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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П

Одлука власти у Приштини

шка Срба није предвиђена. Косовски
премијер Рамуш Харадинај изјавио
је након седнице владе да је „завршетак сигурносних механизама највећа инвестиција земље у догледној
будућности": „Косово ће изградити
наоружане, професионалне, мултиетничке и инклузивне силе, усклађе-

да је трансформација Безбедносне
снаге у Оружане снаге Косова питање за косовске власти, али да свака
промена у структури, мандату и мисији Безбедносних снага Косова
треба да се оствари уз уставне промене, изјавили су званичници НАТО-а.
Званичници Алијансе су за Радио
слободна Европа (РСЕ) навели да
НАТО подржава развој БСК под садашњим мандатом, уз оцену да су
БСК професионална, мултиетничка
снага и извор регионалне стабилности. Ако мандат БСК буде еволуирао,
Северноатлански савез ће размотрити ниво ангажовања на Косову, наводи се у одговору из Алијансе и
додаје да НАТО остаје посвећен

не с војскама мира, засноване на
стандардима НАТО-а”, написао је
Харадинај на Фејсбуку. Косовски
председник, Хашим Тачи, међутим,
сматра да је ова одлука донета у
погрешно време.
Северноатлански савез оценио је

безбедности и стабилности Косова.
„Ове снаге су прешле дуг пут. Напредак који је постигнут је пример
капацитета НАТО у изградњи успешног безбедносног сектора, али још
доста тога треба да се уради”, наведено је у одговору. 

Албанци на Косову формирају
званичну војску

риштинска влада једногласно је усвојила, без присуства чланова из Српске листе, три Предлога закона о трансформацији Косовских снага безбедности у војску и по хитном поступку
их доставила парламенту. Законе је
предложило надлежно министарство на чијем челу је Рустем Бериша.
Он је рекао да прихватањем предложених закона Косовске снаге безбедности преузимају нове задатке,
а министарство КСБ тежи да прера-

сте у Министарство одбране, пренео
је портал Коха.
Лист подсећа да власт у Приштини
већ неколико година припрема
трансформацију Косовских снага
безбедности у косовску војску. Коха
подсећа да је, према уставним
одредбама, та трансформација могућа само уз двотрећинску подршку
Срба.
Власт у Приштини, међутим, сматра да трансформацију треба спровести у складу са законом, где подр-

Став дела становништва Војводине:

Буњевци и Шокци нису исто
што и Хрвати

П

редставници
појединих
странака затражили су од
председника Покрајинске
скупштине Иштвана Пастора да закаже седницу Одбора за питања
уставно-правног положаја Војводине,
ради разматрања предлога декларације о поништењу акта из 1945. године којим је наређено да се Буњевци
и Шокци „имају третирати искључиво као Хрвати, без обзира на њихову
изјаву”.
Медији у Србији, поводом избора
за националне савете националних
мањина, подсећају на тај захтев, на
чију реализацију Буњевци већ дуго
чекају. Професор уставног права Слободан Орловић, који је и члан Одбора
за питања уставно-правног положаја
Војводине из реда истакнутих научних и стручних радника, подсећа да
су од децембра прошле године упућена четири захтева (уз необавезујући нацрт декларације) којим се тражи
да се организује расправа на седници
одбора у вези са овим питањем.
Од Пастора, који је председник овог
скупштинског одбора, јуче нисмо могли да добијемо изјаву у вези са (не)
заказивањем тражене седнице. Заменик председника одбора Миленко
Јованов (СНС) каже за наш лист да је
сигуран да ће Пастор у складу са пословником и радом одбора „ту иници-

јативу узети у разматрање када буде
сматрао да су створени сви услови”.
Подсећања ради, Главни народноослободилачки одбор за Војводину
донео је 14. маја 1945. акт којим се забрањује да се „у рубрике, где се означава народност” уписују Буњевци и
Шокци, јер те народности, како се
наводи, не постоје. „У разним окрузима и местима, где су они до сада уведени као Шокци и Буњевци, има се то
исправити и означити као Хрвати,
нарочито у легитимацијама, бирачким
списковима, путним објавама и разним другим списковима по народности. Убудуће се имају уносити само и
искључиво као Хрвати. Све до сада
издате легитимације и исправе где су
означени као Буњевци и Шокци имају
се уништити и нове издати, издавање
нових легитимација не сме се поново
наплаћивати од странака”, наводи се
у наредби упућеној свим окружним
народноослободилачким одборима.
Буњевачки национални савет је 2016.
припремио предлог декларације којим
се овај акт поништава, а професор Орловић и још два члана одбора затражили су 22. децембра прошле године
седницу на којој би се расправљало о
предложеном, не прејудицирајући да
ли ће одбор усвојити или одбити предложену декларацију. Последњи, четврти захтев упућен је 30. августа. 

Ивица Дачић о 100. годишњици пробоја
Солунског фронта:

С

„То се не може
обележавати у Србији”

рпска јавност у матици и расејању је, судећи по бројним коментарима, са неверицом и
разочарењем примила информацију
да стогодишњица пробоја Солунског
фронта неће бити званично обележена у Србији, без обзира на чињеницу
да је реч о операцији која је однела
више хиљада живота српских војника.
Наиме, осим спорадичних присећања на овај велики догађај, изостала
је централна манифестација којом би
Србија одала почаст огромном броју
жртава које је однела једна од највећих битака у српској историји, захваљујући чијем исходу је Први светски
рат у том делу Европе окончан победом савезничких сила.
Од почетка пробоја Солунског
фронта до 29. октобра 1918. године,
српска војска имала је укупне губитке од 42.735 мртвих и рањених. У заробљеништву је смртно страдало око

60.000 српских официра, подофицира
и војника, док је 114.000 њих остало
са трајним инвалидитетом од последица рата.
Укупни губици српске војске за читав период Првог светског рата износили су 369.620 људи, што је равно
демографској катастрофи.
Министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић је, на
питање новинара зашто Србија није
на достојанствен начин обележила
100 година од пробоја Солунског
фронта, одговорио да се „то не
може обележавати у Србији”. Навео
је да ће „30. септембра бити организовано обележавање у Солуну, односно Тесалоникију”.
Замолио је да се обрати пажња на
употребу речи Солун, јер је то словенско име за град Тесалоники, а
како је раније било територијалних
претензија - да „употребом те речи
не вређамо нашу браћу”. 
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Састанак Пинтера и Брнабићеве

П

Мађарска захвална за инвестиције Србије на северу

редседница Владе Србије
Ана Брнабић и амбасадор
Мађарске Атила Пинтер разговарали су у Београду „о даљем развоју билатералних односа, проширењу економске сарадње и будућим
пројектима који су од виталног значаја за две земље”.
Како се наводи у званичном саопштењу, „премијерка је посебан акценат
ставила на четири заједничке седнице
две владе, одржане у Србији и Мађарској, које су резултирале потписивањем више меморандума и споразума
и реализацијом значајних пројекта.

Амбасадор Пинтер захвалио је Влади
Србије на средствима које је издвојила за изградњу котларнице „Нова топлана” у Сенти, која је са пратећом
инфраструктурном инсталацијом са
челичним гасоводом коштала скоро
213 милиона динара.
У општина Сента, са већинским мађарским становништвом, за обнову
средњошколског центра уложено је
164 милиона динара, а за Дом здравља
„Сента” 33 милона динара, што је према оцени амбасадора Пинтера „јасан
показатељ бриге за живот грађана који
припадају националним мањинама”.

Премијерка се сагласила са амбасадором да је неопходно радити на
отварању нових граничних прелаза,
како би се спречило дуготрајно чекање путника и робе на прелазима и
максимално искористили капацитети
саобраћајне инфраструктуре. У том
смислу, Брнабићева је најавила отварање новог граничног прелаза између
Србије и Мађарске у 2019. години, као
и наставак разговора о изградњи заједничког железничког граничног прелаза. Тиме би се, како се наводи у саопштењу, „повећала ефикасност и

конкурентност железничког саобраћаја, а о чему ће бити речи на седници
две владе, која ће бити одржана у наредном периоду”.
„Ово питање је посебно важно и у
вези са реализацијом пројекта брзе
пруге Београд - Будимпешта. Није, међутим, саопштено када ће бити помака
у, очигледно блокираној, релизацији
овог пројекта. Изградња брзе пруге је
више пута била помпезно најављивана
и од стране највиших руководилаца
двеју земаља, али се, по свему судећи,
у том послу није много одмакло. 

