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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

Са заједничке седнице влада Мађарске и Србије

Сусрет у знаку илегалних миграција и чланства Србије у ЕУ
Након потписивања Споразума о срдачним односима и
стратешком партнерству Србије и Мађарске у Будимпешти
и заједничке седнице две владе, премијер Мађарске Виктор
Орбан рекао је да су Мађарска и Србија, када је реч о новом
мигрантском таласу, дужне према својим грађанима да заштите све оно што је до сада постигнуто по питању економског развоја од евентуалног урушавања и да две земље не
треба да попусте и дозволе да се од њих направе миграциони кампови.

„По питању миграција, ми не можемо да попустимо и не може и неизводљиво је да се од Србије или Мађарске направе миграциони кампови,
да то буду 'хот спотови' и да безбедносна питања потискују економска
питања”, поручио је Орбан, одговарајући на питање новинара какве интервенције очекује од ЕУ по питању
миграната пошто ће пуно њих кренути према Србији и Мађарској.
Истакао је да је средња Европа постала најпривлачније место за инвестиције у светској привреди, чији је
део и Србија: „Зато постоји фантастична перспектива и за Мађарску и
Србију. Важно је да инвестиције дођу
у регион, секундарно је да ли инвестиције иду у Мађарску или неку другу државу. Ту перспективу један миграциони талас може да уништи”,
упозорио је Орбан и поручио да државе морају да заштите своје рaзвојне потенцијале.
Казао је да су дужни грађанима да
их заштите од те ситуације и да Мађарска неће попустити, као и да га
радује што су до сада у Влади Србије имали изузетног партнера по том

питању. Како је рекао, Србија пролази
кроз изузетан развој који се ретко дешава у историји и то би миграциона
криза могла да угрози.
Када је реч о Европи, Орбан каже
да су и Срби и Мађари, када је требало кроз историју заштитити Европу,
то радили, али да Европа никада није у обрнутом случају, журила да помогне.
„Прозвали су Мађарску за ударну
зону и да се ту одвија конфликт и ништа не указује да је то мишљење промењено. Ми смо тако заштитили Немце 2015, а они су нам стално пуцали у
леђа, нападали нас због ограде. Мислим да се то неће мењати, то је илузија – можемо да рачунамо само на
себе и одговорићемо тим изазовима”,
поручио је Орбан.
Премијерка Ана Брнабић изјавила
је да Србија од Мађарске има највећу подршку у европским интеграцијама, да је та земља постала трећи
највећи економски и трговински
партнер Србије и да очекује да ће
укупна робна размена у 2021. прећи
две милијарде евра.
Брнабићева је на заједничкој кон-

ференцији за медије, после заједничке седнице две владе и потписивања
споразума, захвалила на гостопримству и великој части и нагласила да
Србија ни са једном земљом није до
сада одржала шест заједничких седница две владе као што је то случај
са Мађарском. Истакла је да је много
тога постигнуто од 2014. године када
је одржана прва заједничка седница
влада две земље, када је председник
Владе Србије био Александар Вучић.
Све је то довело, како је рекла, до
данашњег потписивања Споразума о
стратешком партнерству: „Постигнут
је читав низ заједничких успеха, а пре
свега желим да захвалим на политичкој подршци европским интеграцијама”, нагласила је Брнабићева и додала да се Мађарска отворено и искрено залаже за агенду проширења и да
Мађарска даје Србији највећу подршку на европском путу”, рекла је Брнабићева и захвалила Орбану на томе.
Додала је да о посебним односима
говори и споразум о заједничком коришћењу амбасада и дипломатско-конзуларних представништава,
који је потписан 2020. у Будимпешти.
„У Београду смо у марту ове године потписали три протокола којим се
делом имплементира овај споразум,
а то су протоколи за дипломатско-конзуларна представништва у Лусаки, Валети и Сантијагу, а накнадно
смо договарали и међусобно присуство у амбасадама и представништвима у Киншаси и Харареу, али
оно што је наш циљ, јесте да тамо где
Србија нема амбасаде и представништва будемо присутни кроз мађарске
и обрнуто”, рекла је Брнабићева.
Напоменула је да је Мађарска по-

стала трећи најважнији трговински и
економски партнер у оквиру ЕУ, одмах иза Немачке и Италије, тако да
очекује да ће Мађарска ускоро претећи Италију и заузети друго место.
Према њеним речима, 2019. године
робна размена је 2019. била 1,7 милијарди евра, а 2020. године више од 1,9
милијарди: „Имам раст у првих шест
месеци и очекујем да ћемо ове године превазићи две милијарде евра
укупне трговинске робне размене и
очекујем да то буде још више”.
Брнабићева каже да и бројни пројекти, инфраструктурни у области путева и железнице, као и енергетски,
показују ниво партнерства две земље.
Истакла је да је то свакако брза пруга Београд-Будимпешта, затим реконструкција пруге Суботица-Сегедин од
32 километра, од чега је 26 километара у Србији.
„Прва следећа ствар коју ћемо заједно радити и обележити, јесте да
заједно присуствујемо и почетку изградње ове пруге. Већ су почели припремни радови и позивам вас да дођете у Суботицу и да званично покренемо и овај пројекат”, поручила је
Брнабићева Орбану.
Захвалила му је на свим мађарским инвестицијама и ономе што је
учинио за Србе у Мађарској и додала
да они кажу да никада нису имали
бољу подршку од мађарске владе.
Наставићемо и ми да узвраћамо
истом мером Мађарима у Србији, поручила је Брнабићева. Истакла је да
је поносна што је баш она ставила
потпис на Споразум о стратешком
партнерству са том земљом и додала
да ће се даље радити на продубљивању добрих односа и пријатељства
две земље. 
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Будимпешта, 16. септембар 2021.

Разговори ресорних министара

САРАДЊА

Билатерална трговина у овој години већа за 37 одсто
Тренутно су у Србији у току пројекти 16 мађарских компанија које финансира влада у Будимпешти, а укупна
вредност тих послова је 57,2 милиона евра, могло се, поред осталог чути током разговора чланова српске и мађарске владе.

