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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

О

Сусрет на највишем политичком нивоу у Сенти

„Ни данас није свеједно какав мир склапамо”

дноси Србије и Мађарске су данас најбољи у нашој историји“,
рекао је председник Србије
Александар Вучић, који је са мађарским председником Јаношем Адером
присуствовао свечаној седници Скупштине општине Сента. Вучић је у Сенти, уз мађарског председника Јаноша
Адера, присуствовао обележавању
320 година од битке аустријске и
отоманске војске код тог града.
"Такви односи нису плод случајности или нечијег дикатата, већ
чињенице да у Мађарској и у Србији имамо одговорне владе и
председнике који су умели да препознају ко им је најбољи комшија
и колико економија може да утиче на приближавање два народа",
казао је Вучић.
Према његовим речима, Србију
и Мађарску везује много више од
Дунава и 151 километра заједничке границе.
"Те везе сежу у далеку прошлост. Срби на територији данашње Мађарске живе од средњег
века, а у Пешти је 1826. године
основана Матица српска као наша

Тренутне односе између две државе, Јанош Адер и
Александар Вучић виде као „најбоље у нашој
историји“, што су поновили и почектом ове недеље,
приликом разговора у Сенти. Повод за сусрет је
било обележавање 320. годишњице од чувене битке
аустријске и отоманске војске.

ПИТАЊА О ВРЕДНОСТИ НАСЛЕЂА

„Ни данас није свеједно какав мир склапамо и шта остављамо онима који долазе после нас: крваве пориве или искрено обострано поштовање према достигнућима других; испражњеност културе или поштовање националних вредности; ситничава непријатељства или заједничке циљеве. Остављамо ли у наследство бол због изгубљених битака или ослобађајући полет победа; силне нечовечности које су се десиле у 20. веку или остављамо искрену молбу за опрост 21. века; мрачне сенке цинизма или потврду
да вреди да се заједнички боримо за нашу домовину, наше заједнице, за
европску културу", рекао је мађарски председник Јанош Адер.
најстарија установа културе", навео је
Вучић, додајући да у Србији, првенствено Војводини, данас живи између
250.000 и 300.000 Мађара. Он је оценио да су и Срби у Мађарској и Мађари у Србији "своји на своме".
Рекао је да је Сенћанска битка из 1697.
једна од најзначајнијих у историји Европе,
где је Отоманско царство побеђено и заустављена
претња
Европи. Како је додао,
40.000 војника, међу
којима је било и много Срба, под вођством
принца Еугена Савојског до ногу је потукло 60.000 војника
Турског царства. Он је
навео и да је та битка
имала утицаја и на
ослободилачку борбу
народа од вековног
турског ропства.
„Борили смо се раме уз раме са нашим
мађарским пријатељима“, рекао је председник Србије и посебно истакао допринос који је имао Јован
Поповић Текелија.
"За своје заслуге
Текелија је добио и
племићку титулу", подсетио је Вучић.
Председници Србије и Мађарске
положили су венце на споменик у знак

куством из Другог светског рата рекао - Европа своју безбедност може
пронаћи само заједнички и само тако
може одбранити своју слободу и са-

се спроведе само заједничким снагама. Те 1697. године, као савезници
иступили смо за исти циљ на обали
Тисе, ту у Сенти. Сенћанска битка,
пре 320 година, донела је шансу за
поновни почетак", рекао је Адер.
Према његовим речима, 1697. године, као савезници иступили смо за
исти циљ на обали Тисе, а Сенћанска битка, пре 320 година, донела је шансу за поновни почетак.
Како је рекао, Мађарска је
напокон могла да ожали своје
велике губитке и да на месту
згаришта почне да гради нов и
обнови стари идентитет.
"Две године касније, Карловачки мир затворио је стару рану на телу Европе и донео правду народу Бачке, који је јако
много патио. Отоманско царство
први пут у историји признало је
да нема права на окупиране територије. На географским картама појавиле су се нове границе и биле су заштићене међународним уговором. Обнова је могла да почне", рекао је Адер и
додао:
Свечаној седници СО Сента
присуствовали су и министар одбране Александар Вулин, председник
војвођанске скупштине Иштван Пастор, градоначелник Новог Сада Ми-

сећања на Сенћанску битку. Том приликом, председник Мађарске Јанош
Адер је изјавио да Србија и Европа могу да рачунају на Мађарску, а да је заједнички задатак да се чувају традиције и културна баштина.

