарали о суд-
бини Срба у Првом светском рату, по-
себно оних у Аустроугарској и Будим-
ској епархији, а имали смо и раније 
додирних тачака када се говори о 
овој теми. Професор Горан Васин и 
ја смо се бавили историјом Будимске 
епархије, па нам је др Милан Мицић 
био добар саговорник да прокомен-
таришемо многе догађаје и проблеме 

који су задесили ову област - рекао 
је Нинковић. 

Он каже да у је српској историо-
графији било доста белина, до најно-
вијег периода, које се односе на Први 
светски рат. 

- Др Мицић је од раније почео да 
се бави темама српских добровоља-
ца, као и њиховом судбином после 
рата. То питање има посебну важност, 
а  Србија је тада окупирана и поде-
љена између Аустроугарске и Бугар-
ске. Срби, заробљеници у Русији, ина-
че аустроугарски војници, лако су 
прелазили на руску страну. Од њих се 
формирају добровољачки одреди и 
они прелазе на Солунски фронт по-
јачавајући српску војску тамо. Дајући 
допринос борбама из 1918, они дају 
легитимитет својим настојањима да 
области у којима су били већина, буду 
припојене Србији. Почиње и озбиљ-
није проучавање учешћа Срба у ау-
строугарској војски. Ове теме, које су 
донедавно биле запостављене, могу 
се пронаћи и у књизи о Ловри, а др 
Мицић прави важне „кругове” у свом 
излагању. Он креће од питања Вели-
ког рата и како је до њега дошло, за-
тим указује на проблеме Срба у том 
рату, и у Краљевини Србији, као и 
оних који су били у аустроугарској 
војсци. Срби у Ловри и осталим ме-
стима у Мађарској, Сентандреји, По-
мазу, Калазу и др. доживљавају своје 
личне трагедије и дилеме, јер су се 
нашли на фронту против својих суна-
родника, што се види у многим пи-
смима породицама. Аустроугарски 
команданти нису имали поверења 
према српским војницима у својим 
редовима, јер они лако прелазе на 
српску страну, па су српски војници 
углавном били слати у Русију - обја-
шњава др Ненад Нинковић.

На крају програма, бројној публи-
ци обратио се др Милан Мицић, чи-
тајући делове откривених писама 
становника Ловре током Првог свет-
ског рата и спискове имовине које су 
носили приликом сеобе после рата у 
Краљевину Срба, Хрвата и Словена-
ца. Тиме је аутор књиге публику увео 
у животе и интиму обичних људи из 
тог периода и на трен креирао мост 
између прошлости и садашњости. 

- Мој отац Остоја, који је био до-
бар познавалац историје и културе, 
говорио ми је, када сам био дете, о 
једном селу, у којем живе само Ср-
би у Мађарској, а то село је мени 
остало у сећању као једна бајкови-
та и чудесна тачка на мапи прости-
рања српског народа. Тога сам се 
сетио када сам са Алексовом при-

чао о писању ове књиге. Ловра јесте 
парадигма о судбини Срба у Ма-
ђарској, али је књига настала и као 
последица те моје пројекције из де-
тињства. Период 1914-24. је посебна 
епоха за живот Срба у Мађарској. 
Променио се живот у Ловри, као 
што се и свет променио. Велики део 
становника Ловре се определио за 
оптацију, за одлазак у Србији да би 
очували национално осећање, до-
били земљу и изградили своју пози-
цију у хијерархији нових заједница. 
У то време, када су повучене грани-
це, Срба у Мађарској је око 20.000, 
а две трећине је оптирало у Краље-
вину СХС. То је био огроман потрес 
за српске хомогене заједнице, које 
су живеле од пољопривреде, осла-
њајући се на православну цркву и 
вероисповедне школе, које су одр-
жавале српско национално осећа-
ње. Посебно је за мене било зани-
мљиво да усмерим своје интересо-
вање на обичног човека, на 
породицу и да се бавим тиме како 
поједници те мале заједнице поку-
шавају да преживе и очувају иден-
титет. Захваљујући Љубомиру Алек-
сову и Ђури Ластићу, успео сам да 
дођем до неких писама, дописница, 
неких Ловрана, попут Имреа Хара-
нека, који је држао дућан, мађар-
ског јеврејина, па три писма Дими-
трија Богдана, у којима се види како 
један човек доживљава рат - рекао 
је др Мицић. 

Навео је пример једног потомка 
Бугара који се сели из Ловре, са ве-
ома сличним, или нешто скромни-
јим инвентаром као и Срби.