терална трговина порасла за 37 одсто
у првој половини ове године и да би
промет требало да премаши три милијарде евра до краја године.
Сијарто је навео и да је мађарска
Ексимбанк поставила кредитну линију од 135 милиона евра за давање кредита за унапређење трговинске сарадње између мађарских и
српских предузећа.
„Мађарска влада обезбеђује финансирање мађарским компанијама за улагање у иностранство”, рекао
је министар и додао да Србија „привлачи највећу пажњу”.
Према његовим речима,
тренутно су у Србији у току
пројекти 16 мађарских компанија које финансира влада, а да је укупна вредност
тих пројеката је 57,2 милиона евра.
„До сада је влада помогла 14.000 етничких мађарских малих и средњих предузећа у војвођанској покрајини
у
Србији,
дистрибуирајући грантове
у износу од око 60 милијарди форинти, за помоћ пројектима у вредности од 120
Анђелка Атанацковић и Ласло Палкович
милијарди форинти”, рекао
инистарка привреде у Вла- значаја, растућим мађарским инвеје Сијарто.
ди Републике Србије Ан- стицијама у српску привреду и робђелка Атанасковић и мини- ној размени, која бележи континуи*
стар за иновације и технологију Ма- рани раст.
После заједничке седнице Владе
ђарске Ласло Палкович потписали су
Укупна спољнотрговинска размена Републике Србије и Владе Мађарске
у Будимпешти Меморандум о сарад- између Србије и Мађарске за првих у Будимпешти, министар унутрашњих
њи са циљем додатног унапређења шест месеци ове године је 1,1 милијар- послова Србије Александар Вулин
билатералне економске сарадње, као да евра, истакла је Атанасковићева.
имао је билатерални састанак са поти размене искустава, посебно у облаМинистарка је додала и да ће ре- председником Владе и министром
сти 4. индустријске револуције.
сор којим руководи и даље пружати унутрашњих послова Мађарске ШанМеморандум је потписан у оквиру дугорочну подршку мађарским инве- дором Пинтером.
шесте заједничке седнице влада Ср- ститорима у спровођењу њихових поДвојица министара потписала су
бије и Мађарске, а његова сврха је да словних намера, како у поступку ре- Протокол о спровођењу између Миобезбеди оквир за сарадњу и утврди ализације инвестиционих пројеката, нистарства унутрашњих послова Срконкретне радне аранжмане између тако и у заштити стечених права ин- бије и Министарства унутрашњих
уговорних страна, као и да се успо- веститора, имајући у виду стабилно послова Мађарске о мешовитим пастави комуникациони канал са ци- пословно окружење и привлачни ин- тролама дуж заједничке границе.
љем да се делотворно сарађује у вестициони амбијент.
- Полиција Србије и полиција Маобластима од заједничког интереса.
Министар Палкович је исказао за- ђарске, данас су потписали Протокол
Атанасковићева је претходно са хвалност министарки на
министром Палковичем разговарала иницијативи за потписио реализацији потписаног меморан- вање Меморандума, кодума, при чему су саговорници том јим је препознат значај
приликом констатовали да ће развој индустријског и техноу области индустријских и техноло- лошког напретка за пришких односа представљати добробит вредни развој, трговину
за обе земље.
и улагања.
Министарка је подсетила на то да
Атанасковић и Палкоје Влада Србије, на предлог Мини- вич су изразили уверестарства привреде, усвојила Страте- ње да ће се у најскорије
гију индустријске политике од 2021. време кренути у реалидо 2030. године, као и Акциони план зацију тог документа.
за њено спровођење. Визија Стратегије је отворена, регионално и глобал*
но конкурентна, инвестиционо активМинистар спољних
на, образована, иновативна и дигитал- послова Мађарске Пено трансформисана индустрија тер Сијарто изјавио је
Србије, која снажно подржава при- да је сарадња Мађарске
вредни раст и подизање квалитета и Србије одлична „чак и
живота грађана, рекла је Атанаскови- из историјске перспекћева.
тиве” и да доноси велиОна је указала и на то да су еко- ке добитке за обе зеномски односи Србије и Мађарске мље. Он је у саопштењу
развијени и да се заснивају на зајед- објављеном након седничким инфраструктурним пројекти- нице влада двеју земама од билатералног и регионалног ља истакао да је била- Александар Вулин и Шандор Пинтер

М

о успостављању међусобних мешовитих патрола и протокол за њихово
спровођење и њихову примену. На тај
начин и српско-мађарска граница ће
бити сигурнија и безбеднија, али даје
нам простор за даљи наставак заштите наших спољних граница. Србија
никад неће и не може да постане
паркинг за мигранте, па је потребна
помоћ свих наших партнера - изјавио
је министар Вулин након потписивања Протокола.
- Нема ништа лоше у томе када наши суседи ојачавају своје границе, то
радимо и ми, а илегални мигранти
када знају да су границе чвршће, да
су чвршће чуване, избегавају читав
тај регион. И то је један од разлога
зашто Србија тако успешно контролише мигрантску кризу и зашто поред свих ових милиона људи који су
пролазили кроз и око наше земље,
није било ни већег сукоба, ни већих
инцидената, посебно није било задржавања и остајања на нашој територији – поручио је министар Вулин.
Он је подвукао да су добри лични
односи између два лидера Вучића и
Орбана подигли и односе и сарадњу
између Србије и Мађарске на највиши могући ниво.
- Сарадња између полиција Мађарске и Србије је веома добра, заједно
се боримо против ирегуларних миграција, кријумчара људи, против кријумчара дроге, на тај начин ћемо сачувати наш начин живота, на тај начин ћемо успети да сачувамо мир,
ред, стабилност, безбедност у нашим
земљама. Србији је потребна помоћ
суседа, али без Србије не може се
контролисати ни мигрантска криза,
нити се може ефикасно, ни успешно,
борити против организованог криминала. Односи између председника
Вучића и председника мађарске Владе Орбана, подигли су односе између
наших народа, наших држава на највиши историјски ниво и на нама је да
те односе сачувамо, унапредимо на
добробит свих наших грађана – рекао је министар полиције Александар
Вулин у Будимпешти. 

4

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

Заседала Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској

Континуитет рада одржан и у ванредним околностима
Због пандемије вируса корона и мера мађарске владе донетих ради сузбијања заразе, Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској се дуже време није састајала,
а прва овогодишња седница одржана је прошлог петка у Будимпешти.

П

рва редовна овогодишња
седница Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској
одржана је у петак, 10. септембра.
Председавала је председница Вера
Пејић Сутор, а било је присутно 13
чланова овог тела.
Разматрано је укупно седам тачака дневног реда. На почетку је при-

Митар Кркељић је додао да је, и
поред епидемиолошких рестрикција,
било доста активности и у Самоуправи и у другим институцијама, које су
одржале континуитет рада. Др Јадранка Гергев, шеф Канцеларије, поднела је извештај о раду у 2020. и 2021.
години. Рекла је да је у прошлој години председница доносила одлуке, које су слате у Канцеларију мађарске
Владе и објављене на интернет страници ССМ-а.
Због ванредне ситуације, рад у
Канцеларији требало је реорганизовати. У јуну месецу ССМ и Канцеларија су се вратили на уобичајени начин рада, али се ни за време трећег
таласа пандемије није прекидао рад.
Тешкоће су се испољиле зато што четворо службеника, из различитих разлога, више није о радном односу, а
тај број представља половину броја
свих запослених. Од тада су запослена три нова радника, која је у међувремену требало увести у посао.
Др Јадранка Гергев је приложила
списак пројеката за протекли и актуелни период, који су финансирани
средствима добијеним од Фондације
„Бетлен Габор”. То су углавном послови везани за српске образовне институције и за некретнине, које су у власништву Будимске епархије, а реч је
о стотинак пројеката. На списку су и
конкурси Самоуправе Срба у Мађарској у области образовања, културе и
истраживања.

Ово је велики посао за Канцеларију, изјавила је др Гергев, и напоменула
да је запослен само један референт
за ову област.
Др Јованка Ластић је покренула питање поновног закључивања петогодишњег уговора о допунском финансирању мањинског основног образовања, јер стари истиче крајем ове
године. Ако се то питање не буде решило, тангираће велики број људи,
истакла је она.
На седници су усвојени нови Правилник о Српској педагошкој стипендији и коначна верзија кадровских
услова и расподеле задужења у
школској 2021/2022. години у васпитно-образовним установама, које су у
власништву Самоуправе Срба у Мађарској.
У наставку заседања изабран је нови члан Одбора за образовање ССМ.
То је Мелинда Марија Кереми, нова
директорка Српске основне школе у
Батањи.
Одобрена је и употреба српског
имена Нера, сходно молби Валентине
и Бранка Пауљевића.
У оквиру последње тачке дневног
реда, усвојене су три одлуке у вези
са преписом корисника комуналних
услуга, гаса и струје, на Српско позориште у Мађарској и Српско културно и медијско непрофитно друштво,
да би се олакшао њихов рад и функционисање.

његовим замеником Габором Загом.
У Канцеларији за народности и циЈереј Милан Ерић, парох печујски,
вилне организације, Новосађани су Радован Горјанац, председник Самоусе потом састали са представницима праве Срба у Печују и аутор овог чланСрба у Печују.
ка у својству председника Печујско-барањског српског удружења, госте су упознали су верским,
друштвено-политичким и културним
животом Срба у Печују и у Барањи
уопште. Уједно, предложили су да се
Нови Сад као Европска престоница
културе у 2022. години по могућству
представи још током ове године у Печују (у томе су понудили своју посредничку, организациону помоћ), а помоћ
су понудили и у представљању културних и туристичких вредности седишног града Жупаније Барања у главном граду Војводине.
Обе стране су се сложиле да на пољу промовисања туристичких и културних потенцијала побратимљених
градова још увек има шта да се ради,
а простора и за унапређење сарадње
у другим областима. Председница

Скупштине Новог Сада Јелена Маринковић Радомировић је понудила своју
и помоћ својих сарадника, а такође је
размотрена и могућност финансирања израде једног или два витража за
српски православни храм у Печују од
стране града Новог Сада.
На крају разговора, који су протекли
у пријатној атмосфери и у присуству
Габора Зага, заменика градоначелника
Печуја, Иштвана Аута, саветника за народности и Ерике Дудаш, руководиоца
Канцеларије за народности и цивилне
организације, Јелена Маринковић Радомировић је, погледавши изложбу
фотографија о српским црквама у Барањи, аутора Стевана Поповића, позвала своје домаћине да посете Нови Сад
и тамошњи сајам, чији је она извршни
директор. Уједно је изразила своје велико задовољство због веома успешне
посете и резултата првих званичних
разговора са Печујцима.