Кога ће подржати званични Београд:

Н

Будимпешта или Брисел,
питање је сад!

акон што је Европски парламент на седници одлучио да
покрене процедуру за кажњавање Мађарске због наводног
„подривања демократије и вредности ЕУ”, поставља се питање како ће
се Србија понашати у овом спору.
Да ли ће подржати своје комшије
или ЕУ, којој жели да припада?
Један од показатеља могла би бити
и чињеница да су када се чекало гласање Европског парламента о „кршењу демократских принципа у Мађаркој” председница српске Ваде Ана
Брнабић и амбасадор Мађарске у
Београду Атила Пинтер, срдачно разговарали о „даљем развоју билатералних односа, проширењу економске сарадње и будућим пројектима
који су од виталног значаја за наше
две земље”.
Да ли је Србија овим гестом ставила до знања да је на страни Виктора
Орбана? Према саговорницима Телевизије Н1, рано је рећи, као што је и
председнику Александру Вучићу тешко да каже како би он гласао да је
био у прилици: „Ја нисам парламентарац. Моја одговорност је много
већа него неког европског парламентарца. А што се тиче односа Србије и
Мађарске, они су добри. Не само
добри већ никад бољи у историји чули смо већ много пута. Такви и

остају. Пријатељсто између Срба и
Мађара, ако смем то да кажем - веома тешко ће бити срушено. Мађари
у сваком тренутку и на сваком месту
гласају за нас, подржавају наш европски пут”, подсетио је он.
Да Србија неће ништа мењати, верује и аналитичар Габор Бодиш. Он
каже да се, сем политичког шамара
који је Орбан добио, заправо још увек
ништа није догодило: „Ја сад не дајем
савете српској дипломатији, али нема
потребе да се неки исхитрени потези
направе. Мађарска је још увек чланица ЕУ, пуноправна чланица, све док се
не примени члан 7, а знамо да се он
примењује доста тешко”, казао је Бодиш.
Тешко ће и Србија заузети оштрији
став према Мађарској, јер ни до сада
није реаговала у сличним приликама,
сматра Александар Попов из Центра
за регионализам.
„Ако Србија није одреаговала у
оно време када је Мађарска правила
оне жестоке зидове и ограде прве у
Европи, сада мислим да Србија нити
ће реаговати, нити је позвана да реагује у овој ситуацији”, уверен је Попов. Он каже да и не треба, јер услед
решавања сопствених проблема,
нарочито оних у вези са Kосовом,
Србији најмање треба да се меша у
туђе. 

Атила Пинтер и Ана Брнабић

Добија ли Мађарска још једну мањину?

М

Руси затражили статус
народности

ађарска Национална изборна
комисија усвојила је извештај
о иницијативи једног броја
грађана, да држава званично призна
постојање руске националне мањине
у Мађарској.
Иницијативу је, како наводи Агенција МТИ, потписао број грађана који
је довољан да она буде упућена Парламенту, на расправу и усвајање. Према Закону о правима народности, да
би једна мањинска национална заједница била званично призната у
Мађарској, основни услов је да на
територији земље буде колективно
присутна најмање сто година. Сваки

новопридошли припадник те националности, који је држављанин Мађарске, по закону аутоматски постаје и припадник националне мањине
(народности), с обзиром да је реч о
појединачном праву које се остварује на основу колективног права, које
већ има одређена национална заједница.
Тренутно у Мађарској живе припадници 13 законом признатих националних, односно етничких заједница: Срби, Хрвати, Бугари, Грци, Пољаци, Немци, Јермени, Роми, Румуни,
Русини, Украјинци, Словаци и Словенци. 
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ВЕСТИ

Сусрет руководилаца Печуја и Новог Сада

Договори о обележавању десете годишњице братимљења

У

Печују 1. септембра прослављен
је Дан града, када је уприличена и свечана седница Локалне
самоуправе, пропраћена пригодним
културним програмом. Прослави су
присуствовале и бројне делегације побратимских, односно партнерских градова. Међу њима налазила се и делегација Новог Сада, предвођена Срђаном Кружевићем, замеником градоначелника, који се састао и разговоре
водио са својим колегом, др Ласлом
Еријем, подградоначелником Печуја.
Повод разговора био је разматрање
припрема свечаног обележавања десете годишњице побратимљења два
града, а пошто ће Нови Сад наредне
године бити Омладинска престоница
Европе, а потом 2021. и Културна престоница Европе, сасвим природно да
су на тапет доспеле и већ поменуте
веома значајне теме из аспекта Новосађана.
Током разговора постигнут је договор да серија свечаних обележавања
десете годишњице побратимљења два
града добије истакнут значај, што значи да ће руководиоци Печуја и Новог
Сада настојати да у прославу укључе

Срђан Кружевић и др Ласло Ери

и поједина ресорна министарства две увеличати и представници влада Маземље, штавише, није незамисливо да ђарске и Србије.
ће поједине програме својим учешћем
Саговорници су били сагласни да у
склопу интензивирања сарадње два
града много већи нагласак треба дати
привредној сарадњи, туризму и другим
важним сегментима привредних области. Пошто ће Нови Сад догодине бити
Омладинска престоница Европе, у свечано обележавање десете годишњице
побратимљења два града, а тако и у
програме Омладинске престонице
Европе, у што већој мери треба укључити младе. Омладинци из Печуја наступаће на Фестивалу „EXIT”, док ће
са убиством краља Александра I Ка- млади из Новог Сада учествовати у
рађорђевића у Марсеју, улози Петра програмима Дана града Печуја. БудуДобровића у животу краткотрајне
српско-мађарске Барањско-бајске
Републике и другим темама. Посебна
пажња, током вечери, била је посвећена питању оптације, одговорности
како Мађарске, тако и Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца у одлажењу многобројних Срба са старих
огњишта у нове крајеве.

Предавање у мохачком Српском клубу

У

Представљена студија
др Арпада Хорњака

организацији Мохачке српске
самоуправе и месне Српске читаонице, у мохачком Српском
клубу одржано је још једно у низу
клупских вечери. Tом приликом гост
мохачких Срба и њихових пријатеља,
симпатизера био је историчар др
Арпад Хорњак, доцент Печујског универзитета, који је промовисао своју
књигу, тачније зборник радова под
насловом „Сусрети и сукоби – огледи
о српско-мађарским односима“.
Издање на српском језику,
захваљујући Издавачкој кући
„Клио“ (Clio), светлост дана угледало је прошле године и садржи научна истраживања предавача Каредре за новију историју. Ваља рећи да је он 2010.
године већ објавио књигу под
насловом „Сусрети и сукоби –
поглавља из историјата мађарско-српских односа у XX веку“
на мађарском језику, у којем
зборнику се тада нашло десет
радова.
Зборник објављен на српском језику, броји петнаест радова аутора, међу којима је и
истраживање слике о Србима
у мађарској историографији,
штампи, политичком мњењу.
Након кратког, али садржајног
увода, аутор издања је позвао
присутне да му слободно постављају питања. Она су уследила, па је гост говорио о кројењу граница на Балкану, питањима повезаности мађарских
политичких и других кругова

ћи да у Новом Саду живи једна мађарска заједница која, како рече др Ласло
Ери, броји 10.000 чланова, свакако да
ће град Печуј припадницима мађарске
народности понудити разне културне
садржаје: концерте, наступ Луткарског
позоришта, књижевне вечери итд.
Што се тиче укључивања представника мађарске мањине у Новом Саду
и српске народности у Печују у програме обележавања десете годишњице
побратимљења Печуја и Новог Сада,
како Мађари из Новог Сада, тако и
Срби из Печуја могу, како се чуло „да
рачунају на потражњу руководилаца
барањске и војвођанске престонице“.
П. М.