- Али, терет сеобе који су ти људи 
понели у својим душама, у својим 
страховима и надањима, тај терет 
није забележен и њега треба да за-
бележи музика, књижевност, или 
слика, или позориште. Са њиховим 
доласком у Мол (а било их је поје-
диначно и у другим местима) дога-
ђа се лоше, не третирају их добро, 
земљу добијају далеко, а они ипак 
остају, многи својим презименима 
додају „ић”. Раздвојиле су се поро-
дице и два света, која су опстајала 
једино спојени у свету емоција и 
сећања, а које ваља обновити, ево и 
овом књигом. Изузетно сам захва-
лан Љубомиру Алексову што ми је 
пружио прилику да та сећања об-
новим - рекао је на крају свог изла-
гања аутор књиге, др Милан Мицић.

Реализацију овог програма помо-
гла је Градска управа за културу 
Града Новог Сада.

Забележила: Добрила Боројевић

Др Ненад Нинковић

ПИСМО ЛОВРАНИНА СА РУСКОГ ФРОНТА
Аутор књиге Милан Мицић, прочитао је једно писмо, писано 13. јануа-

ра 1915. са руског фронта, у којем са пуно емоција, један Ловранин пише 
својој жени и деци. Јавио се из града Петракова и покушао да им пошаље 
нешто новца, по свом другу. Та писма су пуна детаља о животу у даљини 
и бриге за своје код куће

- Писац размишља о сеобама и размишља о миграцијама, а ниједна 
сеоба није лака. Мене занима тај тренутак путовања, када су оно који се 
селе ни на небу, ни на земљи, када са собом носе тренутак надања, иш-
чекивања. Занима ме шта они носе у своме „коферу сеобе”. За мене су 
ти записи њихових ствари које су утоварили на брод, можда најдрама-
тичнији, а ево шта су неки понели у Мол: столове, столице, шамље, колев-
ке, ормаре, пећ, шиваће машине, корита, наћве, сандуке одела и посуђа, 
сандуке алата, плугове, али и џакове кромпира, лука, брашна, поњаве и 
друго.
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У чесници Кампа старих заната 
упознали су се са традицио-
налним и у великој мери забо-

рављеним занатима у српском наро-
ду. Под надзором и стручним савети-
ма учитељица Јасмине Латас и Весне 
Пећовски (декупаж), Аните Шухајде 
и Жужане Ђосић (шивење лутака од 
чарапа), Пирошке Фодор и Весне Рац 
Петин Вејмола (осликавање на мета-
лу), Оршоље Ердељи Нађ и Гордане 
Видак Карагић (ткање), Бригите Јухас 
и Јелене Вукајловић Краус (плетење 
корпица), деца су научила ове нео-
бичне вештине. Радионице су биле 
организоване у просторијама нове 
школе у Ловри. 

„На велику срећу и учитељица и 
деце, ове године смо радили у пет ра-
дионица, у климатизованим учиони-
цама нових школских просторија у 
Ловри. Деца су била максимално кре-
ативна и дала свој допринос у пра-
вљењу разноврсних предмета, огле-
дала, кутија, варјача. Правили смо и 
Богородицу специјалном техником 
комбинације декупажа и рижиног па-
пира. Деца су шила торбе које су на 
себи имале лутке, израђене од ве-
штачког цвећа, дрвених глава и жице. 
Ученици првог и другог разреда пра-
вили су Шумадинца у народној но-
шњи на папиру. Новим учесницима 
кампа првих пар дана била је потреб-
на помоћ, али су брзо постали  вешти 

и самостални. Веома интересантно је 
било осликавање на металу на тему 
Свети Ђорђе и аждаја, као и ткање. 
Деца су ткала мотив рибе, једро бро-
да и девојчицу у српској народној но-
шњи. Уживали су и били радосни што 
своја мала ремек-дела могу да покло-
не својим мамама и бакама”, рекла 
је за наш лист учитељица Јасмина Ла-
тас.  

Полазници кампа су били смеште-
ни у Пансиону „Ловра”, под надзором 
Горана Карагића, док је Чарна Голуб 
била задужена за администрацију. 
Доручак и вечеру деца су добијала у 
пансиону, а ручак у школи.  

Учитељица Весна Пећовски је та-
кође задовољна како је протекло вре-
ме у кампу. 

„Ове године је било мало другачи-
је, јер смо имали и драмски камп. Мо-
рали смо да се поделимо у групе, али 
смо све завршили што смо исплани-
рали. Деци је дан био испуњен у пот-
пуности. У девет сати су почињале 
активности, преподневне и поподнев-
не, са паузом за ручак. После вечере 
су била дружења и шетње по селу. 
Два пута смо ишли на купање у Срп-
ски Ковин, на плажу Вадкача (Дивља 
патка), на Малом Дунаву. Деца су би-
ла добра и жељна активности”, рекла 
је Весна Пећовски.  

