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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИЈА

рећи фронт Првог светског рата
–Jужни, Балкански или Солунски, многим савременицима
чинио се као безначајан и непотребан. Милиони војника сукобљених
сила трунули су у стотинама километара дугим рововима првог индустријског рата у историји, чекајући
велике офанзиве у којима су на артиљеријском ватром уништеном пределу запетљани у жице умирали припадници европске младости, изгубљене генерације која је рођена и одрасла у времену које је називано „Лепом епохом“. Стотинак километара
северно од Солуна укопани у рововима гледали су се војници сила Антанте: Французи, Срби, Италијани,
Британци... и војници Централних
сила – Бугари, Немци, Аустријанци,
Мађари. Многи су из удобности савезничких штабова, подсмешљиво посматрали ову војску, и половину највеће концентрације Западног фронта
(1.250.000 : 3.000.000) називали „солунским баштованима“. Ипак, нису били
у праву.
Када се почетком зиме 1914. показало да светски рат не личи на претходне сукобе војски XIX века и да
неће завршити победом коњице у
некој великој бици надомак Париза,
војске су се укопале у блатњаву земљу и започеле године међусобног
бомбардовања, повремено прекидане бесмисленим и коначно безуспешним јуришима. Током читавог рата
чинило се да ће немачка војска однети победу. Четири године водили
су битке искључиво на француском
и белгијском тлу, у два наврата – 1914.
и 1918. – надомак француске престонице.

У међувремену покушавали су да
неком великом акцијом преокрену
ток рата. Иако је српска војска у два
наврата, у биткама на Церу и Колубари, победила аустроугарске експедиције, Антанта није била спремна да
пошаље значајније трупе на Балкан.
Пут ка Берлину преко Будимпеште и
Беча чинио им се дугачак, тежак и
неизвестан, а нису желели ни да превише помогну руске штићенике. Српска војска сама није имала много
успеха у нападу на вишеструко моћнију Двојну монархију. Српски пукови
поражени су у бици код Чеврнтије, а
процењује се да је, у узалудном покушају да помогну савезницима, пало

Навршило се столеће од пробоја Солунског фронта

Сећање на хероје којима се дивио читав свет
То што се, за на опште запрепашћење, Србија данас тек спорадично и прилично
анемично сећа својих највећих хероја, којима је почаст својевремено одавала
читава слободољубива Европа, не умањује њихово херојско дело, које је
уграђено у темеље савремене српске државе и представља
једну од најсветлијих тачака њене историје
више наших војника него
на Сремском фронту тридесет година касније. И
црногорске чете су потиснуте из Херцеговине и са
Романије. Године 1915. ратни планери Антанте дошли
су на мисао да нападом на
Мореузе заузму Цариград
и овим смелим потезом из
рата избаце Османско
царство. Девет месеци
дуга операција завршила
је поразом јануара 1916.
године. Преостала војска
повукла се у Солун.
За то време Србија и
Црна Гора остављене су на
милост нападу вишеструко надмоћнијих аустроугарских, немачких и бугарских армија. Одлучна да се
брани до краја, после два
месеца упорних борби,
српска војска прешла је
црногорске и албанске
планине и уз помоћ и под
заштитом савезника отпловила на острво Крф. Упркос хра- лану. Прешле су јужну границу СрбиМесецима је српска команда поброј одбрани, изневерена од владар- је и ушле у Битољ, други по величини кушавала да наговори савезнике да
ске породице, црногорска војска њен град. Битољ ће постати један од започну офанзиву на Солунском
најбомбардованијих фронту. Доласком енергичног генеградова Првог светског рала Д’ Епереа, однос према овом
рата, пошто ће током питању је коначно промењен. Догодве године остати у до- ворено је да на српском делу фронта,
мету непријатељских пре свега на Добром пољу, офанзива
топова.
започне 14. септембра 1918. године. У
Почетком 1918. годи- том тренутку на фронту је било
не чинило се да ће рат 626.000 војника Централних сила, пре
још дуго трајати, а саве- свега Бугара и нешто мање савезника
зницима је на Западном из Антанте. Српска војска успела је
фронту претила нова да пробије линију фронта већ следевелика немачка офан- ћег дана. Неколико дана касније Бузива. Но, упркос томе гарска је капитулирала као прва међу
што је Русија скоро иза- Централним силама. У Скопље су
шла из рата, долазак српске трупе ушле 25. септембра, у
милион америчких вој- Београд 1. новембра. У наредне две
ника на европски фронт недеље српске снаге ушле су у Темипроменио је однос сна- швар и стигле до Ријеке. Примирјем
га. Велика немачка са Мађарском од 13. новембра 1918.
офанзива на Западном признате су границе српског уједифронту завршиће так- њења.
тичким неуспехом. Иако
Остало је забележено, да на путу
је новембра 1918. рат ка дому и слободи, српску пешадију
вођен на француској и није могла да стигне ни савезничка
белгијској, а готово ни- коњица.
морала је да прихвати капитулацију. где, на немачкој земљи, у рајху је доПроф. др Чедомир Антић,
Ипак, хиљаде војника из Црне Горе, шло до слома.
историчар
посебно добровољци из Северне и
Јужне Америке рођени у овој земљи,
ИЗГИНУЛА ТРЕЋИНА МУШКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
похрлиле су у српску војску.
Када се опоравила, српска војска
Србија је током Првог светског рата мобилисала или је у добровољце
је заузела положаје према јужним
дошло око 707.000 војника. У земљу се после победе вратило тек мање од
границама окупиране државе на Би150.000 људи. Земља је изгубила 62 одсто мушког становништва од 18 до 55
тољу и Ђевђелији. Заједно са доброгодина, од чега је 53 одсто погинуло, а девет одсто је било трајних инваливољцима – само из Боке било их је
да. Србија се практично никада није опоравила од ове националне трагеоко хиљаду, из Босне и Херцеговине
дије, која је умногоме одредила њену даљу судбину. Пад наталитета је од
око осам хиљада… – српска војска
тада у Србији константан и данас добија драматичне размере.
бројала је тек око 150.000 војника,
Поред војних и цивилни губици Србије били су изузетно високи. Према
више од 100.000 било је до краја 1915.
процени делегације Kраљевине СХС на мировној конференцији у Версају,
заробљено.
ратна штета Србије износила је тачно половину укупне националне имоВећ августа 1916. српске и францувине, док је у рату страдало 28 одсто становника.
ске трупе победиле су на Кајмакча-
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Протојереј Павле Каплан, парох у Бати

Н

а челу батске парохије Епархије будимске, од недавно се налази протојереј Павле Каплан,
који је такође и администратор у
Стоном Београду, Аљмашу и Пантелији. После једанаест година проведених у Сегедину, враћа се у свој
стари крај, само на другој обали Дунава.
Оче Павле, кави су Ваши утисци
после два месеца служења у новој
парохији?
– Веома је узбудљиво. Посла има
на претек и не постоји случајно изрека: „Ко се сели, тај се не весели“. После једанаест година проведених у
Сегедину, донета је одлука да пређем
у другу парохију. То доноси многе
изазове и нове задатке. Моја деца су
велика, живе у Будимпешти, тако да
је ово велика погодност, јер можемо
много чешће да се виђамо. Бата је
мало место, радничка колонија се
налази близу велике рафинерије и
топлане. Део града где се налази срп-

ска црква и већи део српских кућа
назива се Старо село и стварно има
прави сеоски амбијент. Полако се
упознајем са људима, мада ми Бата
није непозната, јер сам 12 година служио у Ловри, са друге стране Дунава.
Постоји неколико бракова који су
повезали ова два места, а за славе и
празнике упознао сам доста Батлија.
Како сада долази сезона слава, то ће
бити добра прилика да више времена
проводим са људима. Дванаестог ав-