Седница Српске самоуправе у Чанаду

П. М.

До наредних избора
самоуправа ће бити двочлана

У

згради Локалне самоуправе
села Чанада 6. септембра одржана је седница месне Српске
самоуправе. Заседањем је председавао Фрањо Колар, председник ове
самоуправе, а у првој тачки дневног
реда расправљало се о персоналном
питању. Наиме, Дора Хиђишан, члан
бираног тела Срба у Чанаду због породичних разлога и бројних радних
обавеза поднела је оставку на место
члана у овом телу. То значи да ће Фрањо Колар и Зоран Недучић, преостала два члана Српске самоуправе,
радити до краја изборног циклуса
двојица. Како рече Фрањо Колар,
председник самоуправе, неће бити
лако, но, толико дугују српском живљу
у селу да истрају до краја овог изборног циклуса, а шта ће донети будућност, остаје да се види.
У другој тачки дневног реда разговарало се о финансијама. Поднет је
и прихваћен финансијски извештај
српске Самоуправе за прву полугодину текуће године, а пажња је по-

свећена и финансирању одређених
програма, пројеката, организација у
другој полугодини 2018.
Српска самоуправа у Чанаду још
раније је донела одлуку да ће како у
првој, тако и у другој полугодини 2018.
из свог буџета издвојити по 100.000
форинти, које своте ће у циљу пружања помоћи расподелити између месне Основне школе и Забавишта, где
се одвија факултативна настава српског језика. Одређена средства су
издвојена и за организацију Међународног шаховског турнира и Дана
народности и села, који су у међувремену одржани.
Током седнице разговарало се и
о једнодневном излету који је планиран за 6. октобар. Према плановима, главно одредиште Чанађана
биће Топола, а у повратку вероватно
ће свратити у Београд, где ће, такође,
обићи одређене културно-историјске знаменитости главног града Србије.
П. М.
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VIII Ајваријада у Десци

Д

ФЕСТИВАЛ

Фестивал гастрономије, народног мелоса и спорта (1)
Првобитно замишљена као гастрономски дан, „Ајваријада“ коју сваке године
приређују Дешчани, попримила је карактеристике великог народног
саборовања, у које су уз колективну припрему ајвара, укључена и бројна
такмичења и наступи фолклорних ансамбала

ешчански ајвар све је популарнији, не само због „српског кавијара“ о чијој припреми већ
осму годину за редом брину чланови
Културно-уметничког друштва „Банат“, већ и због Фестивала ајвара гастрономске и културно-забавне
манифестације која је ове године
оборила бројне рекорде, међу њима,
најважнији: посећеност приредбе.
Наиме, према неким проценама, тра-

„Никола Тесла“. У веома узбудљивој
утакмици победили су домаћини,
који су успели да преокрену резултат
и на крају славе победу од 2:1.

диционалну „Ајваријаду“ ове године
посетило је 3000 људи, што је свакако
огромно признање за „Банат“ и Кристифора Брцана, председника нашег
најстаријег и најтрофејнијег ансамбла у Мађарској, главног организатора манифестације.
Бадава су чланови Културно-уметничког друштва „Банат“ већ недељама раније отпочели припреме за
ударни 8. септембар и извршили прераду преко једне тоне паприке, једноставно, навала приликом Фестивала ајвара је толика да ни добијена
количина ајвара од једне тоне не
удовољава захтевима купаца. То није
критика, већ једноставно признање
главним носиоцима приредбе који су
у потпуности освојили гурманску публику и од ајвара, „Ајваријаде“ направили својеврсни бренд.
Фестивал је добио и нове програмске садржаје од којих ваља истаћи
приређивање фудбалског турнира
екипа српским живљем настањених
насеља. Иако су у фудбалском надметању учествовала три одрасла и
два дечја тима, ипак, организација
Самоуправе Срба у Десци свакако
допринела је одржавању континуитета турнира у малом фудбалу, који
је једно време био замрзнут, тачније,
изгубљен. Оживела га је Самоуправа
Срба у Шиклошу, па га је преузела
Локална самоуправа села Ловре да
би популарна лопташка приредба
најзад доспела у Деску.
Иначе, у финалу су се састали Дешчани и ученици Српске гимназије

Организатори су приредили такмичење у гуљењу паприке и кувању ајвара, посетиоцима су на располагању
стајале играонице, радионице рукотворина, изложбе народних радиности, а дошли су и бројни предузетници, који су продавали своје продукте,
артикле. И за децу је био обезбеђен
богат избор интерактивних програма.
У свима су учествовала, но, можда су
се највише радовала дружењу са
Валтазаром, питомим магарцем и
изложби, односно, надметању паса.
Сви су били веома расположени, како домаћини, тако и такмичари, односно, гости, међу којима
се налазио и Раде Дробац,
амбасадор Србије у Будимпешти, Петар Крунић,
потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској,
Милан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра Срба
у Мађарској, Роланд Брезовски, председник Уметничког удружења талената „Талентум“ из Суботице
и многи други. Треба рећи
да је одличном расположењу и штимунгу присутних знатно допринео и
Трубачки оркестар Ивана
Јовановића из Ужица.
Дешчани су и ове године од тоне паприке припремили „српски повртни Победнички фудбалски тим из Деске

кавијар“ и свесно се потрудили да
путем такмичења упознају заинтересоване са тајнама припремања ајвара. И док су једни пекли паприку,
други су је гулили, а трећи пак
кували је. Међу њима био је и
Чедомир Адамов, председник
Самоуправе Срба у Десци,
који нам је рекао: „Кад је добро друштво, све иде као намазано. У припремању ајвара
свако има свој рецепт, а коначну одлуку даће жири.“
Међу активним учесницима „Ајваријаде“ били су и гости из Србије, чланови КУД-а
„Абрашевић“ из Краљева:
„Све је овде подмазано и
отвара апетит. Уз добру јагњетину, телетину свакако паше и
наш добар ајвар. А за добар
краљевачки ајвар потребна је
добра паприка и добра душа.
А све то овде је, као што су на
окупу и сви наши драги пријатељи“, рекао нам је Видосав
Мандић, етно кувар, иначе,
сликар по професији.
Организатори су приредили и такмичење у гуљењу паприке. Ове године отежали су
такмичарима задатак, наиме,
онај који је гулио паприку
целу процедуру морао је да
изврши затворених очију.
Међу њима била је и Ева Брцан, члан
домаће екипе „Баната“, која је веома
спретно одрадила свој део посла:
„Потребна је једна рутина. Ако добро
осећаш љуску паприке, онда је можеш вући и применом одговарајуће
технике и сместа можеш да је огулиш. Није слободно да се скрје паприка, јер се онда теже гули.“
Наравно, надметање је одржано и
у кувању ајвара, а учинак десет екипа
вредновао је четворочлани жири.