сутнима предочен извештај председнице ССМ-а о активностима у протеклом периоду, а такође и извештај о
раду Канцеларије ССМ-а. Вера Пејић
Сутор је истакла да је због пандемије
вируса корона, протеклих месеци био
организован знатно мањи број манифестација, али да је рад у Самоуправи текао без проблема.

К. П.

Побратимски разговори

Корак даље у унапређењу
сарадње Печуја и Новог Сада
Поводом обележавања Дана града, у Печују је 1. септембра боравила четворочлана делегација Новог Сада,
града побратима, предвођена председницом градске
Скупштине Јеленом Маринковић Радомировић.

Г

ости из Новог Сада најпре су
присуствовали свечаној седници Скупштине града Печуја, а
потом су разговоре водили и са градоначелником Атилом Петерфијем и

П. М.
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ШКОЛСТВО

У посети школама у Поморишју

Наставу српског похађа задовољавајући број ђака

Наставница Дајана Ђукин са својим ученицима из Сирига

У

Чанаду, у месној Основној
школи, у којој се предају румунски и српски језик и ова
нова школска година отпочела је под
окриљем Реформатске цркве. Након

прошле године, када се четворо деце
у првом разреду пријавило да жели
учити српски, сада је ту одлуку донело троје ученика. Њима је Чанадска
српска самоуправа (ССЧ) на самом

VI Омладински сусрет народности

О

ти и наставити наставу српског језика
у Основној школи у Чанаду.
У Сиригу, у месној Основној школи
„Лајош Кошут”, дошло је до промене
директора на челу ове образовне институције. Ова персонална промена
не представља препреку за наставу
српског језика, која се и даље „такмичи” са наставом кинеског језика. На
срећу, након дуже доминације кинеског језика, многи су увидели да је
српски просперитетнији, па децу уписују у српско одељење. У првом разреду чак тринаест ђака се определило за српски језик, а укупан број
ученика који уче српски је 50
Наставница Дајана Ђукин српски
предаје у спојеним разредима, а њој
је припао и народопис, осим у осмом
разреду, где тај предмет предаје наставница Марта Васиљев.
Што се тиче наставних помагала,
како из Мађарске, тако и Србије, она
су стигла и стоје на располагању наставници Ђукин. Уколико епидемиолошке прилике буду наклоњене, она
ове године жели да реализује екскурзију у Сентандреју, а међу плановима
се налази и излет у Нови Сад.
П. М.

Еколошки дан у Будимпешти

Упознавање мањинских
култура кроз дружење

рганизатор овогодишњег VI
Омладинског сусрета народности, који је недавно одржан
на језеру Веленце, била је Самоуправа Румуна у Мађарској. Од тринаест
народности које су признате у Мађарској, поред организатора, било је
присутно осам: Бугари, Русини, Немци, Хрвати, Пољаци, Словаци, Словенци и Срби.
Млади су се забављали уз разноврсне програме, причали о особеностима својих народности, вери и обичајима, показивали народне ношње
и пробали разноврсне гастрономске
специјалитете.
Представници народносних самоуправа су говорили о својим активно-

старту нове школске године, обезбедила материјалну помоћ, а ССЧ је и
свим осталим школарцима, који су се
определили за наставу српског језика,
купила школски прибор.
У овој школској години шеснаесторо деце српски језик учи факултативно.
ССЧ је још раније донела одлуку
да у првом и другом полугодишту материјално подржи Дечји вртић и
Основну школу.
Слично школи, и у забавишту је
број малишана, који уче српски језик,
задовољавајући. Занимања на српском језику, за која је задужен наставник Фрањо Колар, у овој предшколској установи, одвијају се недељно
два пута.
Међутим, највећу главобољу, по питању будућности наставе српског језика у овом поморишком насељу, по
свему судећи, задаће одлазак у пензију Фрање Колара, наставника српског језика. Он је започео последњу
школску годину, а шта ће потом следити, остаје да се види. Ова школска
година биће пресудна и већ сада ваља тражити учитељски и наставнички
кадар, односно, особу која ће преузе-

стима. Није изостала ни вожња бродом, као ни бициклистичка тура око
језера.
У вечерњим часовима организован
је фолклорни програм, а учесници су
имали прилику да чују румунске народне песме и да науче кораке румунских народних игара. У томе им
се придружио и државни министар
за народности и верска питања Миклош Шолтес, који се дружио и разговарао са омладинцима.
Оркестар „Покладе” имао је свој
концерт, а добро расположење се наставило на игранци. Учесници су, такође, могли да погледају филм са првог Омладинског сусрета.
Биљана Сабо, чланица КУД-а „Табан”, била је један од учесника сусрета:
„Први пут
присуствујем
овој манифестацији и много
ми се допало.
Дружили смо
се, забављали и
сазнали многе
интересантне
ствари о другим народностима. Желим
да идем и следеће године”,
изјавила је за
наш лист Биљана Сабо.
К. П.

Брига о животној средини
као начин живота

Т

ог сунчаног суботњег дана, 4.
септембра ове године, ученици
Српског забавишта, основне
школе, гимназије, колегијума и бибиотеке „Никола Тесла” у Будимпешти
имали су прилику да се упознају са
лепотама и изазовима Еколошког дана. Наиме, те радне суботе ученици
су кренули на разне локације широм
Будимпештe и ван ње, а све у циљу
како би допринели очувању своје уже
и шире животне средине.
Узимајући у обзир веома важан педагошки циљ подучавања деце о вођењу бриге о својој животној средини,
тога дана на првом месту се нашла
анализа и уочавање утицаја човека
на своју околину и на природу.
Поједина одељења су пошла у
градске паркове, док је већина гимназијалаца кренула у оближњи градић Гед. Расположени ученици су
прионули на посао и купили смеће,
отпатке и разбацане ствари.

Два гимназијска одељења су одлучила да овај дан проведу у главном
граду. Ученици 10/ц разреда су пошли
у Нову Пешту, док је 9/ц разред, са
својим разредним старешином Драгомиром Дујмовом, боравио у Дому
народности XIV кварта. Овде их је дочекала Ксенија Сушић Марков, председница Српске самоуправе у Зуглоу.
Чили и весели, ђаци су се радо латили посла. Добили су заштитне рукавице, метлу, лопату и почели да чисте
башту од корова. Ускоро је рад уродио плодом. Отклоњено је усахло лишће бршљана са ограде, као и отпало
грање. Омањи врт је за тили час очишћен од корова и другог некорисног
растиња. Отпаци и коров су стављани
у најлонске вреће.
Ученици 9/ц разреда су на крају лепо обављеног посла од председнице
Ксеније Сушић Марков добили свеж
бурек и освежавајуће сокове.
Д. Д.
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Фестивал JELEN/LÉT – Присутност 2021

Смотра позоришта националних заједница у Мађарској

У Националном театру у Будимпешти, од 6-12. септембра одржан је традиционални фестивал JELEN/LÉT. Реч
је о смотри позоришта националних заједница у организацији Српског позоришта у Мађарској, на челу са директором Миланом Русом и Мађарског народносног театарског друштва, којим руководи Андраш Частван, под
покровитељством EMMI-а и уз подршку Кабинета премијера Мађарске.