Пресељење у нову средину доноси нове
изазове и задатке
„Осећам се слично као што сам се осећао као ловрански парох. Живимо у
сеоском амбијенту, а близу велеграда. То је велика погодност. У батској цркви
су у току радови на рестаурацији фресака, а почели су и часови веронауке“,
каже у разговору за наш лист протојереј Павле Каплан, који се после
службовања у Сегедину, преселио у Бату
густа у Бати је одржана свечана литургија на којој је био присутан и
отац Далибор Миленковић, мој наследник у Сегедину и претходник у
Бати, као и протојереј Зоран Остојић,
архијерејски намесник будимски. Он
ми је предао црквене кључеве и паству, црквено стадо, као и парохију, и
тада сам се срео са многим људима
које нисам познавао.
Да ли је и у Бати обичај да
се после литургије остане
у порти на дружењу?
- Наравно! Овде је веома
лепа зграда, старија од сто
година, али која је захваљујући једној нашој добротворки, пре десетак година
генерално рестаурирана.
Тамо можемо да се окупљамо. У Бати, у оквиру
некадашње старе Српске
школе налазе се Црквени
музеј и Српски клуб, где се
људи састају за празнике.
Има верника и са стране,
који увек долазе на наше
прославе.
Како на Вас утиче пресељење из великог града у
мало место?
– Осећам се слично као
што сам се осећао као ловрански парох. Живимо у
сеоском амбијенту, а близу
велеграда. То је велика погодност. Бата је некада био
велики индустријски град,
има много стамбених зграда и солитера, мада сада
индустрија није у таквом
успону као некада. У свом
окружењу се осећам као на
селу, чим изађем из куће и пређем у
црквену порту. Имам обавезу да је
одржавам исто као некада у Ловри.
Како бисте сумирали своје једанаестогодишње службовање у Сегедину?
– У Сегедину сам заједничким снагама са црквеном општином много
тога урадио. Тамошња Српска православна црквена општина се издржава
од издавања станова у црквеној згради, која има преко сто година. Била

ПРЕНОСЕ ТРАДИЦИЈУ, ВЕРУ И ЈЕЗИК

На питање какве планове има у својој новој парохији, отац Павле Каплан
каже:
„Већ су у току радови на рестаурацији фресака, мада се мало застало.
Рестауратори разматрају како да се обнови доњи слој, а да се не оштете
слике. Почели су часови веронауке, имам шесторо ђака, који једном недељно посећују наставу. Понедељак је дан за веронауку. Деца су веома комуникативна и заинтересована. У овој мађарској школи, професорка Вида
Свобода држи деци часове српског језика. Мислим да је ово важно, јер деци
преносимо нашу традицију, веру и језик. Време ће да покаже шта још треба
да се уради. На првом месту је да упознам што више људи у парохији и да
постигнем да се што већи број верника редовно окупља у цркви.“

је национализована, а враћена нам је
у оронулом стању. Раније је свака
верска заједница на градском конкурсу добијала новчана средства,
тако да смо успели да променимо све
прозоре и водоводне цеви. У сарадњи
са Српском самоуправом и Месном
српском заједницом, обновљено је
степениште. Сада би требало да се
раде поправке на крову, што је велики захват. Претпрошле и прошле године, уз финансијску помоћ народносних самоуправа, обновљени су Српски клуб, заједничка канцеларија и
парохијска сала са библиотеком. На
одржавање цркве и инвентар, такође
су утрошена знатна материјална
средства, али цркву сада треба темељно реконструисати и рестаурирати. Прошле године највећи подухват је било добијање средстава за
обнављање старог војничког гробља,

које је у склопу српског гробља. Укупно 464 гробова је обновљено, а само
неколико њих је безимено. Тамо су
сахрањени војници мађарске војске
из Првог светског рата, али православне вере, углавном Срби. Ово је
био велики и важан подухват.
Да ли сте већ успели да остварите контакт са градским властима, са српском заједницом и представницима Српске самоуправе у
Бати?
– Неки од тих људи су и у црквеном
одбору, већ смо имали једну седницу
поводом припрема за славу, а ближи
се Породични дан чланова разних
верских заједница у Бати, чији ћемо
домаћини овога пута бити ми. Чланове градских власти такође полако
упознајем.
Разговор водила:
Катарина Павловић Бачи
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Свечаности поводом Мале Госпојине

Празник доласка Пресвете Богородице на свет

предграђу Сегедина, у Сиригу,
прослава заштитника месног
српског православног храма,
одржана 22. септембра, била је и
више него празнична, наиме, славље
Сирижана је својим присуством уве-

Рођењу Пресвете Богородице посвећенo је неколико српских православних
храмова у Мађарској, а у овом броју СНН-а, наш сарадник са југа Мађарске
преноси вам како је овај велики празник прослављен
у Сиригу, Вашархељу и Сантову

Сириг

личао епископ будимски Лукијан.
Преосвећени владика је променио
свој првобитан план, па је уместо Батање, у Сиригу служио Свету архијерејску литургију. Он је на тај начин
уважио молбу и изашао у сусрет сиришким верницима и њиховом духовном пастиру јереју Милану Ерићу,
администратору сиришке парохије
да поводом празновања храмовне
славе освети и свети храм, који оновремено, након реконструкције, није
био освећен од стране архипастира.
Иначе, светој архијерејској литургији присуствовао је скроман број
верника, њих отприлике тридесетак.
Сирижанима су се у прослави патрона светиње придружили и Срби из
Новог Сентивана, Деске, Сегедина,
односно, сабраћа из Хоргоша, Србије.
У склопу славског богослужења
свечаном беседом присутнима се
обратио владика Лукијан, који је између осталог рекао:
„Не два, него четири сведока говоре о Пресветој Дјеви Марији. И много више од њих. А то су четири јеванђелиста: Матеј, Марко, Лука и Јован.
И Свето Предање говори о томе како
је дошла на овај свет Пресвета Дјева
Богородица. Од праведних родитеља

Сириг

Сириг

Јоакима и Ане, када је природан процес и код Ане и Јоакима престао, али
Господ, који је дао законе, може и да
их укине. Тако је и учинио, па су они
у старости зачели ту Девојчицу, родили је и дали јој име Марија. А она је
с правом названа Богородица“, нагласио је владика Лукијан.
Архипастир Будимске епархије се
у својој беседи присетио и чињенице
да су најлепше песме посвећене Богомајци, бројни свети храмови су
посвећени њој:
„Ево, и овде у Сиригу, црква је посвећена Пресветој Богородици. Нека
вас чува Мајка Божја“, рекао је на
крају своје проповеди епископ Лукијан, који је потом освештао свети
храм, у чијој унутрашњости су пре
десет година извршени реконструкциони радови.
У склопу ондашњих извођачких
послова окречени су зидови, извршени су и одређени реконструкциони
подухвати. Претходно је пак урађена
обнова кровне конструкције, олуци
су измењени и још би се могао наставити ред оних радова који су реализовани.
„На ово освећење смо ми Сирижани чекали барем десет година. Много