Проглашење резултата фудбалског
турнира, а потом и у надметању и
гуљењу паприке и кувању ајвара,
уприличено је након вођења највећег
„Ајварског кола“ на фудбалском терену и пред сам почетак „Фолк феста“, који су отворили амбасадор
Србије Раде Дробац и в. д. директора
КДЦСМ-а Милан Ђурић. Што се тиче
пласмана у фудбалу, победила је екипа Деске, други су постали ученици
будимпештанске Српске гимназије
„Никола Тесла“ док трећи Ловрани. У
гуљењу паприке треће место заузела
је екипа „Банат и мајка“ из Деске,
друго екипа „Перица и клинке“, док
су се најбољим у гуљењу доказали
чланови КУД-а „Опанке“ из Помаза.
И у кувању ајвара Помазлије су
биле успешне, јер су освојили треће
место и то подељено са члановима
КУД-а „Мартеница“ из Будимпеште.
Друго место, такође подељено, припало је екипи „Перица и клинке“, односно, тиму „Банат и мајка“. Прво
место освојила је, тј. златом се окитила екипа „Јастреб и пријатељи“.
Жири је доделио и специјалне награде за аранжмане: КУД-у „Абрашевић“ из Краљева, „Јастребу и пријатељима“, односно „Ратоборним церекама“.
Добитници признања испраћени
су овацијама, а затим је Кристифор
Брцан, председник „Баната“, доделио
признања оним активистима који су
својим радом знатно допринели успеху друштва како на пољу писања
конкурсних пројеката, тако и при делатности радионице „Баната“. Међу
добитницима захвалница биле су и
Споменка Брцан Ђукин и Ева Брцан.
Након проглашења резултата и доделе награда, уследила је „Фолклоријада“, о којој више детаља доносимо у следећем броју СНН-а.
Предраг Мандић
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ојислав Ластић је одрастао у
традиционалној српској православној породици и сходно
томе васпитан је у наглашеном српском духу. Већ као мало дете помагао
је оцу у цркви у насељима где је после оптирања остало мало српског
света и где су сви морали бити ангажовани у прописном одржавању служби (појање, звоњење, клепетање,
обављање црквењачких послова).
После доласка у Печуј, отац Светозар
је 1939. организовао српску православну црквену општину од малобројних Срба и Македонаца у чему
је при сазивању оснивачког збора
била ангажована цела породица, па
тако и деца-гимназијалци, међу њима
и Војислав. Захваљујући том напору
тадашње православне заједнице у
Печују створена је материјална основа за очување верске заједнице и
обреда, који су служени у капели која
је касније, 1949. на тој основи формирана. Након рата и млади Војислав је
био ангажован у растурању новина
– Новог света и Слободе – које је издавао Антифашистички фронт Словена у Мађарској, чији је обласни

секретар у то време био Светозар
Ластић. Отац Светозар је са својом
породицом био у жижи оснивања
првих јужнословенских друштвених
и политичких организација у Барањи.
Новине су се растурале по барањским шокачким, бошњачким и српским селима за прехрамбене производе: један примерак новина је уместо више милиона инфлационих
пенгова коштао једно јаје. После разлаза Светозара Ластића са руководством ДСЈС-а 1946. због настојања да
се подржаве вероисповедне српске
школе и комунистичког заокрета у
организацији, те након антијугословенске одлуке Информбироа 1948. и
увођења Ракошијеве диктатуре у Мађарској, даље ангажовање младог
Војислава је било обесмишљено. Након више деценија посвећености својој професији, а приватног живљења
у српској заједници и повременог
ангажовања у интересу заједнице
(нпр. бесплатно пројектовање поплочавања улица у Ловри), приближавањем пензије, Војислав се током 1980их година укључује у рад Клуба Срба,
Хрвата и Словенаца у Будимпешти
који је основао (1972, 1977. године) Љубомир Ластић и руководио његовим
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Одлазак нашег угледног сународника

ДР ВОЈИСЛАВ ЛАСТИЋ
(1928–2018)

У овом броју СНН-а доносимо наставак прошлонедељног текста
о животном путу недавно преминулог др Војислава Ластића, који смо
добили од његовог синовца Пере Ластића
радом. Војислав је постао један од
највернијих чланова клуба награђен
посебном повељом за најчешће присуство на редовним занимањима
клуба која су се организовала сваког
четвртка. После смрти брата Љубомира и једног краћег прелазног периода Војислав Ластић преузима
руковођење клубом и продужава
његов рад. Посебно је заслужан да је
са Цветком Недучићем и Пером Ластићем обезбедио ново седиште за
клуб. Пошто су током 1990-их клуб
напустили будимпештански Хрвати и
Словенци, Војислав 2000. године прихвата понуду Српске самоуправе у
Будимпешти и сели ово место окупљања нашег света у главном граду
Мађарске под називом Српског клуба у седиште самоуправе подржавајући реформе којима је обновљен
рад ове наше установе.
Поред тога, Војислав Ластић се ангажује и у политичком животу заједнице и као угледан стручњак и поуздана личност изабран је почетком
1990-их за председника контролне
комисије у Српском демократском
савезу. Од 1994. је члан и председник
месне српске самоуправе у Чобанцу.
На тој функцији је веома много учинио да се одржи активност веома
малобројне српске заједнице у том
месту. Посебно се залагао за спашавање зграде бивше српске вероисповедне школе подигнуте од прилога
сентандрејског градоначелника Евгена Думче, затим за достојно одржавање храмовне славе и обичаја везаних за дан Св. Илије (Бунарчић), за
одржавање српског гробља, обнову
гробљанског крста, за обезбеђење
услова за неометани рад црквене
општине чији је једно време био и
председник. Међу првима је схватио
значај и подржао покретање школског аутобуса за децу из насеља северно од Будима, уписану у српску
основну школу, гимназију и забавиште у Будимпешти. Његове заслуге за
српску заједницу признала је и Самоуправа Срба у Мађарској додељивањем Светосавске награде 2007. године. Како су године одмицале, наши
медији и штампа су све више тражили Војислава Ластића, а он је у бројним својим интервјуима радо говорио о свом животу, искуству и поукама. Његови интервјуи су много допринели да се што више информација о прошлом нашем животу сачува,
а које се не могу наћи у писаним
документима. Посебно су остала у
памћењу публике и читалаца његова
сећања као једног од последњих питомаца Текелијанума испричана приликом обележавања 250. годишњице
рођења Саве Текелије у организацији
Српског института 2011. године и као
најстаријег живог ученика ловранске
српске школе приликом обележавања 260. годишњице ове образовне
установе 2016. године. На важност

очувања српског језика и идентитета
је указао и приликом прославе свог
90. рођендана у ширем кругу у Ловри,
јануара 2018.
*
Сагледавајући живот од девет деценија Војислава Ластића, у памћењу
нам се највише оцртава његова веома привлачна и популарна личност.
Као физички најјачи, најодлучнији и
непоколебљив борац међу својом
браћом (у складу са својим именом)
који је знао – ако је затребало – част
породице и српства штитити физичком снагом међу својим мађарским
и швапским вршњацима, био је можда најближи оцу Светозру. У свему
је био поштен и прав, без иједне примисли, код њега никада се није осећала нека несигурност, двоумљење.
Можда је и то допринело томе да су
се људи који су га једва познавали,
досељеници и домаћи „староседеоци“, са поверењем обраћали њему и
добијали позитивне одговоре који
увек воде напред у решавању проблема. Исто тако и млађа браћа и сестре
су са посебним поштовањем говорила о њему и осећала да у њему имају
ослонац. Војислав је после смрти
најстаријег брата Љубомира, деценијама био први и главни, а веома сажети говорник на свим породичним
окупљањима приликом славе и рођендана породице Ластић. У послу и
приватном животу је био до краја
упоран, доследан, марљив, систематичан и дисциплинован. У породичном сећању је остала и прилика из
Печуја када се млади Војислав припремао за поздрав гимназијским професорима на латинском језику, упорно учећи дугачак текст, наводећи и
осталу браћу да и они упамте текст
којег се још и данас сећају. Иако је у
ужој породици знао бити веома строг,
па чак и прек, за своју околину је
остао у памћењу као изузетно дружељубив, гостопримив и добронамеран

човек. Тако је поделио многе незаборавне заједничке доживљаје и са
децом својих рођака: зимско санкање
по залеђеној ловранској бари, препливавање Дунава код Ловре, млаћење ораха, заједничко праћење спортских преноса, разговори у башти у
Чобанцу. Знак те дружељубивости и
отворености било је и његово дружење у будимпештанском клубу како са
Србима, тако и са Хрватима (посебно
са Градишћанцима!) и Словенцима,
његово присуство на славистичким
семинарима са колегама своје супруге, а врата „чика-Воје“ била су у Чобанцу отворена за свакога ко је био
жељан једног пријатног лепог разговора.
Војислав Ластић је – чини нам се
– имао срећан живот. Мимоишли су
га и војна служба и прогони после
одлуке Информбироа. Док је после
политичког атентата у Текелијануму
у лето 1948. злогласна мађарска политичка тајна полиција испитавала
остале, међу њима и његову браћу,
иследници су у суседној соби водили
шах партију са Војиславом. Но за срећан живот није довољна срећа, него
је потребна и личност, каква је била
и она Војислава Ластића. Никада се
није чинио незадовољним, није истицао нереалне циљеве, као да није
примећивао оно што је лоше, у свему
је примећивао оно што може бити
добро. Последњих година је био посебно поносан на своју ћерку која
успешно води српску гимназију у
Будимпешти. Чак је и у најтежим часовима последњих дана у болници
показивао извесну дозу ведрине.
*
Гроб Војислава Ластића у српском
гробљу села Чобанца, надомак Будимпеште, у миру природе, гледа изнад села и људске вреве на питоме
зелене брегове околних Пилишких
планина.
Драги Војо, почивај у миру.
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Будимпешта, 20. септембар 2018.