мо као целина може наћи место у свету”, рекао је Адер.
Мађарски председник је нагласио
да су се у многонационалној војсци,
многи Срби и Мађари те 1697. борили једни поред других.
"Драги српски пријатељи, имали
смо једнаке циљеве и морали смо
од освајача да повратимо наш заједнички дом. То је могло успешно да

лош Вучевић и генерални секретар
председника Никола Селаковић.
Мађарска је, подсећања ради, у
претходном периоду издвојила готово милион евра за три капитална
пројекта у Сенти: обновили су локалну католичку цркву, доградили
зграду гимназије и Камерно позориште.
СНН

ПОНОСАН НА ПРИПАДНИКЕ ДВЕ МАЊИНЕ

„Србија и Европа могу да рачунају
на нас. Ми верујемо у сарадњу за коју је Конрад Аденауер са свежим ис-

"Поносан сам на Мађаре из Војводине и Србе из Мађарске. Мађарска
треба да нам буде главни савезник. Србија је својим делима показала да
је на путу ка породици европских народа и кроз векове је наш пут у Европу водио преко Будимпеште и Беча", казао је председник Србије Александар Вучић.
"Подршка Мађарске нам много значи. Наставићемо да градимо добре односе са комшијама јер јака Србија значи јак Балкан и читав регион. Србија зна ко су јој пријатељи, зна да цени праве пријатеље и да
добро добрим врати", рекао је Вучић, додајући да верује да је пријатељство два народа "нераскидиво ојачано".
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Посета делгације Привредне коморе Војводине Печују

Т

ПРИВРЕДА

Нове иницијативе за плоднију сарадњу привредника

оком разговора вођених 22. авДелегација Привредне коморе Војводине,
густа у Печују, председник Припредвођена
председником Бошком Вучуревићем,
вредне коморе Војводине Бошко
Вучуревић, представио је рад ове орборавила је у Печују у циљу успостављања
ганизације, са посебним нагласком на
контаката
са Печујско-барањском трговинском и
сарадњу са регионалним коморама у
земљама окружења. Он је подсетио привредном комором. Госте из Војводине примио је
да су политички односи Мађарске и
Србије на изузетно високом нивоу, што др Тамаш Шикфеи, председник Печујско-барањске
погодује и сарадњи у разним доменитрговинске и привредне коморе, са сарадницима
ма привредног живота двеју земаља.
Вучуревић је додао да Жупанију Барања и АП Војводину одликују велики потенцијали када су у питању пољопривреда и туризам. Управо у овим
гранама постоје највеће могућности
за заједничку сарадњу.
Председник Привредне коморе Војводине се такође осврнуо и на коморски систем у Војводини и Србији. Нагласио је да иако је јединствени коморски систем у Србији почео да
функционише 1. јануара ове године,
као и да су већ приметни знакови јачања привредног амбијента, мађарска
искуства везана за организациону
структуру комора су веома драгоцена и корисна. Управо зато Вучуревић
је од свог домаћина затражио да поделе са њима та искуства.
Др Тамаш Шикфеи је своје госте
упознао са организационом структуром коморског система у Мађарској,
а посебно је говорио о раду и чланству Печујско-барањске трговинске и
привредне коморе. Он је председнику Вучуревићу скренуо пажњу и на кретне активности на пољу сарадње билтен у штампаној и у електронској
бројне потешкоће са којима се Срби- две коморе.
форми, др Тамаш Шикфеи је предлоја може суочити на путу ка Европској
Будући да Печујско-барањска трго- жио да се Привредна комора Војводиунији, да би потом предложио кон- винска и привредна комора издаје не и привредници учлањени у комору,