О

ве године Фестивал се поклопио са одржавањем 52.
Међународног евхаристијског конгреса и уз благослов његове
еминенције кардинала др Петера Ердеа, па је овогодишњи програм фестивала био укључен у званичне културне пратеће програме НЕК-а.
Као што је познато, 13 националних
заједница у Мађарској, које су признате законом, већ више стотина година у својим храмовима и на светим
местима негују хришћанску културу.
Из овог разлога је фестивал JELEN/
LÉT (Присутност) отворен мини-конференцијом и концертом у част 52.
Међународног евхаристијског конгреса, који је последњи пут одржан у
Мађарској 1938. године. Учествовала
су свештена лица и представници народности у Мађарској, који су гово-

рили о својој вери и хришћанској традицији. Модератор програма је био
Петер Бенке, истакнути мађарски глумац, добитник престижне награде
„Јасаи Мари” и дугогодишњи сарадник Српског позоришта у Мађарској.
У присуству почасних гостију из
мађарске Католичке цркве, политичког живота, света уметности и представника народности, након поздравне речи Милана Руса, манифестација је почела нотама православне
молитве „Оче наш”, у извођењу мушког православног Српског хора
„Свети Серафим Саровски” из Зрењанина, који је током целог програма
изводио духовне песме.
Затим су Едит Ваш Частване
(Csasztvanné Vass Edit) и Жужана Частван (Csasztvan Zsuzska), интерпретаторке словачких народних песама,

МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ГЛОБАЛИЗОВАНОМ СВЕТУ
Шеф посланичке групе Демохришћанске партије Иштван Шимичко је,
обраћајући се присутнима, поред осталог, скренуо пажњу и на своје словенско порекло:
„Крштен сам у грчкокатоличкој цркви, моји преци имају много разноликих презимена, али сам одрастао у Мађарској и ту културу носим у
себи. Овај фестивал је постао традиција и као такав, има велику важност.
Преко позоришта негујемо културу и матерњи језик, свој двојни идентитет доживљавамо као нешто природно, то нас чини богатима. У данашњем
свету глобализације, где се све хомогенизује, постојање народности које
носе своју културу, језик и традицију од непроцењиве је важности. Наша
култура је овако богатија и шаренија. Због тога Мађарска влада улаже
велика средства за њихов развитак и напредак. Окупљање, као ово данас,
је од велике важности, потребни смо једни другима у овом хаотичном
свету. Сви ми, који данас носимо хришћанску веру у овом делу света, морамо да се трудимо да је одржимо, ојачамо и сачувамо. Упућени смо
једни на друге, много је више оног што нас веже, него што нас раздваја.
Хришћани морају да се уједине да би били јачи пред најездом једне сасвим другачије вере и културе. У томе видим опстанак и напредак”, рекао
је Шимичко.

отпевале мађарску средњовековну
химну (Boldogasszony Anyánk).
Реч је, затим, добио Атилa Видњански, директор Националног театра у
Будимпешти, који је између осталог
рекао:
„Велика ми је част што су код нас
данас уважени гости и то на народносном фестивалу, који се већ четврти пут одржава у Националном театру. Наша кућа је и ваша кућа, као и
земља у којој живимо и коју заједнички градимо. Из личног искуства знам
да народности нису поштоване у
свим земљама, као што јесу у Мађарској и мени је изнад свега најважније
да учиним све да фестивал буде успешан. Радујем се што на овај празник
и наше позориште учествује на фестивалу са представом ’Csíksomlyói
Passió’ - мистеријске игре из села Чикшомљо. Представа говори о животу
и страдању Исуса Христа”, рекао је
Видњански.
На отварању фестивала отворена
је и пригодна изложба Светозара И.
Пандуровића, ликовног уметника из
Београда, под називом „Тридесет година црквено-уметничког стваралаштва”, чије су две иконе и једна слика
красиле сцену сале „Гоби Хилда”. Ова
изложба у организацији Културног и
медијског центра „Српски венац”, би-

ће постављена у његовим просторијама и отворена до 30. септембра.
У даљем програму смењивали су
се свештеници: отац Кристоф Грзелак,
представник Пољака, отац Иштван
Виганд, представник Немаца, отац
Венцел, члан фрањевачког реда,
представник Хрвата, грчко-католички
пастор Јанош Михаљ Соноцки, представник Русина, отац др Ласло Катона
Продромос, представник Грка. У име
ромске заједнице беседио је грчко-католички свештеник Петер Лакатош, а представник словеначке мањине био је парох Ференц Меркли. Пастор Мариус Мађар говорио је
религији Румуна, а украјински свештеник Дамјан Габори, представио је
верски живот Украјинаца. О значају
католичке литургије код Јермена, говорио је драматург Алекс Авенасијан,
а Андраш Частван, директор „Цервинус театра” и др Каталин Кираљ, директорка Словачког културног центра, говорили су о традицији словачке религије.
Поруку коју су Бугари упутили скупу прочитао је Бранимир Ђорђев, глумац Српског позоришта у Мађарској,
а о сеоби Срба, српској традицији и
вери говорио је Милан Рус.
Својим говором, програм је привео
крају Иштван Шимичко, шеф посла-
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ничке групе Демохришћанске партије у Мађарском парламенту. На крају
програма уследила је заједничка молитва за верски просперитет Мађарске и мађарских народности.
Поред осталих, почасни гости били
су и Рихард Тирчи, шеф Главног одељења за везе са верским заједницама
и народностима при Кабинету премијера Мађарске, Љубомир Алексов,
представник Срба у Мађарском парламенту и Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској.
Исто вече, у сали „Касаш Атила”,
одиграна је представа под називном
„Otthon” (Код куће), у режији Јаноша
Дегија. Ово је копродукција Мађарског удружења народносних позоришта и Српског позоришта у Мађарској, која је прошле године имала своје премијерно извођење и доживела
велики успех. Редитељ је радњу ове
музичке авантуристичке драме описао у једној реченици: „Један просечан човек, уморан од свакодневице,
путујући авионом пада у сан и сања
своје сапутнике, припаднике различитих нација/народности, сања о њиховим обичајима карактеристичним

књижевним искуствима, да би на крају стигао кући код своје мајке”.
Последња слика је српска, где су
представљена два српска писца - Стеван Сремац и „Ивкова слава” и Бора
Станковић, са „Коштаном”. Тибор Ембер, члан Српског позоришта у Мађарској, игра домаћина, који госте (из
гледалишта) позива на тродневну
ђурђевданску славу и у пратњи изванредног оркестра, у саставу: Јоргос
Колатос (Kollatos Jorgos), Крунослав
Кићо Агатић и Золтан Балог (Balogh
Zoltán), као и осталих глумаца, пева
популарни шлагер „Несаница”. Песму
прати приказ славских народних обичаја. Радња спонтано прелази у драму о промашеној љубави и фаталној
циганки Коштани, која опчињава мушкарце и уништава бракове и породице. Њу глуми чланица СПМ, Зорица
Јурковић, која својим гласом и плесом, не опчињава само мушкарце на
сцени, него и публику.
Током једнонедељног фестивала
представило се 14 народносних позоришта, са 17 представа, као и Национални театар, са своје три представе.
Српско позориште у Мађарској

представило се овогодишњом премијером Милована Витезовића „Милош
Велики – Књаз српски”, у режији Милана Руса, са Александром Дунићем,
драмским уметником из Београда, у
насловној улози. Представа је, као и
на премијери, доживела велике похвале за глуму и режију.
Овогодишњи Фестивал обележило
је више премијерних извођења. Бугарско позориште „Малко театро”, који ове године обележава 25. годишњицу постојања, извео је музичку представу под називом „Непозната звезда
Курт Вајл”. Поред драмске уметнице,
директорке позоришта Габријеле Хаџикостове, у представи је играла и
позната бугарска глумица Светелина
Николова. Претпоследњи дан фестивала, гледаоци су имали прилику да
виде прошлогодишњу премијеру Грчког
нарoдносног
позоришта
„Аmfitheatro”, спектакл представу
„Едип Тиранин”, која је до последњег
места напунила велику салу Националног театра.
Први човек Српског позоришта у
Мађарској, Милан Рус, веома је задовољан квалитетом представа и веома

је почаствован што је овогодишњи
програм фестивала био укључен у
званичне културне пратеће програме
52. Међународног евхаристијског конгреса.