Презентација српског туризма у Будимпешти

О

ПРОМОЦИЈЕ

Понуда прилагођена мађарским туристима

У Амбасади Србије у Будимпешти, 14. септембра одржан је српско-мађарски
туристички форум, обједињен са промоцијом туристичке понуде наше матичне
земље. Овога пута, акценат је био на зимском туризму.

рганизатор будимпештанског
форума била је Амбасада Републике Србије у Будимпешти,
у сарадњи са Трговинском и индустријском комором Будимпеште, Туристичком агенцијом „Аlpha Travel
SEE” из Суботице, Туристичком организацијом Србије и Регионалном
привредном комором Расинског
управног округа - РПК Крушевац. Пословном форуму, са мађарске стране,
присуствовали су представници трговинско-индустријских комора, тури-

јер мађарски грађани веома мало
знају о туристичким потенцијалима
Србије, и то је један од разлога што
туристичка сарадња између Мађарске и Србије значајно заостаје за политичком и економском сарадњом, и
не одговара стварним могућностима
развоја туризма. Ово је прилика да

Привредне коморе Војводине, захвалио се домаћинима на организовању
форума, јер се након прошлогодишњег већ виде позитивни резултати.
- Војводина се показала као дестинација која има шта да понуди, а туристички производ је све већи и све
квалитетнији. Очигледно је да су

стички радници, власници туристичких агенција, професори и студенти
туризма, као и штампани и електронски медији из Мађарске.
Форум је започео фолклорним
програмом. Чланови КУД-а „Свети
Ђорђе“ из Београда, обучени у свечане народне ношње, приказали су
сплет песама и игара из Србије. Ото
Кишмартон, министар-саветник за
економске послове Амбасаде Републике Србије у Будимпешти, отворио
је састанак и поздравио госте, а Раде
Дробац, амбасадор Србије, присутнима се обратио следећим речима:
- Амбасада подржава овакве и
сличне манифестације, које се баве
промоцијом туристичке понуде Србије. Туристички форуми су важни,

веома добре односе Србије и Мађарске унапредимо у практичном смислу, да пословни људи разговарају и
да реализују заједничке договоре.
Данко Денеш, власник туристичке
агенције „Аlpha Travel SEE”, између
осталог је рекао:
- Поред тога што се бавимо рецептивним туризмом у Србији, направили смо „алат“ мађарским туристима
под називом szerbiamagyarul.com. да
бисмо им приближили туристичку
понуду Србије. Много материјала смо
превели на мађарски језик, информација о Србији, туристичким дестинацијама, хотелима, ресторанима, све
оно што би било интересантно потенцијалним мађарским гостима.
Бранислав Мимић, представник

наши драги гости из Мађарске препознали тај потенцијал и статистика
говори да бројке расту из године у
годину - рекао је Мимић. Такође је
истакао да је остварена званична сарадња са Привредном комором Чонграда, из Сегедина, са печујском
облашћу, да су обишли Виљан, велику
винску регију, па је и са њихове стране успостављена сарадња са Мађарском.
Миклош Борнемиса, представник
Трговинске и индустријске коморе
Будимпеште, истакао је да је туризам
најјачи алат маркетинга једне земље.
- Тако можемо показати наше лепоте и атракције. Мислили смо да ће
Србија бити лакши посао, али, нажалост, сусрели смо се са многим про-

блемима и са једне и са друге стране.
Тај зид морамо да срушимо до краја
да бисмо стигли до циља – рекао је
Борнемиса.
У стручном делу форума говорили
су Тамара Рашковић, представник Туристичке организације Србије, Вања
Дамјановић, представник Регионалне
привредне коморе Расинског управног округа РПК Крушевац и Валентина Стефановић, начелник туристичке
инспекције Расинског округа.
Тамара Рашковић је изнела интересантан податак да је у првих 6 месеци ове године у Србији забележен
пораст броја туриста из Мађарске за
34%, тако да је, по њеном мишљењу,
одржавање форума уродило плодом.
Говорила је о разним гранама у туризму које привлаче госте, као што су:
посете градовима, планински, зимски,
сеоски, вински, бањски, конгресни и
наутички туризам. Такође је поменула четири велика музичка фестивала.
Представник групе хотела „Zepter”
представио је њихове хотеле у Србији, а Вања Дамјановић и Валентина
Стефановић представиле су понуду
Расинског округа и изнеле важност
успостављања контаката како у приватном, тако и у државном сектору.
Учесници су, такође, могли да чују
презентације: Јастребац Lake Resort,
Рибарске бање и Хотела „Јуниор“ у
Брзећу.
Гошћа скупа Марта Трембецки,
менаџер Централно-европске логистичке и кооперативне зоне, одржала
је предавање на тему сарадње са
кинеским туристичким агенцијама, а
Ана Илић Пањковић, инжењер дизајна текстила и одеће, власница Занатско-уметничке радионице „Рустикана“ из Сомбора, представила је своје
вунене тканице, са мотивима из села
Стапар, као и бездански свилени дамаст, јединствен у Европи.
Током протеклог викенда, на Андрашијевом булевару, недлеко од
амбасаде, на штанду Републике Србије, одржана је промоција туристичке понуде, са културно-уметничким
програмом.
К. П.
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РЕПОРТАЖА

Б

Детаљи са путовања групе Срба из Мађарске

У походе Санкт Петербургу и његовим знаменитостима

огата историја, раскошне грађевине и многобројна уметничка
дела Санкт Петербурга, који је
подигнут захваљујући великом руском цару Петру I, оставили су снажан утисак на тридесетак поклоника,
који су кренули да обиђу овај велики
центар православља и словенске културе. Међу путницима су били и епископ будимски Лукијан, отац Зоран
Остојић, будимпештански парох, и
протојереј Маринко Марков, архијерејски заменик из Епархије темишварске.
Борислав Рус, председник Самоуправе Срба у Будимпешта и главни
организатор традиционалних путовања, одустао је од првобитно планираног пута у Јерусалим, због тамошњих
политичких прилика. Одлука је пала
да се посети град на обали Финског
залива, на обалама делте реке Неве,
испреплетен многобројним каналима, са 42 градска острва.

У Саборном храму Исакијевски

Тринаесто по реду путовање у организацији Српске самоуправе
у Будимпешти и агенције „Buda Guide“, разликовало се од ранијих у томе што
се сада први пут путовало авионом до одредишта, а то је овога пута
био један од најлепших градова Русије

велику пажњу поклањао образовању
и реформи језика, увео је гражданку,
ново реформисано руско писмо. Данас овај град, после Москве други по
величини, има пет милиона регистрованих становника и исто толико оних
који то нису, као и велики број туриста током целе године. Снажан утисак на посетиоце оставила је грандиозна Саборна црква Светог Исака,
Исакијевска катадрала, колоритна,
живописна црква Кристовог ускрснућа, коју још зову и Црквом Спаситеља
проливене крви или Црквом проливене крви Христове.
Група је била смештена у хотелу
недалеко од центра града. Иако је
храна у хотелу била европска,
било је прилике да се пробају и
руски специјалитети: риба, кавијар, руске пирошке и царске палачинке, које су у Русији, ритуално
јело, јер представљају жртвени
хлеб и једу се за време одређених празника.
Велики доживљај је била посета Ермитажу, музеју са најбогатијом музејском колекцијом на
свету, са преко три милиона експоната, изложених у шест зграда
на обали Неве. Главна зграда је
Зимски дворац, некада званична
резиденција руских царева. Колекција музеја вуче корене још из
1764. године, из збирке уметничких предмета царице Катарине II.
Следећег дана, група је посетила Летњи дворац цара Петра Великог, који је окружен имресививним парком, двадесетак километара од Санкт Петербурга. Изградио га је Петар Велики 1705. године. Све до Октобарске револуције служио је као царска резиденција, да би 1918. године био претворен
у музеј. Називају га и руским Версајем, због китњасте, позлаћене барокне архитектуре, паркова и фонтана.
Истог дана путници су посетили и
манастир, Лавру Александра Невског,
и на велико задовољство свих, имали
су прилику да присуствују литургији.