штошта се урадило и баш зато нам је
драго што је данас преосвећени владика освештао нашу цркву. Сада би
требало поново кречити, фарбати. Ти
послови коштали би према нашем
мишљењу 2-3 милиона форинти“, рекао је члан сиришке српске заједнице
Милан Владисављев.
После преподневне свете архијерејске литургије Сирижани и њихови
гости отишли су на агапе. Празновање Рождества Пресвете Богородице,
патрона сиришке светиње, настављено је у склопу вечерња. Свечани чин
резања славског колача и благосиљања кољива уприличен је у порти светог храма. За свечана славска обележја, колач и кољиво, и ове године
потрудила се госпођа Славна Петров.
Достојно празновање патрона
древне светиње, затим, настављено је
дружењем и разговором, евоцирањем успомена када је у овом насељу
живело много више Срба. Наиме, према неким проценама, у Сиригу данас
има укупно осморо верника. Упркос
томе, они верно чувају славске обичаје и сваком приликом достојно

Сантово

празнују заштитника свог светог храма – Рождество Пресвете Богородице.
*
И српски православни верници у
Сантову су достојно обележили Рођење Пресвете Богородице, један од
највећих хришћанских празника, заштитника месног српског православног храма. Сантовчани су заједно са
гостима, који су пристигли из разних
крајева земље па чак и из Србије, односно, Хрватске, патрона своје светиње прославили 22. септембра. Свету
литургију, коју су својим лепим појањем увеличали женски појци из
Шида, Сантова и Печуја, служили су
јереј Јован Бибић, парох сантовачки
и јерођакон о. Митрофан, монах из
манастира Грабовца.
Из славског богослужења није изостала ни литија. Атмосферу при опходу цркве покварио је непријатан,
хладан олујни ветар, но, сви обреди
одржани су према црквеним прописима.
На самом крају свете литургије
духовни пастир Сантовчана, протона-
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Сантово

месник Јован Бибић одржао је кратку,
пригодну беседу у којој је мештанима
пожелео срећну храмовну славу.
Окончањем преподневне свете
литургије Сантовчани и њихови гости
прешли су у оближњи ресторан где
је уприличена трпеза љубави.
Вечерње богослужење било је заказано за поподне у пола четири. Том

преузела од Радована Филаковића,
сада ја могла да угостим Сантовчане
и бројне госте који су дошли. Мислим
да је данашња храмовна слава била
заиста лепа, свечана.“
За следећу годину кумства се примила породица Шишковић. Због хладног, непријатног времена, пригодни
културни програм, након вечерња,

Сантово

приликом у порти светиње обављен
је свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива. Кума овогодишње славе била је госпођа Љубица Пачко која нам је рекла следеће:
„Пресрећна сам због кумовања,
осећам се дивно. Ово је велика част
за мене и мило ми је што сам након
прошле године, када сам кумство

Вашархељ

уприличен је у згради некадашње
српске вероисповедне школе, која је
након дугог низа година поново доспела у власништво месне Србадије.
Ту су чланови Културно-уметничког
друштва „Весели Сантовчани“ извели
кореографију под називом „Буџак.“
Након наступа фолклораша, поведено је и заједничко коло, а домаћини
славског весеља, уједно и „Дана срп-

ске културе у Сантову“, предвођени
Надом Бунчић Ђурић, председницом
месне Српске самоуправе, кренули
су да часте како мештане, тако и многобројне госте. Било је сланог пецива
и слатких колача, ића и пића – свега
што је потребно за пригодно послужење.
Празновање је настављено и у вечерњим сатима, наиме, у склопу
„Дана српске културе у Сантову“, који
програм је уврштен међу приредбе
„Месеца српске културе у Мађарској“, у месном Дому културе уприличен је концерт Оркестра хармоника Основне школе „Алекса Шантић“
из Угљевика, Босне и Херцеговине,
чији наступ је протекао пред препуним гледалиштем (о гостовању младих хармоникаша информисаћемо
вас у посебном извештају).
Прослава храмовне славе „Мале
Госпојине“ и „Дана српске културе у
Сантову“, у чијем суфинансирању је
учествовао и Културни и документациони центар Срба у Мађарској, и ове
године је била изузетно свечана, наиме, послужила је и као добар повод
окупљања Срба из села, односно,
припадника српске народности из
одређених насеља из Мађарске. Са
друге стране, Сантовчани су још једном потврдили да верно и одано негују славске обичаје, чине све како би
светосавско српско православље,
српски језик и култура у овом делу
Мађарске опстали.
*
Серија празновања храмовне славе
Мале Госпојине окончана је у Вашархељу. Празник патрона православне
светиње, прослављен 23. септембра, и
ове године послужио је као добар
повод за свеправославно саборовање,
наиме, поред малобројних месних
српских православних верника цркви
су походили и верници румунске, бугарске и грчке националности. Наравно, дошли су и верници мађарске националности а како и не би када је
празновање мештана својим присуством увеличао Eпископ будимски
Лукијан, који је уз саслужење свештенства служио Свету архијерејску литургију.
Владики Лукијану саслуживали су
архијерејски намесник сегедински и
парох батањски протојереј – ставрофор Илија Галић, протојереј Дина Чоков, парох великосемиклушки из Епархија темишварске, протонамесник
Далибор Миленковић, парох сегедински, јеромонах Варнава (Кнежевић) и
ђакон Зоран Живић. Литургијско славље увеличало је певачко друштво из

Вашархељ

ДУХОВНОСТ

Вашархељ

Великог Семиклуша а апостол је читала Јована Миленковић. Чтецирали
су Немања Миленковић и Стефан
Монторо.
Славску беседу одржао је ђакон
Зоран Живић, који је говорио о Пресветој Мајци Богородици, значају породице, вере православне. Након Свете архијерејске литургије уследила је
литија, а потом и чин резања славског
колача и благосиљања кољива. Кумовао је Иван Шевић, који је припремио
колач и кољиво, а за наредну годину
кумства се примила Софија Сивилија.
После резања славског колача и
преливања кољива преосвећени владика Лукијан је одржао веома поучну
беседу и захвалио се парохијанима,
куму на уложеном труду око припремања храмовне славе, а посебно гостима из Великог Семиклуша, Румуније.
Након тога уследило је празнично
славско послужење и трпеза љубави
за све госте у свечаној сали Музеја
,,Јанош Торњаи“ где је приређен и пригодни културни програм у којем су
учествовали Вокална група ,,Бисери“
и Оркестар из Великог Семиклуша,
Румуније.
Било како било, Вашархељани су
и ове године достојно прославили
заштитника свог светог храма –
Малу Госпојину. Ваља напоменути да
је и овогодишње празновање заштитнице вашархељског православног
храма суфинансирао Културни и
документациони центар Срба у Мађарској.
Предраг Мандић
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Признање мађарске Владе за војвођанског преводиоца

Aрпаду Вицку уручена
„Велика Балашијева награда”

рпаду Вицку, књижевном преводиоцу из Новог Сада уручена
је „Велика Балашијева награда”
за књижевно преводилаштво, у Мађарској академији наука у Будимпешти. Ову награду установило је прошле године Министарство спољних
послова и спољне трговине Мађарске, са циљем да се тиме ода признање преводиоцима који су својим
стручним радом допринели упозна-

Већ скоро пола века Арпад Вицко преводи са мађарског на српски језик
поезију, прозу, драму, есејистику и научну литературу. Објавио је више од 80
самосталних књига превода, углавном савремених мађарских аутора

вању мађарске књижевности на другим језичким подручјима.
У жирију су били представници
Савеза мађарских писаца, Друштва
белетриста, Мађарске академије
уметности, Преводилачке куће у Балатонфиреду, Удружења мађарских
издавача и књижара, Петефијевог
музеја књижевности, Савеза младих
писаца, Мађарског ПЕН клуба и На-