представе и промовишу своје могућности. Такође, гостима из Војводине
су предочене могућности за конкурисање. Већ у скорашњој будућности за
предузетнике из Војводине биће расписан конкурс, за средства од 130.000
евра за сваку одобрену апликацију, а
услов је да партнер буде из Мађарске.
Двојица председника су се договорила да ће убудуће редовно слати позиве на пословне сусрете и сајамске
манифестације. Бошко Вучуревић је
свог домаћина позвао да 15. и 16. септембра, са привредницима из Жупаније Барања, учествује на Данима Војводине у Будимпешти, а одмах потом,
почетком октобра и на Сајму туризма
у Новом Саду. Печујци су своје госте
из Србије позвали на Међународну
конференцију и пословни сусрет
„Open4Business”, који ће се у седишном граду Жупаније Барања одржати почетком септембра.
Након боравка у седишту Печујскобарањске трговинске и привредне коморе, председник Вучуревић, Бојана
Миљуш, заменик генералног секретара и Јована Апић, самостални стручни
сарадник за односе с јавношћу ПКВ,
посетили су регионални центар печујских Срба. Обишли су месну српску
православну цркву, регионалну црквено-уметничку збирку и клупске просторије српске заједнице. О духовном
и културном животу Срба у Печују говорио им је јереј Милан Ерић, парох
печујски, и потписник овог извештаја
у својству председника Печујско-барањског српског удружења.
П. М.

Мађарско-српски скуп туристичких привредника у Сегедину

Како ублажити диспропорцију у области туризма?

У организацији Привредне коморе Војводине и
Трговинске и индустријске коморе Жупаније
Чонград, уз подршку Амбасаде Србије у
Будимпешти, у згради локалне самоуправе града
Сегедина, 1. септембра је одржан Мађарско-српски
форум туристичких привредника, усмерен ка
поспешивању сарадње у области туризма

Т

уристичке посленике из Србије и
Мађарске поздравили су Пал Немеши, председник Трговинске и
индустријске коморе Жупаније Чонград и Ласло Шољмош, заменик градоначелника града Сегедина. Други
човек главног града Жупаније Чонград
није крио задовољство што су гости,
који у највећем броју посећују Сегедин, управо из Србије. Они првенствено долазе да виде знаменитости, затим у куповину, али и да уживају у
бањским и велнес центрима у Морахолому, Сегедину и Макоу.
Заменик градоначелника је подсетио да је лане у Сегедину било преко
11.000 гостију, који су остварили преко 23.000 ноћења. Што се тиче ове године, у првој половини 2017. већ је достигнута бројка од 15.000 ноћења.
Присутнима се обратио и Раде Дробац, амбасадор Србије у Будимпешти,
који је подсетио да се привредна са-

радња између Србије и Мађарске добро развија, међутим, у области туризма има недостатака:
„Ако гледам из аспекта Србије, онда се види да се у Мађарској недовољно зна о Србији и њеним туристичким потенцијалима. Не само о потенцијалима Војводине, већ Србије уопште. И они грађани Мађарске који су
евентуално заинтересовани да се упознају са могућностима Србије, често
немају коме да се обрате за праве информације. Баш зато, добро је да се
ради на међусобном повезивању туристичких агенција са обе стране границе, које ће предлагати програме, посете и заједнички радити на томе.”
Заменица генералног секретара
Привредне коморе Војводине, Бојана
Миљуш је подсетила да Привредна комора Војводине и Трговинско-индустријска комора Жупаније Чонград
имају традиционално дугогодишњу

добру сарадњу. Укупна привредна сарадња са Мађарском у протеклим годинама је у континуитету бележила
раст, са блажим осцилацијама.
У раду форума учествовала је и Туристичка организација Војводине. Ди-

зику, песму, игру, укусе и душу Кикинде.
По окончању презентације мађарских и српских туристичких привредника, одржани су Б2Б разговори српских и мађарских компанија из обла-