Ова година је била другачија од 
претходних, јер су уведене и нове ак-

тивности. Садржај кампа је био допу-
њен драмском секцијом. Чланови 
Српског позоришта у Мађарској, Зо-
рица Јурковић, Бранимир Ђорђев и 
београдски глумац Александар Ду-
нић, учили су децу основама глуме и 
плеса, а Ратко Краљевић и Предраг 
Вуковић Пеђолино својим концерти-
ма забављали су децу и учили их 
сценском наступу. Све оно што су на-
учила, деца су показала на приредби 
последњег дана кампа. 

У Дому културе за родитеље је ор-
ганизована позоришна представа, где 
су деца показала шта су научила. Нај-
млађи су показали своје прве науче-
не плесне кораке, а у школи су били 
изложени дечји ручни радови. 

Ловранин Љубомир Алексов, иначе 
српски представник у Мађарском 
парламенту,  поздравио је децу и ро-
дитеље и, поред осталог рекао: 

„После представе и глумачких уме-
ћа, моћи ћете да погледате шта су ови 
мали уметници створили уз помоћ 
њихових талентованих учитељица, ко-
је су бринуле и радиле са њима. Че-
камо вас и следеће године!” 

На крају програма сви су песмом 
честитали рођендан учитељици Јеле-
ни Вукајловић Краус, главном орга-
низатору и директору Кампа старих 
заната у Ловри. 

Предраг Вуковић Пеђолино, уред-
ник дечјих емисија и културних про-
грама у Београду, био је по други пут 
гост Кампа у Ловри. Каже да ће ово-
годишњи камп памтити, јер је био из-
узетно добар и рад са децом је била 
права радост. За мало времена су 
успели да направе добар програм, јер 
су деца била креативна. 

„Мир, тишина и лепота Кампа у Ло-

ври је посебна инспирација. Као про-
фесионални кловн, професионални 
васпитач и тв аутор дечјих емисија, 
много новога носим из Ловре, а оно 
што је најбитније је да су деца имала 
велику жељу да савладају српски је-
зик и што су имала жељу да причају 
на српском”, рекао нам је Пеђолино. 

Ратко Краљевић, стари гост Ловра-
на, одушевљен је добром атмосфе-
ром у току рада са преко педесеторо 
деце, коју су покушали да едукују у 
разним областима. 

Камп старих заната је, као и прет-
ходних година, организовало Удруже-
ње за очување традиције и културе у 
Ловри, чији је председник Љубомир 
Алексов. Суорганизатори су били: 
Српска самоуправа у Ловри, Српско 
позориште у Мађарској, а финансиј-
ски је помогла и Српска самоуправа 
будимпештанског VI кварта.

Катарина Павловић Бачи

Дечје састајалиште на Чепелској ади

Камп у Ловри оживљава 
заборављене српске занате

Традиционални, седми по реду Камп старих заната у 
селу Ловри, на Чепелској ади, одржан је од 28. јуна до 3. 
јула ове године. Манифестација је окупила 55 полазника 
из будимпештанске Српске школе „Никола Тесла”, њене 
испоставе у Ловри, затим из Српског Ковина, Чипа и Туку-
ље, Деске и Липове. 

ЕДУКАЦИЈА

ОРГАНИЗАТОРИ ПОНУДИЛИ БРОЈНЕ НОВИНЕ
„Овогодишњи камп је био пун новина. Секције су се одвијале у новој 

згради школе, што нам је омогућило више секција, којих је било пет. Сва-
ки вођа групе је имао свог помоћника, да би деца што боље напредовала. 
Новост за децу је била вожња до плаже великим аутобусом. Као и сваке 
године гости су нам били Ратко и Пеђолино, са својим забавним дечјим 
интерактивним и музичком програмом. Предзадњи дан кампа смо прове-
ли поред Дунава, код скеле. Породице Брети, Киш и Нађ су деци и роди-
тељима приредили праву гозбу, пекли су ћевапе и пљескавице. Исто по-
подне дошли су и ватрогасци и деци показивали како се користе ватрога-
сна кола и опрема. То је било посебно уживање. Циљ нашег кампа је да 
окупи децу из свих наших установа”, рекла је за наш лист Јелена Вукајло-
вић Краус. 
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У животу српске заједнице у 
Мохачу, месец јун није проте-
као само у знаку прослава 

храмовних слава гробљанске капеле 

и светог храма у центру града, већ је 
крајем тог месеца одржана и Скуп-
штина Српске читаонице.

Приређивање скупштинског засе-
дања мохачке цивилне организације 
био је прави празник за њене члано-
ве. Наиме, до његовог одржавања и 
првог „слободног“ сусрета скупшти-
нара Српске читаонице, дошло је на-
кон годину и по дана застоја у раду, 
због пандемије.