ПЕТРОГРАД ВРАТИО СТАРИ СЈАЈ

Протонамесник Зоран Остојић каже да је ово била његова прва посета
Русији: „Ово путовање за мене представља велико духовно искуство и световно продуховљење, хаџилук који сваки православац треба да прође. Видели смо богатство које доказује величину царске Русије и обрадовало нас
је што се свему томе вратио сјај, после рата и комунизма. Лепо је било видети да се народ вратио у цркве и да је Русија пуна верника, који живе
православном вером“.

Помен крај гроба Достојевског

Лавра је и место где су на вечни починак положени и чланови царске
породице, свештеници, познати песници и композитори. Има и Срба
који су овде сахрањени: гроф Сава
Владиславић, сарадиник и пријатељ
Екатерине Велике и Михајло Милорадовић, генерал руске војске.
На Тихвинском гробљу сахрањени
су бројни великани руске науке и културе: Чајковски, Ломоносов, Достојевски, Бородин, Римски-Корсаков, Чехов, Мајаковски, Тупољев, Мусорски
и други. Испред споменика Фјодора
Михајловича Достојевског, свим овим
великанима наши свештеници су одржали мали парастос.

С обзиром да није било прилике да
наше читаоце са лица места известимо о путешествију и лепотама које су
том приликом виђене, ослањамо се
на утиске Борислава Руса, који нам
је препричао програм путовања. Одмах по слетању отишли су у разгледање града. Током целог боравка
имали су на располагању аутобус и
локалне водиче, а групу је и овога
пута пратио туристички водич Зоран
Илић. Он је много говорио о српско-руским односима и везама из доба
краљевине и царевине, а између осталог и о многобројним српским кнегињама, које су се образовале у Русији.
Пет сати је трајао обилазак града
цара Петра I, визионара, који је желео
да направи државу у којој ће свако
имати одговарајуће место, државу
која ће имати политичку сигурност.
Дао је да се подигне град како би
Русија имала излаз на Балтичко море.
Уз велике напоре изникла је нова престоница руског народа, која то остаје
до 1918. године.
Као велики љубитељ културе, цар
је подигао многе цркве и увео друштвене реформе, цивилизацију у међуљудске односе. Подржан јаком
војском, био је окренут западу. Цар је У царском селу, испред палате царице Катарине Друге

„Поред великог броја споменика
који нас враћају и подсећају на стару
Русију, Санкт Петербург је данас прави европски град. Види се велики
утицај запада“, каже Борислав Рус.
„Кроз садржајан и богат програм
много тога смо могли да видимо и
да се упознамо са богатом руском
културом и животом руског човека.
То је био доживљај на лицу места, у
добром друштву и са добрим водичем!“
Ово путовање је организовала Туристичка агенција „Buda Guide”, у сарадњи са Туристичком агенцијом
„Robinson”.
К. П.
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Дешчани прославили празник свог места

С

СУСРЕТАЊА

Мозаик разнородних програма поводом Дана села

вечано отварање Дана села
уприличено је у месном
Спортско-рекреационом центру. Поздравне речи присутним Дешчанима и многобројним гостима
упутио је Ласло Кираљ, начелник
села, који је са задовољством констатовао да је посланичко тело заједно са месним становништвом и у
протеклом једногодишњем периоду
пуно тога урадило на пољу развоја
села.
У наставку свечаности, уследила
је додела признања од стране бираног тела села, оним активистима,
који су својим радом у многоме
допринели друштвеном, културном,
образовном и спортском унапређењу насеља. Иако ове године није
било награђеног, одликованих из
редова српске заједнице, ипак, оно
што се сваком приликом истиче и
на Данима села јесте да се добар
глас села надалеко чуо, па и чује и
то захваљујући месном Културно-уметничком друштву „Банат“.
Иначе, како чланови „Баната“,
тако и певачи Певачког друштва
„Дукати“ били су учесници културног програма „Наша је позорница“
који је уприличен првог дана приредбе, а приликом којег су се представили главни актери локалног
културног живота, којима су се придружили и гостујући извођачи.
И сутрадан, у суботу, садржајно
је било у Десци. Поред надметања
риболоваца, „Суседовања“ и руко-

Као и ранијих година, и 24. по реду културно-забавна, спортска и гастрономска
манифестација протекла је у знаку бројних програма, за које су се побринули
чланови сеоске самоуправе, предвођени начелником села Ласлом Кираљем
метног турнира, у спортско-рекреационом центру села одржано је 19.
Међународно такмичење у кувању
у којем су поред домаћих градоначелника и селоначелника, учествовали и председници општина побратимљених и партнерских насеља
Деске. Међу њима, били су и представници из Србије, пре свега, из

Мајдана на челу са Силвијом Домонкош.
Поред њих, у име месне српске
самоуправе, своје куварско умеће
представио је и Кристифор Брцан,
потпредседник Дешчанске српске
самоуправе. Он се определио за виноградски купус. Одлука да припреми ово јело испала је као одлична, јер

му је на крају гастрономског такмичења додељено посебно признање.
У вечерњим сатима уприличен је
концерт, било је и ватромета, а други
дан манифестације приведен је крају дискаћем. Тродневни „Дани села“
у Десци окончани су у недељу концертом у римокатоличкој цркви.
П. М.

Покренут још један фолклорни камп

Успешно стартовао дечји табор у Српском Ковину

П

оменути фолклораши у последње време веома успешно
сарађују, штавише, заједнички
одржавају пробе, наступају на одређеним манифестацијама, а то њихово
стручно, па и приватно дружење не
доводи под знак питања ни чињеница
да су два насеља један од другога удаљена минимум 200 километара.
Захваљујући дружењу вршњака из
Калаза и Деске, дошло је до њиховог
веома складног повезивања које је резултирало одласцима у батањски Српски фолклорни табор где су заједно
играли, певали, забављали се. Учили су
кореографије од Љубомира Милета
Вујчина, врсног кореографа из Врбаса,
који им је пренео доста тога из сфере
фолклора, а како у већ поменутом кампу, тако и у „Банату“, тако и у „Рузмарину“ усађена им је љубав према нашој
традицији, народном стваралаштву и
фолклору.
При свему томе, срећна је околност
да се на челу подмлатка калашког и
дешчанског ансамбла налазе сестра и
брат: Зорица Косновски, рођена Дунаи
и Перица Дунаи.
Могла би се истаћи и друга срећна
околност: могућност конкурисања код
Министарства за људске ресурсе
(ЕМЕТ). Имајући у виду да поменуто
ресорно министарство итекако подржава приређивање кампова, руководство Културно-уметничког друштва