К. П.

Деска обележила свој празник

Повратак традицији
прославе Дана села

Након прошле године, када је у Десци због пандемије
корона вируса уместо Дана села одржан Дан локалних
вредности, ове године је стара традиција настављена. Руководство локалне самоуправе одлучило је да се популарна манифестација врати на своје старо место, у Рекреативни парк, и тамо достојно прослави Дан Деске.

Д

вадесет шести по реду „Дани
села у Десци” ове године одржани су од 3. до 5. септембра.
Већ првог дана, након поворке кроз
село, уприличено је свечано уручење
награда заслужним активистима села, који су својим радом допринели
уздигнућу и развоју насеља и ширењу
доброг гласа о њему.
Нажалост, ове године међу добитницима признања није било припадника српске националности, али, како
нас је информисао Кристифор Брцан, заменик начелника села, првенствено се вредновао рад оних активиста који су се посебно истакли на
пољу сузбијања пандемије корона
вируса у насељу.
Са друге стране, месни Срби активно су учествовали у културном програму, који је уследио након свечане
доделе признања. Наступало је Културно-уметничко друштво „Банат”, а
програм су својим наступом увеличали и чланови Оркестра „Лале из
Баната”, предвођени хармоникашем

Максом Русом, којима су се придружили и солисти Божидар Путник и
Бранимир Ђорђев.
У склопу тродневне културно-забавне, гастрономске и спортске манифестације, занимљив је био и суботњи дан. Наиме, тада је уприличено

21. такмичење начелника побратимљених насеља у кувању. Због епидемије, скромнији је био овогодишњи
број учесника из иностранства. Примера ради, из Србије су једино дошли
представници села Мајдан (да подсетимо, побратимљено насеље Деске, у
Србији је Нови Кнежевац).
У кулинарском надметању учествовао је и Кристифор Брцан, заменик
начелника села, председник месног
Културно-уметничког друштва „Банат” и руководилац Српске самоуправе у овом селу. Он је овом приликом одлучио да скува свадбарски
купус који је од стране жирија, на
крају такмичења, у посебној категорији вреднован другим местом.

Иначе, у кулинарском надметању
највише учесника се определило за
припремање говеђег паприкаша, али
је било је и оних који су настојали да
прикажу локалне гастрономске специјалитете.
Тродневна манифестација, одржана у Десци, потврдила је да су грађани – како мештани, тако и њихови гости – жељни дружења и забаве. Иако
је због епидемије, која још траје, било
присутно мање људи него раније,
ипак, сви су изразили наду да ће се
догодине на Данима села окупити већи број учесника приредбе која окупља већ годинама љубитеље културе,
гастрономије и спорта.
П. М.
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Лепе вести из Српске академије наука и уметности

Завршена дигитализација Мирослављевог јеванђеља
Дигитализацијом најстаријег српског писаног споменика, с краја XII века, Мирослављево јеванђеље ће најзад
бити доступно стручњацима и широј јавности, без бојазни
да би могло бити оштећено. Уједно је прецизно утврђен и
начин на који ће ова драгоцена књига убудуће бити чувана, с озбиром на то да више неће бити потребе да се користи оригинални документ.

К

ако је истакао академик
Александар Костић, управник Аудиовизуелног архива
и Центра за дигитализацију САНУ, завршена је дигитализација Мирослављевог јеванђеља – најстаријег сачуваног српског ћириличног рукописа
из осамдесетих година XII века у специјално опремљеној просторији у Народном музеју, чиме су управљали
стручњаци из Аудиовизуелног архива.
Академик Костић је напоменуо да
је Мирослављево јеванђеље дигитализовано у пет варијанти, а свака
страна и свака илуминација (иницијал) са једним или два светлосна тела,
што је омогућило да се види сваки
детаљ, као и цела књига.
„Снимање је завршено пре неколико дана, предстоји проверавање квалитета сваког снимка и да се као финални производ Мирослављево јеванђеље сачува у највишој могућој
резолуцији у Аудиовизуелном архиву.
Само један снимак има око 700 мегабајта”, истакао је Костић.
Дигитализовано је 400 илуминација и направљено око 2000 снимака.
„Овај вредни културни споменик
биће доступан стручњацима. Коначно је усликан на начин који ће га убудуће штитити и чувати, те нема потребе да се користи оригинал”, напоменуо је академик Костић.
Он је додао да је Мирослављево
јеванђеље део српског културног

идентитета и да преостаје да се почетком идуће године постави на сајтове надлежних институција, како би
било доступно домаћој и страној публици.
„Осим развезивања ове књиге имали смо проблем, јер неке илуминације улазе у повез. Злато на илуминацијама је такође представљало проблем, али сада је усликано и види се
да је реч о наносу злата”, истакао је
Костић.
Навео је да ће и 166. страница Мирослављевог јеванђеља, коју Русија
треба да врати Србији, такозвани „петроградски лист”, бити дигитализована ако стигне, али се још не зна да ли
ће то бити засебно или као већи, дигитализовани део Мирослављевог јеванђеља.
Ова драгоцена књига је дигитализована на основу Споразума о сарадњи Министарства културе и информисања Србије, Народног музеја у
Београду који га чува, САНУ и Народне библиотеке Србије.
Мирослављево јеванђеље је по
свом саставу јеванђелистар, богослужбена књига у којој су текстови распоређени према читањима у току
црквене године. Писано је за Мирослава, брата великог жупана Стефана
Немање, кнеза хумског за потребе
његове задужбине цркве светог Петра на Лиму, око које је касније настало Бијело Поље.

НАЈВЕЋА ОШТЕЋЕЊА У XX ВЕКУ
Рукопис је због ратних и кризних догађаја у XX веку, а у односу на минули манастирски период, претрпео велика оштећења, док лист који се
налази у Санкт Петербургу данас важи за најбоље очуван фрагменат од
целог јеванђеља. Сматра се да су ипак највећа оштећења на рукопису
настала у мирнодопско време 1966. године током његовог нестручнога
јавног излагања у стакленој витрини под јаким сијаличним светлом у Народном музеју које је само убрзало процес „исушивања" пергамента.
Стање рукописа је током 1970-их било нарочито алармантно да би његово проглашење за културно добро од изузетног значаја 1979. године пресудно утицало да се две године касније формира посебан новчани фонд
за рестаурацију и конзервацију јеванђеља.

Мирослављев ктиторски натпис на
задужбини такође сведочи о развоју
наше писмености. Поједини историчари сматрају да је кнез Мирослав
претходно био богумил (патарен), јер
је у то доба овај верски покрет био
веома снажан, али за ову хипотезу не
постоје чврсти докази.
Хумски кнез Мирослав био је ожењен сестром босанског бана Кулина.
По типу то је пуно изборно јеванђеље
– апракос, што значи да има читања
за сваки дан, по Пасхи, по Педесетници, по новом лету, као и празнична
и пригодна читања. Мирослављев пуни апракос се разликује од осталих
јужнословенских и источнословенских (староруских) пуних апракоса
што га чини јединственим, односно
оригиналним у односу на распрострањенији тип мстиславско-вукановски пуни апракос. Текст се сврстава
у најстарију словенску редакцију, која се одликује тачношћу, верношћу
оригиналу, јасноћом, а у коју још спадају Маријино, Асеманово, Остромирово јеванђеље, Савина књига итд.
Јеванђеље има 181 лист, текст је писан на белом, танком пергаменту, у
два ступца, словима уставне ћирилице и украшен је са око триста стилизованих минијатура и иницијала у
боји и злату. Сматра се да је пренето
на Свету Гору, заједно са Вукановим