Пошто је мандат руководству Срп-
ске читаонице у Мохачу истекао, тре-
бало је да се одржи раније изборна 
скупштина у којој је учествовао вели-
ки број скупштинарa, међутим, епи-
демиолошке прилике су тек сада до-
зволиле да се она одржи. Кворум је 
постојао и није било препрека за до-
ношење правоснажних одлука.

Извештај о финансијском послова-
њу и раду у протеклом периоду, под-
нела је председница Српске читаони-
це Зорица Степанов. Она је нагласила 
да је последњи програм ове цивилне 

организације одржан у фебруару 
прошле године, да би потом уследио 
дуг период паузе, проузрокован пан-
демијом. 

Иако за то време није било органи-
зованих програма, ипак се радило. 
Захваљујући успешним конкурсним 
пројектима Српске читаонице и Са-
моуправе Срба у Мохачу, извршена 
је обнова и реконструкција клупских 
просторија мохачких Срба.

Говорећи о овогодишњим плано-
вима, председница Зорица Степанов 
је подвукла да су поједини програми 
већ остварени, а током лета и почет-
ком јесени уследиће организација и 
реализација оних приредаба које су 
биле предвиђене почетком године. Ту 
је такмичење винара, одржавање 
књижевних вечери, организација на-
ступа Српског позоришта у Мађар-
ској и друго. Према речима госпође 
Степанов, за неке месеце су предви-
ђена и по два програма.

Скупштинари су једногласно усво-
јили извештај о прошлогодишњем ра-
ду и финансијском пословању орга-
низације, као и план рада и буџет за 
текућу годину.

За председника Српске читаонице 
поново је изабрана Зорица Степанов, 
а за секретара Радован Степанов. До 
измене је дошло на функцији пот-

председника организације. Пошто се, 
нажалост, госпођа Злата Десанчић 
упокојила, требало је изабрати заме-
ника председника удружења. Једно-
гласном одлуком скупштинара, за 
потпредседника Српске читаонице у 
Мохачу изабрана је Зорка Бугарски.

На крају скупштинске седнице, Зо-
рица Степанов, председница Српске 
читаонице у Мохачу, у име руковод-
ства цивилне организације се захва-
лила на указаном поверењу, а седни-
ца је приведена крају уз дружење и 
опуштени разговор скупштинара.

П. М.

За председника Српске читаонице у Мохачу поново је 
изабрана Зорица Степанов, а за секретара Радован Степа-
нов. Уместо преминуле Злате Десанчи, нови заменик пред-
седника је Злата Бугарски. Руководство најављује бројне 
културне програме за ово лето и јесен.

МУЗИКА

Изабрано руководство и дефинисан план 
рада Српске читаонице 

СКУПОВИСкупштинска седница у Мохачу

О ве године, уместо у августу, 
Крунослав Кића Агатић је 
окупљање заинтересованих  

хармоникаша из Мађарске заказао 
за 20. јун, на истом месту где су уче-
сници табора и прошле године ве-

жбали и продубљивали своје свирач-
ко умеће. Угоститељски објекат је и 
тада погодовао за вежбање, забаву и 
учење.

И овога пут десетак полазника из 
целе Мађарске одазвало се позиву 

врсног хармоникаша из Тукуље, са 
циљем да што више науче и продубе 
своје знање из области свирања на 
хармоници. У табору је пре и поподне 
текао стручни рад, у оквиру којег је 
нагласак био стављен на исправан пр-
сторед, украсе, регистар и бројна дру-
га питања, везана за свирање на хар-
моници.

Крунослав Кића Агатић је свакоме 
појединачно посветио посебну па-
жњу и својим саветима и унапред 
припремљеним наставним градивом 
и нотама, умногоме помагао учесни-
цима кампа у раду. 

Пошто се овај камп одвијао у вре-
ме када се и у Мохачу одржавао 
Камп хармоникаша за припаднике 
немачке народности, млади инстру-
менталисти који негују јужнословен-
ску народну музику, а унутар ње и 
српску, 25. јуна имали су при-
лику да на отвореној позорни-
ци харкањског купалишта одр-
же заједнички концерт са по-
лазницима немачког хармони- 
кашког курса, који је предво-
дио Тамаш Кеменди. Био је то 
празник за душу и публици се 
пружила могућност да стекне 
увид у лепоте немачке и срп-
ске, као и јужнословенске на-
родне музике.

Једнонедељни Камп хармо-

никаша у Харкању, који је окончан 27. 
јуна, био је веома користан, а успе-
шној реализацији приредбе матери-
јално су допринеле и бројне српске 
самоуправе у Мађарској.  

П. М.