У организацији калашког Културно-уметничког друштва „Рузмарин“, у Српском
Ковину је одржан први Српски дечји фолклорни табор, који је окупио чланове
подмлатка овог ансамбла и дешчанског Културно-уметничког друштва „Банат“
„Рузмарин“ је поднело конкурс, везан
за организацију српског дечјег фолклорног табора. Он је позитивно вреднован и мада Калазлијама нису одобрена стопостотна затражена средства,
ипак, из добивеног финансијског оквира и уплатом скромног сопственог материјалног доприноса учесника, камп
се могао одржати. И то на велико задовољство младих фолклораша, којих је
у Српском Ковину било 21.
Фолклорно усавршавање младих Калазлија и Дешчана свакодневно се одвијало у фискултурној сали једне од
образовних установа градића на Дунаву.
Задатак да са марљивим играчима
увежба нову кореографију, био је поверен Јовану Жикићу, кореографу из Београда са којим су руководиоци и раније сарађивали. Стручњак из матице био
је задовољан односом према раду деце,
на који начин су она увежбавала нову
кореографију „Игре из околине Београда“ која садржи фолклорну грађу села
испод Космаја и подавалских села.
Перица Дунаи, уметнички руководилац подмлатка „Баната“ није крио своје задовољство што је код својих пуленова уочио задовољство: „Што је најважније, видим задовољство на лицима

деце. Она ће сигурно понети лепе
утиске из Ковина о којима ће причати
и другима, што ће помоћи у агитацији
нових чланова.“
Пера Хорват, члан руководства КУД-а
„Рузмарин“ истакао је да су се приликом избора локације водили мишљењем да табор треба одржати на таквом
месту где ће се полазницима моћи
пружити додатни садржаји, дестинације, које су уско повезане са српским
народом.

Током петодневног табора, камперима се пружила прилика да обиђу
манастир у Српском Ковину, посетили
су и српску православну цркву у Ловри, главни носиоци пројекта су им
изорганизовали штафетне игре, квиз
надметања, одлазак на сладолед, гастрономски ужитак, штавише, имали
су и огромно изнанеђење, наиме, у
Тукуљи их је очекивала борба са ласером.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНФО СЕРВИС

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

ПРОСЛАВА МАЛЕ
ГОСПОЈИНЕ У БАТИ
21. септембра 2018.
Традиционални бал биће приређен са почетком
у 20.00 часова, у Културном центру
Zemalkó Etel Óvárosi Közösségi Ház
За добро расположење побринуће се
оркестар „Село“ из Ловре
Улаз је бесплатан !

КОНЦЕРТИ ОРКЕСТАРА
„ШЕНДЕРГЕ“ И „ПОКЛАДЕ“
26. септембра, 19.30 ч.
KOBUCI KERT
Budapest, III Fő tér 1.

ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ МАЛЕ
ГОСПОЈИНЕ У ВАШАРХЕЉУ
23. септембра 2018. године
10.00 ч. - Света архијерејска литургија, резање славског
колача и благосиљање кољива, уз учешће хора из
Великог Семиклуша у Румунији
12.00 ч. - Културно-уметнички програм. Учествују:
Вокална група „Бисери“ и Тамбурашки оркестар из
Великог Семиклуша
Организатор: Српска православна црквена општина у
Вашархељу
Покровитељ: Културни и документациони центар Срба у
Мађарској

ПРАЗНОВАЊЕ

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;

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.

c) или да је студент који се финансира из мађарског држaвног
(Напомена редакције: на захтев оглашивача текст конкурса
буџета (слободно коришћење стипендије).
објављујемо без редакцијских интервенција)

Обележен Дан Жупаније Бекеш

Део српске традиције и пред мађарском публиком

Ж

упанија Бекеш, у Мађарској, по трећи пут је обележила свој дан. Приликом
празновања се, међу словачким, немачким, мађарским и ромским специјалитетима, нашла и српска чесница,
коју су присутни имали прилике да
пробају 1. септембра, у Бекешчаби. На
једном месту су се окупили представници народности, а поред доброг провода главни циљ је био да се традиција пренесе и прикаже другима.
Главни трг је био премали за ову
манифестацију, која из године у годину побуђује све веће интересовање,

па се већ размишља о проширењу. У
току целог дана, на централној позорници су се низали културно-уметнички програми. Посетиоци су могли да
уживају и на вашару рукотворина и
да се упознају са особеностима бројних народности које живе у Жупанији
Бекеш.
На посебном штанду представили
су се Срби из Батање. Народна ношња,
српски вез, иконе и издања Српске
школе - све је то наишло на интересовање бројних посетилаца ове манифестације. Штанд је, са делегацијом,
посетио и Михаљ Залаи, председник

Србе из Батање је у празничном програму
у Бекешчаби представљао ансамбл „Суферини“,
а на посебном штанду представљени су народна
ношња, српски вез, иконе и издања
Српске основне школе у Батањи
Скупштине Жупаније Бекеш. Он је изразио своје одушевљење не само укусном чесницом и изгледом штанда,
него и активностима српске заједнице
и школе у Батањи. Како каже, понајвише га је одушевио наступ КУД-а „Суферини“, који је већ неколико пута

имао прилике да види. Батањско културно-уметно друштво се тог поподнева публици представило играма из
Босилеградског Крајишта. Ову кореографију је за њихов ансамбл приредио Љубомир Миле Вујчин.
С. Ђ.
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Будимпешта, 20. септембар 2018.

ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ
КУЛТУРЕ” У МАЂАРСКОЈ

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

Од 7. септембра до 5. октобра 2018.

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

Сантово, 22. септембар у 19.00 часова: концерт хармоникашког оркестра „Алекса Шантић”. Адреса: Дом културе
(Hercegszántó, Kossuth Lajos u. 54.)
Батања, 22. септембар у 15:30 часова: „Дан српске културе”.
Адреса: Дом културе (Battonya, Fő u. 72.)
Будимпешта, 28. септембар у 19:00 часова: изложба радова са
уметничке колоније „Круг 360 степени” 2018. године. Наслов
изложбе: Савремена српска поезија у Мађарској. Адреса:
Српски културни центар (VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
*
Будимпешта, 29. септембар у 9:00 часова: вожња „Пештанским
књижевним омнибусом”. Упознајте српску Будимпешту кроз
стихове! Место: будимпештанске улице.
У 18:30 часова: завршни стихови Међународног сусрета
писаца „Пештански књижевни омнибус”. Учествују писци из
Мађарске, Србије, Румуније, Немачке, Аустрије, Републике
Српске, Холандије и Хрватске. „I.G.E.N. Jazz Band” – џез концерт.
Адреса: ресторан Централ (V. ker. Budapest, Károlyi Mihály u.
9.)
*
Сегедин, 29. септембар у 19:00 часова: монодрама „Паорска
грозница”, аутора Радивоја Шајтинца, у режији Љубослава
Мајере. Игра: Јовица Јашин. Адреса: Дом мањина (Szeged,
Osztrovszky u. 6.)
*
Будимпешта, 2. октобар у 13:00 часова: мултумедијални
програм за децу – „Путовање кроз српске народне приче”.
Учествују: Софија Каплан, дечји хор будимпештанске Српске
школе „Никола Тесла“, под управом Оливере Младеновић
Мунишић, Жељко Подобник, Татјана Обрадовић Подобник и
Маша Обрадовић. Адреса: Библиотека за стране језике (V.
ker. Budapest, Molnár u. 11.)
*
Будимпешта, 5. октобар: завршна свечаност. Место: Амбасада
Србије у Будимпешти
Организатор: Културни и документациони центар Срба у
Мађарској

ПОТРАЖИТЕ НАС
И НА ИНТЕРНЕТУ
Захваљујући новим технологијама у области комуникација, неке од садржаја „Српских недељних новина” већ
низ година можете пратити и на интернету, и то на нашем
сајту (www.snnovine.com) и на Фејсбук профилу нашег листа.
Уредништво листа редовно освежава сајт и профил
„Српских недељних новина” актуелним вестима,
фотографијама, а повремено и видео снимцима.
Овај вид комуникације са читаоцима показао се
као веома практичан, посебно када је реч о праћењу
дневно актуелних информација, које због протока времена
не пласирамо у штампаном издању нашег недељника.
Такође, на Фејсбуку можете погледати и галерије
фотографија СНН-а са различитих друштвених дешавања
у српској заједници у Мађарској, које због ограниченог
новинског простора, нисмо у могућности да објављујемо
у листу.
С обзиром да од издавача СНН-а нисмо добили
финансијска средства за модернизацију новина и прелазак
на колорну штампу, Фејсбук профил је једино место где
фотографије којима располажемо можете погледати у
колору. Наше штампано издање, нажалост, не вољом
редакције, остаје у свом старом, црно-белом руху и у
јубиларној години, у којој обележавамо 180 година од
покретања српског недељника у Мађарској („Сербске
народне новине” - 1838).
Ваш СНН