1970. преводи са мађарског на српски
поезију, прозу, драму, есејистику и
научну литературу и објавио је више
од 80 самосталних књига превода.
Највише је преводио дела савременика - романе и есеје Ђерђа Конрада,
Ласла Вегела, Иштвана Еркења,
Иштвана Ершија, Петера Естерхазија,
Имреа Кертеса, Антала Серба, поезију Ота Толнаија, Пала Бендера, Ференца Ђезеа, Ђерђа Петрија, документарне приче Тибора Варадија, филозофске и социолошко-политиколошке, књижевно-теоријске, театролошке, као и студије из области ликовних
уметности већег броја
аутора - Јаноша Киша,
Оскара Јасија, Иштвана Бибоа, Јенеа Сича,
Корнелије Фараго, Балинта Сомбатија, Золтана Шебека и др. Превео је такође преко 20
драмских текстова савремених мађарских
аутора.
Аутор је антологије

учног института за мађарску књижевност и културу Универзитета „Етвеш
Лоранд” у Будимпешти. О преводилачком раду Арпада Вицка и значају
„Велике Балашијеве награде” за књижевно преводилаштво, говорили су
државни секретар Тамаш Менцер и
песник, писац и преводилац Ото Толнаи.
Арпад Вицко (Нови Сад, 1950) од

поезије војвођанских Мађара „Јануарски ћилибар” и панораме савремене мађарске прозе „Монструми, вилењаци, врагови, злодуси”. Радио је 32
године као новинар, потом уредник
емисија за културу и књижевност
програма Радио Новог Сада на мађарском језику и објавио је књигу
интервјуа с једанаест водећих мађарских интелектуалаца „Жанр тренутка”.
СНН

Концерт у Српском културном центру

П

ублици у Српском културном
центру музичаре из Беча представили су в.д. директора ове
установе Милан Ђурић, мр Хермина
Рус, директорка Аустријског културног форума у Будимпешти и Милан
Рус, директор Српског позоришта у
Мађарској. У сарадњи ове три институције, будимпештанска публика добила је прилику да чује групу музи-

чара, која својом музиком, узбудљивим и посебним мелодијама у балканском ритму, већ дуги низ година
обогаћује џез.
Трио Ненада Василића наступио је
у саставу: Марко Живадиновић, електронска хармоника, Ромед Хопфгартнер, саксофон и Ненад Василић, кон-

Џез музика проткана балканским колоритом
Манифестација „Месец српске културе“, представила је љубитељима музике
у Будимпешти трио Ненада Василића из Беча, који су заједнички
организовали Српски културни центар, Аустријски културни форум
и Српско позориште у Мађарској

трабас. Недавно су издали ЦД под
називом „Just fly”. На концерту у Будимпешти изводили су композиције
са овог албума, као и своје мелодије,
са још два диска.
Публику је кроз концерт на три
језика провео фронтмен Ненад Василић. Овај рођени Нишлија од деведе-

сетих година живи у Аустрији. У Линцу је завршио џез академију, пише
музику и познат је по свом соло музицирању на контрабасу. Марко Живадиновић је родом из Велике Плане,
такође је студирао у Аустрији и пише
музику. Обојица са породицама живе
у Аустрији и са Аустријанцем Хопфгартнером друже се, путују и музицирају по целом свету.
„Ми долазимо из Беча, али смо родом из Србије, са Балкана, одакле
потиче музика коју свирамо на сцени.
Кроз нашу музику провлачимо наше корене, а
користимо џез као универзални језик. Музика
је импровизована и балкански ритам се кроз њу
провлачи. Тако ми изражавамо наша осећења.
Посебан је осећај кад се
ова музика не свира код
куће, него негде далеко.
Њоме говоримо ко смо,
какви смо и шта умемо“,
изјавио је за наш лист
Ненад Василић.

„Уживали смо у вечерашњем концерту. Веома је лепо кад се деси нека
магија, она се пренесе на публику и
онда се врати до нас. То је божански
осећај“, рекао нам је његов колега
Марко Живадиновић.
Сала у Српском културном центру
била је испуњена до последњег места, а сви они који нису успели да
седну, слушали су концерт из ауле, а
публика је овацијама наградила сваку композицију.
К. П.
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Мултимедијална књига Александера Уркома

Ч

итаоцима књиге „Пешта, центар
света“, Александер Урком прича занимљиву причу о својим
дечачким и младалачким данима и
привикавању на „велики свет“ у мађарској престоници, односно на све
добре и лоше стране које тај свет има.
Од аутора сазнајемо да је књига
настајала у дужем временском периоду и да је њен већи, најзначајнији
део, настао пре више година. Урком
је као петнаестогодишњак са породицом стигао из Србије у Мађарску
и ту сеобу је, како признаје, прилично
тешко проживео. Није се баш најбоље
сналазио у новом граду, новој школи,
тада без знања мађарског језика и
без пријатеља. Многе појаве са којима се суочио бурно је проживљавао
и, како у том периоду није успевао да
пронађе себе, својеврсну заштиту је
потражио у неким другим начинима
изражавања. Покушао је да се изрази

КУЛТУРА

Како је Пешта постала центар једног
дечачког света
Пред читаоцима се недавно појавила електронска књига Александера Уркома,
под насловом „Пешта, центар света”, у којој аутор кроз своја прозна и
литерарна остварења, али и кроз музику коју је компоновао, описује период
свог одрастања и стасавања у мађарској престоници
кроз различите видове уметности,
поред осталог и романом који јесте
завршен, али који је, према његовој
процени, био „сувише директан, суров и детаљан“, па је из тих разлога
одустао од његовог објављивања.
– Зато сам одлучио да направим
малу ретроспективу романа, која је
сада објављена. Књига „Пешта, центар света“ настајала је у етапама. Од
1992. до 1998. писао сам музику и песме, роман је написан пре 4-5 година,
а последњи део сам завршио ове
године. Дакле, цела књига је настајала више од 20 година, а описује мој
живот између 15. и 18. године – објаснио нам је Александер Урком, који
данас ради као професор српске
лингвистике на Универзитету „Елте“.
Осим што је електронско и мултимедијално, ово издање необичним
чини и то што је практично четворојезично. Књига је писана на српском,
енглеском, мађарском и језику музике, који је изражен нотама. Наиме,
један део књиге чине Уркомове композиције класичне музике, писане за
виолину коју је годинама свирао у
Музичкој школи. Уколико жели да до
краја прочита и потпуно доживи ово
дело, читалац мора да разуме сва три

говорна језика, као и језик музике, дан хаотичан и тежак период са мноодносно нотни систем.
го емоционалних проблема“, изјавио
– Прича прати петнаестогодишњег је Александер Урком за наш лист.
дечака, који долази у Мађарску и има
Књига „Пешта, центар света“, читасвој стваралачки период који је тра- оцима је доступна и на интернет
јао три године. Тада се бавио компо- адреси: www.aleksanderurkom.com. На
новањем и писао песме. Део књиге истој страници налазе се и још две
на српском језику садржи двадесетак стручне књиге овог аутора.
песама. Неки музички делови су пиК. П.
сани и за клавир, који је,
иначе, само пратња. Енглески језик је користио
за објашњавање садржаја књиге – каже Александер и додаје да сада, у
зрелијим годинама, боље
разуме себе као тадашњег петнаестогодишњака.
– Одрастао сам, разумео све своје слабости,
снагу, врлине и мане. Израстао сам у човека који
јесам. У свом кризном
добу успео сам ипак да
пронађем себе и да се
ослободим кроз неке
нове видове комуникације. То је био мој одговор на проблеме. На тај
начин сам преживео је- Александер Урком

Орбан на отварању Фудбалске академије у Бачкој Тополи:

„Заинтересовани смо за успехе Мађара ”
Виктор Орбан, премијер Мађарске и Јанош Жембери, председник Фудбалског
клуба ТСЦ отворили су у Бачкој Тополи просторије Фудбалске академије, у коју
је мађарска влада уложила 9,5 милиона евра
„Спорт, а посебно фудбал, заједнички је језик средње Европе”, започео је Орбан свој поздравни говор
додајући да је природно што фудбал
уједињује и две спортске нације као
што су Србија и Мађарска.
„Између нас су тешке декаде у
којима су постојали догађаји који су
нас раздвајали, али данас другачији
ветрови дувају. Ветрови који надимају једра оних који су сложни и
заједно делују. Срби и Мађари су
одабрали слогу, и донели смо добру
одлуку када смо изабрали сарадњу
у области политике, привреде, културе и спорта. Захваљујем због тога
председнику Александру Вучићу на
чију подршку и помоћ смо могли
увек да рачунамо”, рекао је Виктор
Орбан обраћајући се гостима на
отварању Фудбалске академије.
„Зашто у Србији? Овде живи много Мађара и наша домовина је заинтересована за успехе Мађара свуда”,
објаснио је Орбан и додао да се

његова генерација сећа Србије из
80-тих која је била развијенија од
Мађарске, слободнија од Мађарске,
и да су људи овде срећније живели
него у Мађарској.
Орбан је позвао младе фудбалере
да користе терене које су за њих изградили, да истрче своје животне
стазе, али и да, када дође време, „не
забораве да врате домовини оно што
она сада чини“.
Фудбалска академија је комплекс
спортских терена и просторија изграђених по највишим стандардима.
Има четири фудбалска терена, четири помоћна терена, од којих су три
са вештачком травом док ће један
током зиме бити покривен.
Отварању Фудбалске академије
присуствовали су представници
фудбалских савеза Србије и Мађарске, затим Левенте Мађар, заменик
министра спољних послова и економске дипломатије, Атила Пинтер,
амбасадор и Јанош Бабић, генерални

СПОРТ
конзул Мађарске у Србији, као и
Иштван Пастор, у својству председника Савеза војвођанских Мађара.
Иако је најављен долазак и Игора
Мировића, председника покрајинске Владе, овом скупу није присуствовао нико из републичке и покрајинске власти. 

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

П

РЕПОРТАЖА

оследњих дана овога лета, по
четврти пут одржан је витешки
фестивал "Just Out". У граду Деспотовцу поред реке Ресаве, подно
монументалних зидина које окружују манастир Манасију, настала је прича која од самог почетка зрачи посебним светлом. Од када је Деспот Стефан Лазаревић основао манастир у
XV веку, он и његове зидине стоје као
светионик наде и моћи, енергије и
правде. Прошло је шест стотина година од како је манастир саграђен,
прохујало је небројено сукоба и осва-

јача, али он и даље поносно стоји.
Никада веће у својој слави, ово место
покајнички скромно, али поносно
беседи причу о части и поштењу, храбрости, мудрости и визионарству и
чека своје ђаке које учи овим вредностима пуних шест векова.
„Just Out” је сада већ традиционална манифестација која прогресивно
расте из године у годину, досегавши
и своје крајње капацитете. Јер, велика
ливада на благој падини на којој сваке године ниче витешко село, постаје
тесна од све већег броја учесника,
који су нам овога пута дошли из 20
земаља. Мађарска, Француска, Белгија, Аустрија, Немачка, Шведска,
Норвешка, Словенија, Хрватска, Македонија, Русија, Молдавија, Румунија, Бугарска, Иран само су неке од
њих.
Првога дана фестивала дигле су се
куполе шатора и завијориле заставе
држава са заставама витешких дружина и њиховим грбовима. Оживело
је витешко село, са свих страна чују
се језици и дијалекти наших гостију
и ужурбано се спрема за велики догађај. Полирају се оклопи, мачеви,
секире, буздовани. Испробавају бичеви, лукови, копља и самострели. Донешене су читаве поставке шатора са
намештајем, таписеријама, приборима за јело и писање, исповедаоница-

Етно фестивал „JUST OUT”

Надметање европских витезова крај
зидина Манасије
Ове године су на фестивал крај манастира Манасија, недалеко од Деспотовца,
дошли учесници из двадесет земаља, а међу њима и из Мађарске. Упркос
великој количини оружја и мноштву људи на релативно малом простору, није
било ни једне непријатне ситуације, јер је реч о месту неисцрпне инспирације
и прочишћења, где се учи како се постаје витез

ма, крзненим покривачима, средњовековним играма. Постављају се сошке за оружје, чује се алат, наковањ
и чекић, примитивно тоцило и струг
за дрво на ножни погон. Чује се и грнчарски точак, везу се платна, сликају
слике. На неколико места већ је упаљена ватра и кува се неки од специјалитета из прошлих времена.
Свака земља донела је своје обичаје, оружје, дошла да покаже своје
тактике и вештине, али и да подели
све то са другима, научи како то други раде и такмичи се у рингу са својим витезовима. Скоро 600 учесника
дошло је да види колико су добри, да
упозна Србију и њене обичаје и ужива у лепоти манастира окруженог
столетним шумама поред бистре Ресаве.
Фестивал је отворен свечано на
великој бини са великим видео-бимом, још један видео-бим постављен
је недалеко од улаза у манастир, како
би огроман број људи који нису могли
да стану и виде програм код главне
бине, могли да га прате одатле. Шпалир витезова 20 земаља учесника
продефиловао је на великој арени
испред бине. Овације и најава били
су величанствени. Програм на бини
увек је интересантан: од плеса и музике, плеса са ватром до кореографије борбе и плеса, а борбе ватреним

ПРИЗОРИ ЗА СЕЋАЊЕ

Ко год је био на фестивалу није могао да остане равнодушан на поглед
преко витешког села до монументалних зидина манастира. Тај призор остаје урезан у сећање, а сам манастир Манасија је оаза мира. Улазак у круг
утврђења потпуно вас изолује од буке, свечана тишина говори много више
него што човек очекује. Дубоко поштовање видљиво на лицима странаца
који посећују манастир и цркву Свете Тројице, опомињу да Срби увиде
колико богатство имају и колико морамо да будемо бољи, да их витешки
сачувамо за будућа поколења.

бичем и мачевима су увек атракција
за себе. Могле су да се виде тактике
и вештина борбе витезова, као и невероватне масовне борбе, где се од
звука судара челичног оружја и оклопа најежи кожа. Пуштањем светлећих
лампиона у небо као порука мира,
спектакуларно је завршен програм
прве вечери.
Програм за децу (и одрасле) је био
одличан, од вожње кануом по Ресави,
до стреличарског дворишта, где су
наши „Бели Орлови” неуморно радили, а деца и одрасли имали прилику
да пробају прави лук и стрелу. Поред
њих у наставку стреличарског дворишта била је моја дружина „Ф. Л. Арцхерy”, која је радила обуку у руковању луком и стрелом за децу и одрасле, у трајању од 20 минута, те су овде
сви заинтересовани могли правилно
и безбедно да науче основе стреличарства. По први пут овде су могле
да се гађају 3D мете (гумене фигуре
зеца и фазана), а судећи по посетиоцима ово је био пун погодак.
Био је постављен и требушет (мно-