Након прошлогодишње успешне организације Кампа 
хармоникаша у Харкању, познати музичар и шеф Орке-
стра „Зора” из Тукуље, Крунослав Кића Агатић, одлучио је 
да поново организује едукацију инструменталиста који 
свирају на овом популарном инструменту. 

Хармоникаши унапредили своје умеће и 
заједничким концертом забавили публику

Камп за музичаре у Харкању

Зорица Степанов

Зорка Бугарски 
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ТРАДИЦИЈА

ШКОЛСТВО Завршен упис у Српску гимназију 

У 13 часова, у аули Српске шко-
ле одржан је родитељски са-
станак. Многобројним оку-

пљенима обратила се Кристина Бе-
кић, заменица директора, задужена 
за гимназију. На самом почетку че-
ститала je ученицима на успешно по-

ложеном пријемном испиту. Он је 
ове године одржан у згради Српске 
основне школе у Сегедину, подру-
жнице Српског забавишта, основне 
школе, гимназије, колегијума и би-
блиотеке „Никола Тесла” у Будимпе-
шти. Кристина Бекић је потом пред-

ставила будуће разредне старешине 
одељења деветог разреда у гимнази-
ји: Енике Матаи, Емекe Барта, Драго-
мира Дујмова и Кристиана Енгија, а 
такође и разредне старешине у коле-
гијуму: Драгану Меселџију и Гордану 
Ђерђ.

Заменица директора је затим го-
ворила о важности употребе кода 
електронског дневника који ће доби-
ти сваки родитељ ради провере оце-
на свога детета, али и ради што лак-
шег одржавања везе са разредним 
старешином. Поменути код искључи-
во могу да користе родитељи. 

Професорка Бекић је потом гово-
рила о томе да је Српска гимназија у 
Будимпешти део мађарског образов-
ног система, и да је она мањинска 
установа која првенствено служи за 
образовање и васпитање младих на-
раштаја српске народности која веко-
вима живи на овим просторима. Она 
је у свом обраћању још нагласила и 
то да школу на Тргу ружа финансира 
мађарска држава па су, тако, овде ва-
жећи мађарски закони и прописи, као 
и уредбе Министарства за људске ре-
сурсе. 

Затим су слушаоци упознати са ванча-
совним активностима и начином правда-
ња изостанака ученика са наставе. Нагла-
шено је да су родитељи дужни да испо-
штују и да се прилагођавају школском 
календару, као и да је важно да се испо-
штује начин облачења за време свечаних 
прилика и током наставе у школи. Заме-
ница директора је такође истакла како су 

школске екскурзије и радне суботе оба-
везне за сваког будућег ђака.

Реч је затим преузела Јулијана Котор-
чевић, заменица директора која је заду-
жена за колегијум. Она је у свом обраћа-
њу родитеље упознала са дневним редом 
и важнијим прописима и сегментима жи-
вота у српском средњошколском ђачком 
дому у Улици Рожа, као и у легендарном 
Текелијануму. Она је говорила о важности 
надзора и контроле деце и указала на 
разне опасности које вребају малолетни-
ке у велеграду. Поред осталог је рекла да 
је поред образовања важан задатак и ва-
спитање ученика који живе и станују у 
колегијуму. 

Затим се реч повела о питањима тех-
ничке природе, поготово у вези са учени-
цима који имају српско држављанство. 
Јулијана Которчевић је опширно говори-
ла о важности улоге старатеља, о начину 
подношења молбе за ђачку визу као и о 
сређивању привременог боравка у Ма-
ђарској, током средњошколског школова-
ња.

На крају родитељског састанка роди-
тељи су имали прилику да поставе бројна 
питања на које су одмах добијали аде-
кватне одговоре. 

У двојезични 9/а разред уписано је 30 
ученика, у 9/б и 9/ц где се настава одвија 
на српском језику уписано је 65 ђака, док 
је у језичко-припремни 9/0 разред уписа-
но 14 ученика.

У први разред Српске основне школе 
у Будимпешти уписано је 18 малишана, у 
подружници у Ловри први разред ће по-
хађати 13 ђака, у Дески 12, а у Сегедину 6 
малишана. Број ученика ће тиме у српској 
васпитно-образовној институцији „Нико-
ла Тесла” у мађарској престоници, укљу-
чујући и њене подружнице, похађати ре-
кордан број ђака – око 840 њих.

Д. Д.

Школу „Никола Тесла” похађаће рекордан  
број од 840 ученика

У уторак 29. јуна завршен је упис нових ученика у Срп-
ску гимназију „Никола Тесла” у Будимпешти. Тога дана су 
будући ђаци са својим родитељима преплавили ходнике 
српске васпитно-образовне установе на Тргу ружа. Секре-
таријат је радио пуном паром, па је упис обављен без ика-
квих проблема или застоја. 