Од 22. септембра до 11. новембра 2018.
22. 09. - Српска црква у Сиригу - храмовна слава
10.00 ч. - Св. Литургија и литија
16.00 ч. - Вечерње, резање славског колача и благосиљање
кољива
29. 09. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
18.00 ч. - Јовица Јашин: „Паорска грозница“, монодрама
4. 10. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
18.00 ч. - Сенад Емра: „Живот и култура Буњеваца у Бачкој,
Боривој Рус: „Дешчанске свеске“
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

ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ
И ХРАМОВНА СЛАВА У БАТАЊИ
22. септембра 2018.
Срби из Батање срдачно вас позивају
на Дан српске културе и прославу поводом
храмовне славе Мале Госпојине
10.00 ч. - Света архијерејска литургија у српској цркви
14.30 ч. - Oтварање изложбе „Дешчанска текстилна
збирка“ у Српској школи
15.00 ч. - Вечерње у српској православној цркви
15.30 ч. - Резање славског колача и благосиљање кољива
у црквеној порти
16.00 ч.- Културни програм ученика Српске основне
школе
19.30 ч. - Концерт КУД-а „Бранко Радичевић“ из Бешке
(Србија) и бал у Дому културе. Госте ће забављати
оркестар „КОЛО” из Тукуље.

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)

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

ПУТОВАЊА

рвог дана путовања, путници
из Помаза посетили су знаменити манастир Крушедол
на Фрушкој Гори и упознали се са његовим историјатом и значајем који је
у прошлости имао за нашу културу и
духовност. Овај манастир је за Србе
из Мађарске посебно значајан, јер је
у њему сахрањен патријарх Арсеније
Трећи Чарнојевић, који је њихове
претке повео у историјску Велику сеобу са југа Србије на север, 1690. године. Приликом посете, ходочасници су
положили венац на његов гроб и одали му пошту.
Сутрадан су помашки Срби боравили у Београду, у чијој су Саборној
цркви присуствовали богослужењу, а
затим посетили Храм Светог Саве на
Врачару. Према речима Петра Богдана, били су импресионирани недавно
постављеним мозаицима и фрескама,
а посебно изненађење доживели су у
крипти храма, која је у потпуности
завршена и посетиоце оставља готово
без даха, својом лепотом и монументалношћу.
Међу знаменитостима које су посетили, био је и манастир Ваведење, где
је сахрањен дугогодишњи будимски
епископ Данило Крстић. Путници из
Мађарске су му одали пошту и положили венац на његов гроб. Обишли су
такође и манастир Раковица, упознали
се са његовим историјатом и положили цвеће на гроб блаженопочившег
патријарха српског Павла. После разгледања Калемегдана и још неких

Срби из Помаза посетили матицу

Поклоњење сенима наших духовника

Група од двадесетак наших сународника из Помаза, посетила
је више историјских знаменитости у централној и северној Србији,
у организацији Српске самоуправе тог града
знаменитости Београда, није изостала
ни посета Скадарлији и уживање уз
српску музику.
При повратку, посетили су Сомбор,
један од најзеленијих и најлепших
градова Србије. Обишли су зграду
Скупштине општине, некадашњу Бачко-Бодрошку жупанију и видели чувену слику Битка код Сенте. Она је дело
мађарског уметника немачког порекла Ференца Ајзенхута и била је поручена за Миленијумску изложбу 1896.

године у Пешти поводом прославе
хиљадугодишњице доласка Мађара у
Панонску низију. Представља највеће
уље на платну у овим просторима са
површином од 40 квадратних метара.
Приказује веома значајну битку 1697.
године између аустријских и турских
снага. У Мађарској ходочасници су
посетили Бају. У тамошњем Светониколајевском српском храму поклонили су се сенима јереја Милоша Апића,
који је био пореклом из Помаза, а

страдао почетком Другог светског
рата, од руку мађарских фашиста.
„Путовање је било кратко, али веома успешно и богато програмима“,
изјавио је за наш лист Петар Богдан,
председник Српске самоуправе Помаза и додао да му је драго што су
његови суграђани могли да виде бројне историјске знаменитости у Србији
и увере се у повезаност српске и мађарске историје.
К. П.

Поклоничко путовање по БиХ

Сегединци обишли Сарајево и Мостар

Г

рупу поклоника из Мађарске,
која је на пут кренула у организацији Српске самоуправе у
Сегедину и Сегединске српске заједнице, у улози водича предводио је Сенад
Ерма, студент Теолошког факултета у
Сегедину, који се побринуо како за
смештај, тако и за програме. Већ првог
дана поклоницима се пружила прилика да прошетају Сарајевом, главним
градом Босне и Херцеговине. Општи је
утисак био поклоницима да је највећи
урбани, културни, економски и саобраћајни центар Федерације Босне и Херцеговине уређенији него што је био
раније. Након првог сусрета са градом,
путници из Мађарске су се сместили у
колегију Католичке богословије, који
се налази у самом центру града.
Сутрадан су обишли цркву Св. Ћирила и Методија, коју је Комисија за
очување националних споменика БиХ
2011. године прогласила националним
спомеником. Пут двадесетпеточлане
групе потом је водио до велике римокатоличке катедрале, чија изградња је
започела 1884, а завршена је 1889. године. Катедрала је изграђена у част
Франца Јосифа I. Потом су споља погледали и неке џамије, односно, цркву
Фрањеваца.
Из обиласка културно-историјских
и верских знаменитости Сарајева није
могла да изостане „нова“ српска православна црква. Назив „нова“ за Саборну цркву потиче још из периода њене
градње, у другој половини XIX века и
задржао се до дана данашњег. Верници

Двадесетпеточлана група Срба из Мађарске боравила је на поклоничком
путовању по Босни и Херцеговини, где су посетили Сарајево и Мостар,
укључујући и најважније српске културно-историјске знаменитости
из Мађарске су приметили одређене
промене на светом храму, наиме, услед
рата на простору бивше Југославије,
ова светиња била је знатно оштећена,
а радови обнове још увек трају. У светињи за сада нема клупа, тачније, столови још нису постављени. Свети храм
још није сасвим обновљен, али је лепо
уређен.
Након обиласка српске православне
цркве, група је кренула ка Башчаршији,
старој сарајевској чаршији, историјском и културном центру града. Овај
надалеко познат део Сарајева изграђен је у XV веку када је Иса бег Исаковић основао цео град.
Поклоници су посетили и стару српску православну цркву, односно, боравили у црквеном музеју, а потом и у
музеју Сарајевске пиваре и прешли
преко Принциповог моста, који се сада
зове Латински мост.
Путници су сутрадан боравили у
Мостару, а Сенад Емра је и овде веома
детаљно говорио о историјату града,
да би потом уследио обилазак фрањевачке цркве и мањег броја џамија, које
су се нашле на путу ка српској православној цркви.

СРПСКЕ

Српски православни храм, који је
током последњег рата до темеља срушен, сада се гради. Иза поменуте светиње налази се једна мала црква у коју
је група могла да закорачи. Потом је
следио повратак у центар града, слободан програм и повратак у Сарајево.
Успут су поклоници погледали још
неке знаменитости које се простиру
дуж реке Неретве.
Четвородневни боравак у Босни и

НЕДЕ ЉНЕ

Херцеговини, окончан је посетом манастиру Јања у селу Рутоши, у Општини
Нова Варош, а Јелени Фаркаш Сеји,
председници Самоуправе Срба у Сегедину и Боривоју Русу, председнику
Сегединске месне српске заједнице,
већ су предочене молбе за организовање следећег поклоничког путовања.
Ово путовање суфинансирало је Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ).

НОВИНЕ

П. М.