ги су га називали катапултом, но разлике су велике, али то је нека друга
тема), који је прорадио у шпицу посете, како би што више народа могло да
посматра ово, за данашње појмове
примитивно, али нимало наивно оруђе. Требушет је флаше од две литре
и камење од неколико килограма
избацивао преко 100 метара у даљ.
Један од спонзора, поред Министарстава спорта и трговине, била је
Комерцијална банка, која је за децу
организовала школу цртања са наградама. „Бели орлови” организовали су
арене за борбе малих витезова. У
селу, обилазећи шаторе, могле су да
се пробају десетине средњовековних
друштвених игара, како одличних
мозгалица, тако и простијих забавних
игара. Јахање коња била је још једна
од атракција. Понуда хране и пића
била је одлична. Неколико ресторана
на отвореном служили су хиљаде
људи, фрижидери са пићем били су
на неколико места као и славине са
пијаћом водом, којих је овога пута
било још више. 
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Породично саветовалиште

П

ЖИВОТНИ СТИЛ

Које болести наслеђујемо од мајке, које од оца

рви на листи наследних поремећаја је високи холестерол, за шта у потпуности
можемо да „кривимо” породицу,
тврди америчка генетичарка Шивани
Назарет.
„Један од 500 људи има генетску
мутацију која је узрочник породичне
хиперхолестеролемије - наследне
болести срца која може бити узрок
преурањеног срчаног или можданог
удара”, открива Назарет и додаје да
оболели од породичне хиперхолестеролемије не могу да регулишу холестерол који се зато нагомилава у
венама.
Не помажу чак ни ригорозне дијете или физичка активност, јер су у
овом случају гени учинили своје,
каже Назарет.
И док оба родитеља могу бити
кривци за високи холестерол, рак
дојке наслеђујемо од оца.
Наиме, сваки човек је рођен са
генима БРЦА1 и БРЦА2 који не стварају здравствене проблеме док нису
мутирани. Али жене које наследе
мутацију једног или оба БРЦА гена
од стране оца, имају већи ризик од
настанка рака дојке.
Докторка Назарет појаснила је да
наведени гени нису опасни по здравље мушкараца јер је рак дојке ретка
појава међу мушком популацијом,
док се исто не може рећи и за жене.
Ако за губитак косе окривљујете
мушку страну породице - обраћате
се на погрешну адресу. Ген који има
кључну улогу код ћелавости налази
се на хромозому X, који мушкарци

Јабука не пада далеко од стабла, па од родитеља можемо наследити бројне
физичке особине, али и болести. Од сваког родитеља „купимо” по две копије
свакога гена, а мутација одређених гена главни је окидач за наследне болести
увек наслеђују од мајки, док жене
исти ген преузимају од оба родитеља.
За дијабетес типа 2 најчешће је
крив неуредан начин живота, али
истраживања показују да чак пет
одсто младих има знаке ове болести
иако нису гојазни и редовно вежбају.
Урођена нетолеранција на лактозу
ретка је болест узрокована мутацијом у гену који производи ензим лактазу. Манифестује се јаким воденастим проливом који се јавља убрзо
након првог оброка млека (дојења).
Губитак нутријената је значајан, тако
да новорођенче не напредује, па долази до дехидрираности, хипогликемије и ацидозе.
Након увођења дијете без лактозе
пролив престаје, дете добија на телесној маси, раст и развој се нормализују. Стање је доживотно и захтева
трајну исхрану без лактозе.
Породично стабло има велику улогу код наслеђивања болести, упозорава Назарет. Тако можете забележити све болести које су погодиле
чланове ваше уже и шире породице
и тако препознати генетске предиспозиције за нека стања. Али, неке
болести могу остати „прикривене” и
током неколико нараштаја, па их је
немогуће открити овом методом.

Склоност ка дуготрајним и тешким
главобољама пропраћеним мучнином наследна је у чак 70 до 80 одсто
случајева, тврди др Кејт Хенри са
Универзитета Њујорк. Научници су
открили како ген назива ТРЕСК изазива појаву мигрена, а он се често
наслеђује од родитеља.
Ако је ваша мајка имала проблеме
са срцем, имате 20 одсто већу вероватноћу да ћете их имати и ви, откриле су четири одвојене научне студи-

Српски дани у Будимпешти

Т

је. Начин на који инфаркт мајке утиче на нашу склоност ка њему, није у
потпуности разјашњен, али ипак је
очит, тврде стручњаци.
Око 10 одсто је вероватноћа да
ћете наследити склоност обољевању
од депресије, открио је амерички
Институт за ментално здравље.
Стручњаци објашњавају да је депресија само једна од психичких болести које се могу наследити, уз биполарни поремећај и шизофренију. 

ТУРИЗАМ

Промоција туризма, музике, фоклкора и гастрономије

оком дводневне туристичке
манифестације, која је 15. и 16.
септембра приређена у Српском културном центру у Будимпешти,
богатим и разноврсним програмским
садржајима дочаране су природне лепоте Србије, њена култура, гастрономија и туризам, а нису изостале ни културне вредности Срба из Мађарске.
Веома запажен био је концерт младе
етно певачице Бранке Башић родом из
Чипа, која је у својој каријери наступала са великим именима из света музике.
Овога пута она се будимпештанској
публици представила репретоаром
који су чиниле српске, бугарске, односно песме са Балкана, али и мађарске
народне песме. Сала Српског културног
центра била је мала да прими све заинтересоване љубитеље и поштоваоце
Бранке Башић и њеног новог састава,
који носи назив „Бранка трио”.
Током поменуте манифестације, публика се смењивала, у зависности од
интересовања. Чули су се тако и бројни
савети и сугестије, када је реч о начину
путовања у Србију и свим аспектима
боравка у њој. Видео пројекцијом приказане су и разне интересантне дестинације у Србији, а нису изостали ни
српски филмови.
Галерија СКЦ-а је била предвиђена
за излагаче из Србије, који су се пред-

Кроз неколико туристички конципираних програма, уклопљених у ширу
манифестацију „Месец српске културе“, становиницима мађарске престонице
дочаране су природне лепоте Србије и понуда њених туристичких посленика
ствили домаћим производима, који на
неки начин представљају и понуду регије из које долазе. Такви су били гости
из Бачког Моноштора, који су у Будимпешту донели домаће производе, попут
меда и производа од меда, колаче, џемове, ручне радове и још много тога.
Они су у Будимпешту дошли са Зденком Митић, која нам је између осталог
рекла:
„Већ тринаест година, другог викенда
августа месеца у Бачком Моноштору се
одржава фестивал културе и традиције
Бодрог фест. Значај ове манифестације
огледа се у промоцији културног наслеђа и природних богатстава села. Основна идеја је, заправо, да се кроз старе
занате, домаће производе, традиционална јела, пиће, обичаје, ношње, игре и
песме, као и природне лепоте наше
село представи гостима као занимљива
туристичка дестинација”.
Током ове дводневне манифестације у Српском културном центру приређене су и радионице за фотографију,
као и за припремање колача, славског
жита-кољива.
Вечерњи сати у недељу били су ре-

зервисани за малу школу српског фолклора. Изненађујуће много људи је
дошло, па је сала била мала да прими
све заинтересоване. Играло се и у галерији. Радионицу је водио хармоникаш Урош Димитровић из оркестра
„Село“, а пратио га је његов колега,
такође познати хармоникаш, Растко

Бранка Башић и Слободан Вертетић

Гергев. Кораке различитих српских
игара посетиоци су учили од Весне
Пећовски и Мире Ђурић.
Манифестација је реализована у
сарадњи са порталом „Балкан инфо“
и „Србија на мађарском“, а у најави су
и даљи заједнички пројекти.
М. Т.
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Активности у Српској школи у Будимпешти