У чесници кампа ручне радино-
сти имали су прилике да уз по-
моћ активиста Радионице 

„Златне руке”, на челу са Евом и Кри-
стифорем Брцаном, односно Ноеми 
Чонки из Бекешчабе, која је специјали-
ста за  грнчарство, у згради Српског кул-
турног, образовног и духовног центра 
„Свети Сава” стекну увид у тајне разних 
заната. Реч је о умећима попут дрворе-
збарења, грнчарства, ткања, веза, а деца 
су се могла упознати и са разним фа-
зама израде вуне. Наравно, пружила им 
се могућност и за рад са перлицама, а 
понуђене су им и друге активности. 

Организатори кампа побринули су 
се да поред шаролике понуде предста-
вљања разних заната, односно одржа-

вања садржајних занимања, обезбеде 
и дечје аниматоре и да поведу мали-
шане и на један занимљив излет. Кам-
пери су, предвођени својим пратиоци-
ма, посетили Музеј у Макови, градићу 
надомак Сегедина, где се налази Кул-
турни центар „Hagymaház” (у дослов-
ном преводу - Кућа лука). 

У згради која је подигнута 1998. на 
месту старе, саграђене 1936. године, 
полазницима табора предочен је 
историјат производње лука у Макови 
и околини, техника производње семе-
на, а представљена им је и једна па-
орска породица која се бави узгаја-
њем лука. Наравно, ни у музеју деца 
нису била без својих „занимања“:  
кампери су од папира изрезали црни 

и бели лук, обликовали га и на крају 
добили разне фигурице. Екскурзија 
је била и више него успешна, а уче-
сници табора су се посебно радовали 
одласку на сладолед.

Учесници су током шестодневног 

табора имали и друге видове забаве, 
па је вишедневна манифестација то-
ком које су деца и поред велике вру-
ћине веома интензивно радила, за ти-
ли час прохујала.

Камп ручне радиности ускоро ће 

имати свој наставак и то у склопу ИПА 
Програма прекограничне сарадње 
Мађарске и Србије, а протекли табор 
су суфинансирали Уред премијера и 
Фонд „Бетлен Габор”. 

П. М.

Дешчански Камп ручне радиности 

Малишани учили како се тка, обрађује дрво
и производе вуна и грнчарија

У организацији дешчанске Српске самоуправе, у том ме-
сту је одржан традиционални Камп ручне радиности, који 
је окупио четрдесетак учесника, а првенствено основнце 
и полазнике забавишта. Била су заступљена умећа попут 
дрворезбарења, грнчарства, ткања, веза, а деца су се мо-
гла упознати и са разним фазама израде вуне.
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Опраштање осмака

 на Тргу ружа
Велики матурски 

састанак 2021
Новак Ђоковић

 осваја Вимблдон
Радна посета Виктора 

Орбана Србији
Србија и Мађарска заједно 

привлаче туристе

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

ДАНИ ПОЗОРИШТА И 
КУЛТУРЕ У ЛОВРИ

од 25. до 27. јула 2021. на Летњој позорници

25. јул (недеља)
19:30 ч. – отварање Фестивала

20:00 ч. – Отварање изложбе Културног и медијског центра 
„Српски венац“ под називом „Старе фотографије из Ловре“ 
и изложбе Српског позоришта у Мађарској под називом 
„Били су нам гости у Ловри“ 

20:30 ч.– Мирко Митар Кркељић: „Ловранска бучура“ – 
сеоска комедија у два чина – премијера

Улоге тумаче: 
Зорица Јурковић, Катица Шокац, Биљана Сабо, Лена Ембер, 
Мирко Митар Кркељић, Тибор Ембер, Бранислав Унгиновић, 
Ратко Краљевић, Тибор Прагаи, Бранимир Ђорђев, Дејан 
Дујмов, Душан Которчевић и плесачи КУД-а „Табан“
Музика: Оркестар Растка Гергева

Режија: Зорица Јурковић и Мирко Митар Кркељић
Асистент режије: Катарина Бачи
Сценографија: Тибор Прагаи и Ноеми Борбељ
Техника: Богдан Сабо, Душан Которчевич
 Копродукција Српског позоришта у Мађарској и Културног 
и медијског центра „Српски венац“
Цена улазнице: 1.500 фт

26. јул (понедељак)
20:30 ч. – „Етноград“ – мономјузикл концерт
Пева: Јосо Маториц
Музика: оркестар Золтана Марошија
Композитор и аутор: Золтан Мароши 
Цена улазнице: 1.500 фт

27. јул (уторак)
20:30 ч. – Ајземан, Загон, Ноти: „Лакеј Хиполит“ – музичка 
комедија, гостовање позоришта Тураи Ида 

Главне улоге тумаче:
Иштван Мико, Илдико Хувошволђи, 
Золтан Фрех, Петер Бенко, 
Режија: Иштван Мико
Цена улазнице: 4.500 фт

ПУТОВАЊЕ У МАНАСТИР ГРАБОВАЦ

Самоуправа Срба у Чепелу организује једнодневни
 излет на славу у Грабовац. 