јеванђељем, у време оснивања манастира Хиландар (око 1198. године), где
су се налазила до средине (Вуканово),
односно до краја XIX века (Мирослављево).
Мирослављев (1180-1191) и Вуканов
(1196-1202) јеванђелистар су најстарије сачуване ћирилске књиге у Срба,
док Маријин јеванђелистар из XI века, писан глагољицом, упућује такође
на наше штокавско говорно поднебље.
Од јуна 2005. године Мирослављево јеванђеље уврштено је у Унескову
листу „Памћење света”, на којој је за
сада само 120 докумената од изузетног и универзалног значаја. Упис у ову
листу потврда је изузетног значаја и
вредности Мирослављевог јеванђеља, а уједно и обавеза његовог очувања за добробит човечанства. Од 2009.
године Мирослављево јеванђеље
увршћено је у Унескову „Светску дигиталну библиотеку”. Назив овом кодексу (рукопису) дао је Стојан Новаковић, тадашњи управник Народне
библиотеке у Београду.
Од када је пренето из Хиландара
у Београд 1896. године, Мирослављево јеванђеље је са државом Србијом
и српским народом преживљавало
све бурне историјске догађаје XX века, у правом смислу тих речи.
Д. А.
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ДРУШТВО

Дан Балкана у Зуглоу

Поподне уз Бранку, Слободана и КУД „Табан”
Српску музику и фолклор су на традиционалној манифестацији у највећем пештанском кварту представили
интерпретаторка етно музике Бранка Башић, хармоникаш Слободан Вертетић и чланови Културно-уметничког
друштва „Табан”, играма са подручја централне Србије.

О

ве године пандемија није
угрозила одржавање традиционалне манифестације
народности у највећем пештанском
кварту – Зуглоу. У организацији српске, бугарске, грчке и хрватске народносне самоуправе XIV кварта, 4. септембра је у Дому народности у Зу-

глоу, поново приређен „Дан Балкана”.
Током преподнева ученици 9/ц разреда Српске гимназије „Никола Тесла”
у Будимпешти, у склопу „Еколошког
дана”, који се тога дана одржавао у
нашој васпитно-образовној установи,
очистили су и уредили врт Дома народности.

Приредба под насловом „Дан Балкана у Зуглоу”, под покровитељством
Мађарске владе и месне Самоуправе
у Зуглоу, почела је у веома пријатној
атмосфери, у 14 часова. На манифестацији су, накратко, били присутни
и Чаба Хорват, градоначелник XIV
кварта, као и Чаба Тот, представник
поменутог округа и мађарском Парламенту.
На самом почетку лепо осмишљеног програма наступила је Бранка
Башић, која је у пратњи оркестра Слободана Вертетића извела читав низ
српских народних песама. После завршетка успешног наступа Бранке
Башић на сцену су ступили плесачи
КУД-а „Табан”. Они су овога пута веома вешто извели неколико игара са

подручја централне Србије. Њихов
наступ је, такође, пропраћен бурним
апалузом публике.
Тог сунчаног поподнева у сали Дома народности XIV кварта окупио се
нешто мањи број гостију, у односу на
раније године. Утицај пандемије још
је увек био уочљив. Но, без обзира на
све то, припадници разних народности су уз укусне националне специјалитете и добру капљицу, уживали у
програму и дружењу.
Веома успешан програм обогаћен
је и наступом оркестра „Тракија”, који је извео прегршт бугарских и грчких мелодија. Дружење је настављено у изузетно пријатном расположењу све до вечерњих сати.
Д. Дујмов

Олимпијада из астрономије и астрофизике

Три медаље за српске ђаке на такмичењу у Будимпешти

На регионалној Олимпијади из астрономије и астрофизике, Ђорђе Милић и Момчило Тошић освојили су сребрне медаље, а Јован Аризановић бронзану.

Р

егионалну Олимпијаду из
астрономије и астрофизике
ове године је организовала
Мађарска, и то од 27. до 29. августа.
Србија је била позвана да се придружи са својим тимом, састављеним од
пет ученика и два руководиоца.
У српском тиму налазили су се
Момчило Тошић и Јован Аризановић,
ученици Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу, Ђорђе Милић и Стефан
Бранковић, ученици Математичке
гимназије у Београду и Kатарина Тадић, ученица XIV београдске гимназије.
Ђаци из Србије освојили су три медаље: Ђорђе Милић и Момчило Тошић освојили су сребрне медаље, а
Јован Аризановић бронзану.
Момчило Тошић је пре две године
учествовао на Међународној олимпијади из астрономије и астрофизике
са које се вратио са медаљом, али каже да Србија први пут сада учествује
на оваквом такмичењу које је окупило такмичаре из пет земаља.
„На такмичењу је било учесника из

пет земаља, Мађарске, која је била и
домаћин такмичења, Србије, Словачке, Словеније и Хрватске. Србија сада
први пут учествује на овом такмичењу које је нека врста припрема такмичара за светску Олимпијаду из
астрономије и астрофизике која ће
се одржати у новембру, али датум за
сада није прецизиран”, каже Јован
Аризановић.
Он наглашава да је такмичење
одржано физички, а не онлајн, како
је било са многим такмичењима до
сада.
„То нам је свима пуно значило, јер
смо се срели са осталим такмичарима и могли смо са њима да разменимо знања из области у којој се такмичимо. Са друге стране, такмичење из
астрономије и астрофизике је специфично због практичног дела такмичења и посматрања неба, за шта су
нам неопходни телескопи. Морам да
признам да сам сада први пут користио телескоп што ће ми умногоме
олакшати припреме за такмичење на
светској Олимпијади”, каже Аризано-

вић и додаје да му је драго да је Момчило на овом такмичењу освојио сребрну, а он бронзану медаљу.
„Организатори су се потрудили да
добијемо најбоље услове за такмичење, а осим телескопа, на располагању
нам је био и планетаријум”, каже Јован.
И Момчило Тошић и Јован Аризановић су од јуна бивши ученици нишке Гимназије „Светозар Марковић”,
али су на овом такмичењу, а тако ће
бити и на Олимпијади у новембру,

учествовали као ученици ове реномиране нишке гимназије, јер су се као
њени ђаци и пласирали за ова такмичења. За собом имају велики број међународних такмичења из математике, физике и информатике, као и
астрономије. Са такмичења су се готово редовно враћали са медаљама.
Момчило Тошић је сада студент
Електротехничког факултета у Београду, а Јован Аризановић Математичког факултета, такође у Београду.
Д. А.
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Први дечји фолклорни фестивал у Десци

Правилним усмеравањем подмлатка до
будућих чувара баштине

на радост публике, одиграли игре из
Баната, односно, кореографију „Ајд
на рогаљ момче”.
Крај фестивала протекао је у знаку
заједничког наступа чланова подмлатка калашког Културно-уметнич-

Из године у годину, све је већи број летњих фолклорних
манифестација српске заједнице у Мађарској, па је тако
ове године у Десци осмишљен и реализован Дечји фолклорни фестивал. За организацију прве по реду такве
смотре младих фолклораша, побринуло се Културно-уметничко друштво „Банат”.