Школа успешно дограђена - на видику и нови простор

суботу, 22. септембра, часовима
су присуствовали сви који су
били заинтересовани и на тај
начин добили прилику да на непосредан начин виде како се обавља настава.
Тачно у подне, у новоизграђеној
сали окупили су се родитељи, рођаци
и старатељи ђака, где је отпочео пленарни родитељски састанак. Присутне је поздравила директорка др Јованка Ластић, која је у уводном делу
свога обраћања говорила о новом,
дограђеном крилу школске зграде.
Она је рекла да је овим забавиште
увелико унапређено, да су добијене
нове учионице, језички кабинети,
нова проширена библиотека и обновљена сала за физичко васпитање.
Она је уједно говорила и о новим
плановима, о обнови школске фасаде, прозора, како школске зграде, тако
и ђачког дома у Рожа улици.
Јавна библиотека, која за сада
функционише као школска библиотека, према предвиђањима, свој рад
ће започети почетком јануара 2019.
године. Она је, затим, указала и на
могућност да се добије ново проширење простора школског здања, куповином зграде надомак школе. Ту
би могли да буду смештени ђаци,
чиме би се увелико проширио капацитет ђачког дома. Када ће доћи до
реализације тог пројекта, за сада
нема прецизнијих података.
Директорка је, потом, говорила и о
новој подружници у Сегедину. Тамошња српска школа је са радом почела почетком септембра месеца ове

У Српском забавишту, основној школи, гимназији, ђачком дому и библиотеци
„Никола Тесла” у Будимпешти, приређен је још један отворени дан, што је увек
добра прилика да се родитељи садашњих ученика, а такође и будућих ђака,
упознају са начином рада у овој васпитно-образовној институцији
школске године и нуди нове могућности успеха српског школства у Мађарској.
Електронске картице све више добијају на функционалности, нагласила је директорка Ластић. Оне више
не служе само за улаз и излаз ученика; помоћу њих се пружа могућност
да се обави и уједно контролише
уплата исхране. Од ове школске године електронском картицом ђаци
преузимају своје уџбенике, а помоћу
ње могу да изнајмљују и књиге из
школске библиотеке. Директорка је
замолила присутне да се придржавају дисциплине око уплате исхране,
која се за наредни месец обавља до
15-ог у месецу. Она је истовремено
нагласила и то да се приликом путовања не може отказати уплата за
петак и за понедељак.
Др Јованка Ластић је потом говорила о проблему који се јавља у обављању физичких послова у школи.
Наиме, постоји недостатак радне
снаге, поготово у кухињи, па тиме
прети могућност да се укине и рад
школске кухиње. Она је заинтересованима понудила могућност за запослење.
Директорка Ластић је свој говор
наставила освртом на услове становања у ђачким домовима, а такође и

Руководство школе и окупљени родитељи ђака

на пробелматику школских екскурзија. Због бројних негативних, непријатних појава, из педагошког програма школе је избрисана вишедневна
екскурзија. Уместо ње, понуђена је
могућност да се само један дан наставе обезбеди за студијску екскурзију, с тим да одељења током викенда,
према свом нахођењу, уз сагласност
својих разредних старешина, могу да
са професорима продуже школску
екскурзију. Тим подухватом су успешно отклоњене многе потешкоће и
непријатне сцене. На крају своје бе-

седе директорка се осврнула и на
обавезне часове физичког васпитања,
који ће се од сада још озбиљније контролисати.
После ње, реч је преузела Јулијана
Которчевић, управница Српског ђаког дома у Будимпешти. Она је говорила о одржавању реда и дисциплине у нашим домовима, што је услов
за успешно функционисање и рад.
Затим су одржани родитељски састанци по одељењима где су главну
реч водиле разредне старешине.
Драгомир Дујмов

Излети пештанских предшколаца

Група „Јежићи“ на стазама зечева и веверица

П

редшколци Српске основне
школе, са васпитачима Виолетом Станчић и Марком Гажићем, посетили су воћњак „Doma farm“
у Терекбалинту (Тörökbálint). Желели
су да искористе лепе јесење дане

када је сунце благо, а природа пуна зрелих плодова
и боја.
Био је то прави доживљај за групу „Јежићи“.
Ишли су школским аутобусом у коме је владала
весела граја, какву само
деца умеју да направе у
ишчекивању радосног догађаја.
У воћњаку их је дочекала љубазна домаћица Анамарија Домафелди. Показала им је свој воћњак јабука у којем рађа више
различитих сорти овог
воћа и испричала како сви
чланови њене породице,
па и деца, раде у воћњаку.
Труд се исплатио, јер су
успели да однегују воћке
без прскања отровима. Добили су органски воћњак.
Свако дете је могло да
набере три килограма и
да понесе плодове кући.
Рад и боравак у воћњаку
били су прилика да деца спонтано
нешто науче и да се осећају корисним и важним. Имали су и близак
сусрет са три магарца, од којих је
један био бео. Све ове лепоте приро-

здуху уз Дунав, као и шетња шумским
стазама на којима су могли да сретну
и веверице. Након ових лепих излета
у школи су имали час ликовног, на
де, додир са земљом, сламом, мирис којем су изнова бојама оживели затраве и плодова, биле су посебан до- памћене слике.
живљај.
Славица Зељковић
Иста група је у септембру организовала
још један излет. Свих
17 малишана групе
„Јежићи“ ишли су на
Маргитино острво.
Пешачење им је пријало, јер су успут са
својим васпитачима
Виолетом и Марком
запажали лепоте природе и о њима разговарали. Претходно су
у школи имали тему о
рекама и језерима, па
су могли стечено знање да потврде у природи. А, кроз игру се
најбоље учи.
На острву су посетили мали зоолошки
врт, видели разне домаће и дивље животиње. Све је то било
врло поучно за малишане који су тог дана
препешачили око 5
километара. Пријао
им је боравак у природи на свежем ва-
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Будимпешта, 4. октобра 2018.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ
Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2018/19. године који припадају српској
заједници у Мађарској.
Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих
конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на
интернет страници www.szerb.hu.
Опште информације:
1. Кандидати који имају права да конкуришу:
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско
држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за
славистику Филозофског факултета у Сегедину, студенти више
школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у
Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске
народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци)
Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák
tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су
организованим оквирима укључене у српски народносни васпитнообразовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:
а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса
буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек
достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по
семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
в) да заједно са законским представником истовремено са
предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику);
г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о
високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка;
c) или да је студент који се финансира из мађарског држaвног
буџета (слободно коришћење стипендије).

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ
До 11. новембра 2018.

17. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српско-грчка „плесачница“
18. 10. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
24. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српска плесачница КУД-а „БАНАТ“
3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
а) у назначеном року предао сву документацију одређену
расписаним конкурсом;
б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија
стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује
у раду неке организације српске заједнице;
г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о
свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста
је максимално две странице.
2. Износ стипендије:
Износ стипендије је максимално 75.000.- форинти по
средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.
3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен
на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на
формулару (прилог бр. 1. овог правилника, , односно налази се
и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:
а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека.
4. Начин, место и рок за предају конкурса:
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у
Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest,
Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055
Budapest, Falk Miksa u.3.).
Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за
Српску стипендију“.
Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију ССМ: 12.
октобар 2018. године до 11:30 часова.
(Напомена редакције: на захтев оглашивача текст конкурса
објављујемо без редакцијских интервенција)
Међународна изложба фотографија

WORLD PRESS PHOTO 2018
Поставка обухвата 134 фотографије
аутора из 125 земаља
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, VIII Múzeum krt. 14-16.