Термин путовања: 18. јул 2021, 
а полазак је из Будимпеште.

Детаљније информације о путовању можете 
добити и пријавити ce на 

телефоне: +36 20 947 4341; +36 20 336 0205; 
имејл: budaguide@budaguide.hu

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти 

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ  2021.
24. 07. субота – Вечерње  18 ч.
25. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

ПРОСЛАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ
У VIII КВАРТУ БУДИМПЕШТЕ

2. августа 2021. године у 18.00 ч.
Српске самоуправе Јожефвароша и Ференцвароша 

срдачно позивају све заинтересоване на свечано 
освећење Илијиног бунара. Богослужење ће бити одржано 
у дворишту Природњачког музеја, а потом следи пригодан 

културни програм и српски специјалитети.
 (Magyar Természettudományi Múzeum)

Адреса:  Ludovika tér 2.

Срдачно позивамо Вас и Вашу породицу на традиционалну

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ У ЧОБАНЦУ
У недељу 1. августа 2021. године

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

наставак дружења.

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

Од 17.00 часова у црквеној порти почиње културно-
уметнички програм уз учешће СКУД-а „Рузмарин” и 

њиховог оркестра.
Организатори:

Српска црквена општина и Српска народносна 
самоуправа у Чобанцу

Српска народносна самоуправа Српског Ковина 
срдачно вас позива на

ВЕЧЕ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ
И ПРОМОЦИЈУ СРПСКИХ ИЗДАЊА

Петак, 16. јул 2021. од 17-19.00 ч.
Летња позорница Ковинског кеја

Учествују глумци Српског позоришта у Мађарској, у 
пратњи оркестра Растка Гергева, који наступа у 

предстојећој представи „Ловранска бучура“. Популарне 
песме изводи вокални солиста Никола Скорић. Затим 
следе делови из представе „Аполонија“, у извођењу 

драмских уметника Клари Варге, Милана Руса, Иштвана 
Шукија и Бранимира Ђорђева.

Улаз је бесплатан!
Срдачно вас очекујемо!

Програм се реализује под покровитељством Српске 
самоуправе Српски Ковин и Фондације „Бетлен Габор“

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ 5. АВГУСТА

Обавештавамо читаоце да ће следећи број „Српских 
недељних новина” из штампе изаћи 5. августа 2021. године, 
после уобичајене двонедељне летње паузе у штампарији 

која штампа наш лист. 

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

Свим нашим читаоцима желимо пријатан летњи одмор!
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Храмовна слава у ЛиповиДУХОВНОСТ

М еђу малобројним српским 
православним верницима у 
Липови, прослава храмовне 

славе Рођења Св. Јована Претече и 
Крститеља Господњег сваке године 
представља посебан, могло би се ре-
ћи, највећи догађај. Тако је било и ове 
године, 7. јула, на сам дан црквеног 
празника – Ивањдана.

Истини за вољу, када је у месној 
српској православној цркви отпочела 
света литургија, коју су служили јеро-
монах Митрофан из манастира Гра-
бовац, протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки, јереј Милан Ерић, 
парох печујски, администратор паро-
хије у Липови и протођакон Андраш 
Штријк, а појале су монахиње мана-
стира Грабовца, мати Софија и мати 
Варвара, као и Јудит Алберт, мало љу-

ди је било у светињи. Али, како је вре-
ме одмицало све више њих се при-
дружило мештанима у молитви и 
празновању Светог Јована Претече. 
Поред мештана, верника је било из 
Ловре, Будимпеште, Пантелије, Баје, 
Мохача, Мађарбоје, Безедека, Шаро-
ка и Печуја, а дошли су и бројни вер-
ници из Хрватске, пре свега из Белог 
Манастира.

Уприличена је литија, а на крају оп-
хода око цркве, у порти је пререзан 
славски колач и благосиљано кољиво. 
У име Самоуправе Срба у Мађарбоји, 
кумовала је Вера Вуковић Рот, пред-
седница ССМ, а свима се свечаном 
славском беседом обратио јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, админи-
стратор парохије у Липови.