Р

уководство КУД-а „Банат”, на
челу са Кристифором Брцаном, организовало је овај фестивал имајући у виду да пет српских
фолклорних друштава која негују наслеђе нашег народа, окупљају и децу
и омладинаце. Овакве манифестације пружају прилику да деца и омладинци представе своје фолклорно
умеће, традицију, раскошне ношње,
песме и игре, као и сав свој рад на
пољу очувања и неговања фолклорне
баштине.
Први дечји фолклорни фестивал у
Десци приређен је 27. августа, уочи
Велике Госпојине, на који организатори нису позвали само дечје и омладинске групе српских фолклорних
друштава у Мађарској, већ су позив
упутили и члановима подмлатка појединих румунских, грчких и немачких фолклорних удружења.
Позиву организатора, на крају, одазвале су се дечје и омладинске фолклорне групе Културно-уметничких
друштава „Рузмарин” из Калаза, „Суферини” из Батање, Јужнословенског
народносног ансамбла из Тукуље,

грчког Фолклорног друштва „Елефтериа” из Сегедина, као и Плесног ансамбла „Szeged” из Сегедина.
Наравно, на смотри су биле заступљене и домаће фолклорне секције:
ученици нижих и виших разреда дешчанске Српске основне школе, као
и чланови подмлатка КУД-а „Банат”,
који су сви неизоставни саставни делови Ансамбла „Банат”.
Организатори фестивала нагласак
нису ставили само на представљање
фолклорног умећа младих, већ и на
дружење, које се испољавало већ током преподневног дела манифестације. Након доласка учесника у Деску,
у месној Спортској хали, где је уприличен фестивал, одржана су разна
занимања и анимације.
Прва Смотра дечјих и омладинских фолклорних друштава окупила
је осамдесетак младих фолклораша,
а фестивал су отворили домаћини
Дешчани, ученици нижих разреда месне Српске основне школе. Њих деветоро је, уз музичку пратњу хармоникаша Стојана Брцана, представило
дечје игре.

Четворочлани састав грчке Фолклорне групе „Елефтериа” из Сегедина, извео је игре из Тракије, а право
изненађење и освежење представљали су играчи Плесног ансамбла
„Szeged”, који првенствено играју мађарске народне игре, али су се овога
пута представили играма из Лесковца. Млади Сегединци су изненађујуће рутински и прецизно извели српске игре, доказавши да се са њима
веома озбиљно ради не само на пољу
фолклора, него и по питању сценског
понашања.
Такође, изненађење је представљао избор подмлатка Културно-уметничког друштва „Рузмарин”
из Калаза. Наиме, младе Калазлије
извеле су игре из околине Валпова,
представивши тиме део богате фолклорне баштине хрватског народа.
„Ову игру су раније већ играли одрасли у Културно-уметничком друштву „Рузмарин”. Када смо били на
наступу у Хрватској, тада смо одлучили да се домаћинима уместо српских игара представимо хрватским,
са циљем да докажемо да и ми умемо играти хрватске игре. Касније, мало је пала у заборав ова кореографија, али смо је сада обновили и млади
су је извели, доказавши да и они, поред српских, умеју играти и хрватске
игре.” – рекла је Зорица Косновски,
руководилац подмлатка Културно-уметничког друштва „Рузмарин”.
На бини су се потом нашли ученици виших разреда, односно омладинци дешчанског „Баната”, који су најпре извели игре из Левча, а потом и
игре из Димитровграда.
Омладинска група батањске Српске двојезичне школе, као подмладак
Културно-уметничког друштва „Суферини”, публици се представила
играма из околине Гњилана. За достојну презентацију фолклора са Косова, овом приликом, побринуло се
девет девојака.
Најбројнији на смотри дечјих и
омладинских фолклорних ансамбала
у Десци били су Тукуљчани, чланови
подмлатка Јужнословенског фолклорног удружења из Тукуље. Двадесет три плесача нашло се на бини, који су уз музичку пратњу Ладислава
Халаса и његових колега музичара,

ког друштва „Рузмарин” и дешчанског Ансамбла „Банат”, који су веома
зрело одиграли кореографију „Босилеградско Крајиште”. Иако „тек” четири године траје фолклорно дружење младих из Деске и Калаза, изгледа
као да играју дуги низ година. Током
целог њиховог наступа могло се уочити уживање и огромна љубав младих према српском фолклору. Нема
сумње да ће њихово представљање
фолклорних вредности српског народа бити упечатљиво, запажено и
успешно.
Публика је сваког извођача испратила бурним аплаузима. Сви љубитељи фолклора, који одано гаје и негују фолклорне вредности не само српског, него и других народа, заслужили
су дужно поштовање свих који су у
дешчанској Спортској хали испратили Први дечји фолклорни фестивал.
Задовољан је био и Кристифор Брцан, председник КУД-а „Банат”, главни организатор манифестације који
је за наш лист истакао:
„Из објективних разлога поједини
позвани ансамбли овом приликом нису могли да допутују, али ја ћу и даље
радити на томе да се овде окупе и
представе не само наша друштва, него и друга народносна дечја и омладинска фоклорна удружења. Циљ је
дружење и представљање, са жељом
да обезбедимо простор за бар један
сусрет наших подмладака у години.
Мислим да је квалитет био солидан
и не бих правио никакво рангирање.
Сматрам да су сви били успешни. Најважније је да смо се окупили. Циљ
није био да се такмичимо већ да се
дружимо!”
Одржавање Првог дечјег фолклорног фестивала у Десци материјално
је подржао Национални културни
фонд (NKA).
Предраг Мандић

11

Будимпешта, 16. септембар 2021.
КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ
Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за
додељивање Српске стипендије за студенте и средњошколце
за I семестар/полугодиште школске 2021/22. године који
припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне
услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи
Правилник о српској стипендији који је усвојила Скупштина
Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет
страници www.szerb.hu.

§ (1) тачка c), или да је студент који се финансира из
мађарског држвног буџета (слободно коришћење
стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је
• а) у назначеном року предао сву документацију одређену
расписаним конкурсом;
• б) задовољава услове 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
Опште информације:
заједнице;
1. Кандидати који имају права да конкуришу
• г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем:
о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим
„стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају
текста је максимално две странице.
мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у 2. Износ стипендије
Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета Износ стипендије је максимално 75.000 форинти по
у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице средњошколцу/студенту за један семестар, односно
на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу полугодиште.
прву диплому за учитеље српске народносне струке, а
конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому 3. Садржајни и формални захтеви конкурса
(мастер образовање), или студирају на другим институцијама Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен
високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента,
Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, односно налази
библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим
Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске прилозима:
средње школе које су организованим оквирима укључене у • а) биографија кандидата (ученик/студент),
српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира • б) фотокопија или извод о потврди просека
на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и
следеће услове:
4. Начин, место и рок за предају конкурса
• а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се
• б) да му просек успеха на полугодишту пре предаје молбе предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе
буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055
да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату
кредитних бодова по семестру, а да просек за ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3, радно време: понедељаксредњошколце буде 4.30;
четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00)
• в) да заједно са законским представником истовремено Напомена: на коверти треба назначити следеће: „Конкурс за
са предајом конкурса приложи писмено одобрење за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у
руковање личним подацима (према овом правилнику)
Канцеларију ССМ: 11. октобар 2021. године до 15.00 часова.
• г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV
Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф
Самоуправа Срба у Мађарској

ХРАМОВНА СЛАВА
И ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У САНТОВУ
25. септембра 2021.

- Од 10.00 до 12.00: Света литургија са опходом
На литургији ће појати чланови Хора „Српски православни
појци” из Београда
- Од 12.00 до 14.00: Трпеза љубави у месној кафани
- Од 14.00 до 15.00: Дружење гостију
- У 15.00: Вечерње
- Од 15.00 до 15.30: Концерт хора „Српски православни појци”
- У 15.30: Освећење славског колача и благосиљање кољива
- Од 16.00: Дружење и послужење, уз музику оркестра „Село”
из Ловре
- У 20.00: Програм у Дому културе. Наступају: КУД „Раванград”
из Сомбора, Фолклорни ансамбл „Чувари традиције
барањских Срба” из Белог Манастира и КУД „Весели
Сантовчани” из Сантова
После програма следи бал, уз музику Оркестра
„Село” из Ловре.

www.snnovine.com

ИНФО
Српска самоуправа XIX кварта позива вас на

СРПСКО ВЕЧЕ У КИШПЕШТУ
25. септембра 2021. од 18.00 ч.