Бучура у Tерезварошу

ПОРОДИЧНИ ФЕСТИВАЛ
13. и 14. oктобра 2018.
Културно-забавни програми за све узрасте!
13. октобра у 18.00 часова:
Концерт оркестра „Шендерге“
Budapest VI, Eötvös utca - Szófia utca
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

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

ИНФО СЕРВИС
Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за

ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
ПРОСТОРА
Oбавештавамо вас да Самоуправа Срба у Мађарској
путем конкура издаје у закуп канцеларију која се
налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у
Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 7, на
катастарском броју: VI. 28938/0/A/5. Некретнина има 71
квадратни метар и намена јој је
канцеларијски простор.
Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп
некретнине пошаљу до 09. октобра 2018. године до 15:00
часова, на име председнице Самоуправе Срба у
Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској,
1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3.
Остале информације
- Некретнина није опремљена намештајем.
- На основу добијених понуда, одлуку о закупцу доноси
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској.
- Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на
основу Закона CLXXIX о правима мањина из 2011. године;
на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011.
године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“);
и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о
руковању имовином и улагу.
- Скрећемо вам пажњу да, с обзиром на Закон о
националној имовини, уговор може да се склопи само са
оним физичким или правним лицем које прихвата
наведено у ставки 11. § (11) Закона.
- Уговор о закупу се склапа на неодређено време.
- Минимална цена закупа је 200.000 форинти месечно, а
цена у себи садржи и месечне режијске трошкове на име
коришћења просторије.
- У случају да се јави више особа које су дале понуду,
некретнина ће се издати ономе ко да највећу понуду.
- Место отварања коварата са понудама: Канцеларија
Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa
utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према
тачки 40. важећег Правилника ССМ о руковању имовином
и улагању.
- Процесу отварања коварата са понудама могу да
присуствују особе које су дале понуду или особе са
њиховим писмени м овлашћењем.
- Начин и очекујући термин за вредновање пристиглих
понуда су одређени Правилником ССМ о руковању
имовином и улагању
- Некретнина може да се погледа у унапред уговорено
време.
Детаљније информације можете добити у радно време
Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од
председнице ССМ Вере Пејић-Сутор, лично (Самоуправа
Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка
бр. 3.) или телефоном +36/ 70/ 333 6494.
Самоуправа Срба у Мађарској

(Напомена редакције: на захтев оглашивача текст конкурса објављујемо без редакцијских интервенција)

ИЗЛОЖБА СЛИКА
МИЛИЈАНЕ ЈУЦЕ ЈОВАНОВИЋ
6. октобра 2018. у 18.00 часова
Српски културни центар у Будимпешти
Нађмезе улица 49
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СА ЛИЦА МЕСТА

Фолклорнa манифестација у Помазу

„Помашким двориштем“ најављено
обележавање јубилеја

У

Помазу је, у оквиру „Месеца
српске културе“, приређен традиционални фолклорни програм „Помашко двориште“, који се у
овом граду одржава већ неколико
година за редом. Српским играма
представило се тамошње фолклорно
друштво „Опанке”, које ће ове године
обележити 35 година рада.
На самом почетку, у Дому културе у
Помазу, публику и учеснике поздравили су Аница Шошић Крунић, руководилац КУД-а „Опанке“ и Милан Ђурић,

Ове године КУД „Опанке“ из Помаза обележиће 35 година постојања и рада,
па је традиционална манифестација „Помашко двориште“, приређена
у оквиру „Месеца српске културе“, била једна врста најаве обележавања
ове значајне годишњице
Наредног дана оркестар је наступио и
у Сантову, у оквиру прославе храмовне
славе и програма „Месец српске културе“.
На крају програма, у Дому културе
у Помазу, поведено је и српско коло,
у које су се ухватили посетиоци, међу

в.д. директор Културног и документационог центра Срба у Мађарској. Они
су истакли значај одржавања оваквих
програма, а било је речи и о очекивању
подршке од стране представника локалних Срба. Културно-уметничко друштво „Опанке“ извело је три кореографије, чији су презентери били дечја
група, омладинци и ветерани – сви
чланови овог српског ансамбла.

којима су били и Милан Ђурић, као и
Петар Крунић, потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској, председник Српске самоуправе Пештанске
жупаније и председник Српске самоуправе у Калазу.
М. Т.

На бини је наступио и дечји Хармоникашки оркестар Основне школе
„Алекса Шантић” из Угљевика, у Босни
и Херцеговини, под руководством њиховог наставника Славка Николића.
Концертом, на чијем су се репертоару
нашле српске, али и светске мелодије,
ови малишани су показали да се упорним вежбањем и радом могу савладaти и веома тешке музичке нумере.

„Гастрономски дан“ у Помазу

Специјалитети српске кухиње све популарнији
И ове године у Помазу, у оквиру Дана града и „Месеца српске културе“,
одржан је „Гастрономски дан“. Лепо време погодовало
је за овакав вид окупљања, па су посетиоци имали прилику да уживају
у целодневном програму

М

анифестацију је отворио градоначелник Помаза Ласло
Вичи, поздравивши све учеснике, куваре и дегустаторе специјалитета. На отвореној сцени и у Дому
културе смењивали су се различити
културни програми. Српска заједница из Помаза је, такође, имала своје
место окупљања. Многобројним посетиоцима омогућено је уживање у
специјалитетима куварског тандема
- Срђан Сремчевић (кувар у будимпештанској Српској школи) и Петар Богдан, председник Српске самоуправе
у Помазу.
У понуди се нашла и српска шљивовица, а добро расположење огледало се и у чињеници да су се многи
посетиоци радо хватали у коло, које
је тешко одвојиво од традиционалне
срске кухиње и добре капљице, нарочито у програму овог типа.
Када је реч о српском роштиљу и
приликама у којима се он припрема
и служи, треба напоменути да су
предности ове врсте хране и пикника

бројне. Прво, неформалност таквих
сусрета, јер је све природно и спонтано, нема компликованих јеловника,
вишесатног рада и умора од кувања.
Међутим, није лако испећи и направити месо на жару које ће бити мекано и сочно, али и добро зачињено.
Кувари кажу да постоје два начина
за припремање доброг роштиља: један подразумева стављање зачина и
соли пре печења, а други каже да се
месо маже док је на роштиљу, с тим
што се соли и бибери тек када се извади и стави на тањир. Већина кувара
сматра да су пилетина и свињетина
укуснији, а пљескавице и ћевапчићи
бољи, ако се пре зачине. Говедина и
телетина много су мекши уколико се
соле након печења, када их треба још
мало потпарити (било поклопцем или
алу-фолијом) и пустити на топлом
барем десетак минута да омекшају.
Тако сазнајемо да је најчешћа грешка печења на жару препечено месо,
које је онда тврдо, суво и безукусно.
То не значи да, када разрежемо месо

СРПСКЕ

на тањиру треба да шикља крв. Месо
мора да буде суво и ружичасто у средини. Управо у овим битним нијансама види се мајсторство оног који
пече на жару – да зна да направи
праву јачину и количину жара, да зна
да постави месо на грил, да га певише
не мучи пробадањем, стискањем и
окретањем и да зна када га треба
склонити с ватре.

НЕДЕ ЉНЕ

Када бирате врсту роштиља, са
ћевапима никада нећете погрешити,
јер готово да не постоји особа која
их не воли. Укусни су, брзо се спремају и фантастични су са свим могућим
прилозима, али и без њих, у тренутку
када се пуше у претходно угрејаној
лепињи. Њих није потребно зачињавати, јер је све то претходно урађено
у месари, ако сте их тамо купили. Све
што треба је да их одмах по вађењу
из кесе баците на роштиљ. Одличан
савезник укусних ћевапчића су велике количине лука, које су тога дана
посебно дозвољење и чак пожељне,
јер је управо у томе чар роштиљања.

НОВИНЕ

К. П.