Он је говорио о личности и врли-

нама Светог Јована Крститеља, њего-
вом рођењу, животу, као и о важности 
покајања и другим хишћанским на-
челима. На крају проповеди, о. Ерић 
је истакао: 

„Светом Јовану нека је слава и част 
у све векове и векова, а вама свима 
да Господ Бог подари здравља, мира, 
радости, слоге и љубави и да увек до-
ђете у оволиком броју у вашу и нашу 
Липову.”

После проповеди, славље је наста-
вљено пригодним послужењем. Док 
је делила колач и кољиво, једна од 
кума славе, Вера Вуковић Рот, пред-
седница ССМ, рекла нам је да је за-
довољна колико је људи дошло у Ли-
пову.” 

У порти светиње, потом, накратко 
су се зачуле песма и музика. Свирали 
су чланови Оркестра „Покладе” из 
Мохача, а музику је прекинуо позив 

јереја Милана Ерића, који је присутне 
вернике позвао на један пригодни 
свечани чин у цркви: крштење деве-
томесечног Милорада Силија.

Прослава ивањданске храмовне 
славе је настављена агапеом, у Дому 
омладине. И овде се за добру разо-
ноду домаћина и гостију побринуо 
Оркестар „Покладе” из Мохача.

Певало се, играло, веселило; слав-
ски штимунг је био заиста одличан. 
Прослава храмовне славе Ивањдан 
у Липови приведена је крају у раним 
вечерњим сатима. И овогодишње 
свечано обележавање Рођења Св. 
Јована Претече, заштитника српске 
православне цркве у Липови, дока-
зало је да су Срби у Липови, иако 
малобројни, одани славским обича-
јима и светосавском српском право-
слављу.

П. М.

Прослављен празник Рођења 
Св. Јована Претече

И вањдан, је хришћански пра-
зник којим се 7. јула обеле-
жава рођење Светог Јована 

Крститеља. По српској традицији, на 
овај дан жене и деца праве венце од 
ивањског цвећа и ливадских трава. 
Сматра се да тога дана сунце сија нај-
јачом снагом, отварају се небо и зе-
мља, проговарају биљке. Венци се 
праве у славу сунца које нас греје, за 
спомен на претке и за здравље и на-
предак свих живих. Каче се изнад 

кућних врата и целе наредне године 
штите дом од несреће. Ивањдански 
венац представља сунце, а цвеће сим-
болизује развитак. 

У организацији Културно-уметнич-
ког друштва „Рузмарин”, на челу са 
Енике Вајзер, калашки Срби и њихови 
пријатељи Мађари су овај весео лет-
њи празник обележили 2. јула. Прет-
ходног јутра су чланови КУД-а набра-
ли ивањско цвеће на калашким лива-
дама и брдима. 

У петак увече, на-
род се окупио у дво-
ришту Сеоског дома, 
где су се, уз музику и 
добро расположење, 
плели венчићи разли-
читих величина, сваки 
леп на свој начин. 
Инањдан је и девојач-
ки празник, када се 
оне такмиче која ће 
да исплете лепши ве-
нац. Жене, девојке и 
девојчице из Калаза и 
околине, вредно и 
предано су плеле сво-
је венце, упоређивале 
их и венчићима кра-

силе своје главе. Мушкарци су пома-
гали, додавали снопове гранчица и 
служили пиће. Било је присутно и до-
ста Мађара, заинтересованих за овај 
леп празник. Да употпуни добро ра-
сположење побринуо се оркестар 
„Рузмарин”, верни пратилац свог 
КУД-а. Плетење венаца је трајало до 
мрака, а онда су прошлогодишњи 
венци бацани у ватру и спаљивани. 

„Ово је десета година откад орга-
низујемо ову манифестацију. Лепо 
је видети оволики одзив и добро ра-
сположене људе. Сви смо се умори-
ли од короне и изолације, време је 
да уживамо, да се дружимо и да 
играмо. Недавно смо почели да се 
загревамо у кампу, у Шиклошу, да 
бисмо надокнадили шта смо пропу-

стили. По свему судећи, чека нас ак-
тивно лето. Већ 10. јула учествујемо 
на Фолклорном фестивалу у Калазу, 
позвани смо на црквене славе у Ка-
лаз и Чобанац и на још неколико на-
ступа. Децу чека камп у Морахало-
му, где ће са дешчанском јуниор-
ском групом да увежбавају старе и 
уче нове кореографије. Ако не дође 
до епидемиолошких забрана, чекају 
нас балови и фестивали. Једва чека-
мо да скинемо прашину са наших 
лепих народних ношњи и да заигра-
мо. Планирамо и четири игранке, за 
које смо добили материјална сред-
ства. Срдачно очекујемо сваког го-
ста. Биће весело”, изјавила је за наш 
лист Енике Вајзер.

К. П.

Традиција у Калазу

Почетак лета улепшан 
ивањским венцима