Представљање српске културе из Деске
Наступају гости вечери - КУД „Банат”: извођачки ансамбл,
дечји ансамбл, тамбурашки оркестар, изложба народних
рукотворина
Дегустација српских специјалитета
Срдачно очекујемо све драге госте!
Улаз на манифестацију је бесплатан
Место: КМО Дом Културе
1191 Budapest, Teleki utca 50.
Срдачно вас позивамо у Вашархељ, на црквену славу

РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
МАЛА ГОСПОЈИНА
25. септембра 2021. године

ПРОГРАМ:
У 10.00 часова
Света архијерејска литургија; резање славског колача и
благосиљање кољива. Свету архијерејску литургију прати
хор „Свети Серафим Саровски” из Зрењанина.
У 12.00 часова
Културни програм, у коме учествују: Оркестар „Банат” из
Деске и Хор „Свети Серафим Саровски”. Ручак за госте.
Организатор: Српска православна црквена општина Вашархељ
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској

СЕГЕДИНСКИ СРПСКИ БАЛ 2021
Срдачно вас позивамо на Сегедински српски бал, који ће се одржати 2. октобра 2021. године у свечаној дворани стадиона „Szent
Gellért Fórum”, Dorozsmai út 2-4, с почетком у 19.00 часова.
Наступиће фолклорна секција и мажореткиње будимпештанске Српске основне школе „Никола Тесла” - подружнице у Сегедину.
За добро расположење побринуће се оркестар „Зоруле”, предвођен Зораном Бугарским - Брицoм и хармоникаш Радован Марић.
Вечера ће бити служена од 20:00 часова. Улазница са вечером: 6000 фт по особи.
Контакт телефони: +36 20/976 6826, +36 30/ 290 2330, +3670/ 612 8307.
Српска народносна самоуправа у Сегедину

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Видео записи СНН-а са
Фестивала „Jelen/lét”

Камп „Јаков Игњатовић”,
Балатонфењвеш 2021.

*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом
апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса
Гугл сочиво (Google Lens)

Изложба икона
Светозара Пандуровића

Аутор рубрике: Владимир Марковић
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ТРАДИЦИЈА

Програм у Сегедину

Фолклорни камп окупио љубитеље балканских ритмова
„Пет дана у знаку балканских игара у Сегедину”, гласио је позив организатора заљубљеницима у фолклор
народа Балкана, а међу бугарске, грчке, македонске и
хрватске фолклорне игре, уврштене су и српске. Презентација је већим делом одржана у Дому културе „Шандор Балинт”.

У

организацији Савеза народности у Сегедину, у граду на обали
Тисе, одржан је Балкански фолклорни табор. Организатори ове традиционалне манифестације и ове године сматрали су важним да у петодневни програм уврсте презентацију
и подучавање основа српског фолклора, народних игара и песама. Тај
задатак поверили су Кристифору Брцану, председнику и уметничком руководиоцу КУД-а „Банат” у Десци, који је већ првог дана петодневног табора, 10. августа, имао ту част да
отвори камп и то увежбавањем српских игара.
Том приликом он је са полазницима кампа „играчки прошао” готово
све етнокореолошке области матице

Србије, а посебан нагласак ставио је
на игре које се радо изводе у Војводини. Сем тога, пажњу присутних
скренуо је на разлике између народних и градских игара, у стиловима, на
то шта подразумева исправно држање тела, а одговарао је и на питања
играча. На тај начин кампери су научили кораке тридесетак игара и веома пажљиво су пратили инструкције
свог учитеља фолклора.
Занимања су одржана током преподнева и поподнева, а заљубљеницима у српски фолклор представљена је ручна радиност и колекција српских народних ношњи, а све то
захваљујући Еви Брцан, руководиоцу
Радионице „Златне руке” при КУД-у
„Банат”. На тај начин кампери су сте-

кли увид и у један део делатности
коју „Банат” испољава на пољу очувања културне баштине од заборава.
У склопу „Српског дана” заинтересовани су сат времена провели учећи
српске песме и све то захваљујући
оркестру „Тракија”.
Вечерњи сати другог уторка у августу протекли су у знаку заједничког

Девети Музички камп у Десци

кола, то јест, српске плесачнице. Музичку пратњу играчима обезбедио је
оркестар „Банат”, којем се прикључио
и познати хармоникаш Крунослав
Кића Агатић.
Захваљујући Балканском фолклорном табору у Сегедину, српски фолклор добио је нове поклонике.
П. М.

Кристифор Брцан, председник „Баната” био је више него задовољан постигнутим резултатима:
„Циљ је да из овог оквира деце, нашег подмлатка, обезбедимо наследнике тренутачним свирцима. Мишљења сам да смо на добром путу. Важно
је музичко васпитање наше деце, јер
су она наша будућност. Наставка ће

Непрекидна брига о настављачима
музичке традиције
Руководиоци дешчанског Културно-уметничког друштва „Банат”, предвођени председником Кристифором
Брцаном, и ове године су, крајем лета, приредили Музички табор, намењен првенствено старијој генерацији забавиштанаца и ученицима нижих разреда месне Српске
основне школе.

Ц

иљ организатора кампа, слично ранијим годинама, био је
и остао исти – обезбедити музичко васпитање најмлађима, пре свега на тамбурици и хармоници, како
би заволели српски народни мелос
и неговали га. У Српском културном,
образовном и духовном центру „Свети Сава” током свих дана одвијао се
веома активан живот. Са младим тамбурашима радио је познати свирац и
музички педагог Ладислав Халас из
Тукуље.
„Деца су заиста марљива, многи су
управо овде успели да савладају прве свирачке тактове. Нагласак је и
овога пута стављен на упознавање
инструмента, на прве тактове, лакше,
почетне вежбе, како би дечица заволела инструмент на којем свирају. Наравно, међу полазницима има и оних,
који већ лепо свирају”, рекао нам је
Ладислав Халас, музички педагог и
руководилац Оркестра „Коло” из Тукуље, који је овом приликом предводио младе тамбураше.
У раду кампа учествовао је и Давор Ђорђев из Деске, који нам је рекао: „У кампу смо спојени са малима,

па смо зато морали све од почетка
да учимо. Доста вежбамо, а и друштво је добро.”
Његову констатацију потврдио је
и Рувен Фридман. Иако овај основац
из Деске веома вешто свира на фрули, овом приликом се на предлог свог
деде определио за хармонику. У табору, њега је подучавао и стручну помоћ му дао познати хармоника Крунослав Кића Агатић.
„Добро је овде. Свирамо песме и
кола. Вежбамо доста и надам се да
ћу пуно тога научити”, каже Фридман.
Са њим је у хармоникашкој секцији свирао и Адам Косновски из Помаза, који тек годину дана свира на
хармоници:
„Допада ми се овде у табору, а и
занимања су занимљива и корисна.
Драго ми је што сам полазник овог
кампа и сугуран сам да ћу и следеће
године доћи.”
Крунослав Кића Агатић је био задовољан својим ученицима. Иако их,
овом приликом, није било у великом
броју, пружила се могућност да се вођа Оркестра „Зора” свима посебно
посвети:

СРПСКЕ

„Много радимо и вежбамо. Има
смисла што смо овде, а наставно градиво настојим да прилагодим њиховом узрасту и знању. Свако лепо напредује и искрено се надам да ће
они, и након окончања кампа, наставити са свирањем и вежбањем.”
Наравно, организатори су водили
бригу и о томе да децу не преоптерете превише. Увек је било неких пропратних програма, а посебно су била
занимљива занимања, понуђена од
стране Радионице „Златне руке” Културно-уметничког друштва „Банат”,
на челу са руководиоцем Евом Брцан.
Деца су имала прилике и да играју
и понављају кореографију коју је раније, у склопу фолклорног табора, са
њима увежбао Љубомир Миле Вујчин, познати кореограф из Врбаса.

НЕДЕ ЉНЕ

свакако бити и надам се даљем развоју, успеху. Циљ је да имамо оркестарски подмладак.”
Последњег дана, полазници „Музичког табора” су јавно извели оно
што су научили током кампа. Били су
поносни на свој музички учинак, а
њихов труд и пригодни програм топло су поздравили и родитељи, који
су се појавили на завршници петодневне музичке едукације.
Реализацију овогодишњег Музичког табора у Десци материјално су
подржали: Уред премијера и Фонд
„Бетлен Габор”.

НОВИНЕ

П. М.