ректорка Наташа Павловић је учеснике скупа упознала са радом своје организације. Свакако најупечатљивију
презентацију имали су Кикинђани, позивом на 32. по реду „Дане лудаје”, доневши са собом ведар и весео дух, му-

сти туризма. Наредног дана уследио
је наставак програма у виду студијске
посете и обиласка туристичких предузећа, хотела и комплекса апартмана у Сегедину и његовој околини.
П. М.
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ШКОЛСТВО

У

ловранском забавишту, које се
налази у истој згради са основном школом, рад се одвија са децом од 3 до 6 година. Просторије су
лепо уређене, пружају одговарајући
комфор и естетски су привлачне. Децу, која долазе из различитог породичног миљеа, дочекује чист унутрашњи
и спољашњи амбијент. Разнобојни ормарићи, столови и столичице, зидови
украшени дечјим цртежима, занимљиви панои и бројне играчке. Све одише
домаћом, пријатном атмосфером у
којој се, како кажу, сви пријатно осећају.
Милица Алексов, васпитачица у забавишту, у разговору за „Српске недељне новине” каже да се рад са малишанима заснива на савременим
принципима предшколског васпитања
и образовања.
– Дете и његова личност су у првом плану, а све активности се одвијају кроз игру која је основни облик
усвајања знања и вештина у овом узрасту. Посебна пажња се поклања психофизичким карактеристикама овог
најосетљивијег дечјег узраста. Деца су
окружена љубављу и поштовањем. Настојимо да деца заволе језик и да се
оспособе до шесте године за праћење
школског програма. Имамо изузетно
квалитетну сарадњу и са родитељима,
који знају да цене наше залагање и
партнери су у остваривању заједничког циља. Радимо у двојезичној средини и трудимо се да различитим методама остваримо циљ на обострано
задовољство, и нас педагога и родитеља – каже госпођа Алексов и додаје да се користе и све предности музике, као универзалног језика.
Настава се одвија у две учионице,
које су опремљене свим потребним
наставним средствима. С обзиром да
су деца из различитих одељења зајед-

Ловранска образовна установа на почетку школске године

Савремени програм и услови за рад
резултирали већим бројем ђака

У ловранској Српској школи, која функционише као
подружница пештанске школе „Никола Тесла”, у
забавиште је у овој школској години уписано 18
малишана, а у школу 11 ученика од првог до
четвртог разреда. Запослени у овој установи кажу
да су поносни на чињеницу да заинтересованост
за упис деце расте, као и на услове
у којима бораве и раде

ученици наступају у другим местима
и школама.
Фолклораши имају комплетну народну ношњу. На управо одржаној „Ајваријади” у Десци, ученици ловранске
школе показали су шта умеју, кроз песму и игру. Током лета на језичком
кампу који је одржан на Балатону, малишани су били изванредни, у тимском
раду и појединачним наступима.
О плановима за наредни период,
учитељица Софија Иванов каже:

сва деца пролазе одређене тестове на основу којих
се креирају будуће активности са њима. У први разред ловранске школе су
уписана двојица малишана: Дамјан Димитровић и
Емед Воит Береш. Један
број деце долази са одређеним знањем српског језика, али се у школу уписују и деца којој српски
није матерњи језик. Они
уче језик на редовним часовима, а највише науче
кроз игру, дружење, позоришне представе, часове
плеса и дечје песмице.
Учесници су и три кампа:
Језичког кампа „Вук Караџић”, Кампа старих заната
који се одржава у Ловри и
Веронаучног кампа.
Поред српског језика,
српске књижевности, математике, природе и друштва, плеса, техничког вапостала популарна и у њу
долазе деца и из оближњег Српског Ковина
(Ráckeve). Програм је, како смо се уверили, врло
занимљив. Малишани науче да играју традиционална српска кола и народне,
изворне песме. Са васпитачицом Дијаном Алексов
имају солфеђо, уче кореографију за фолклорне
наступе и да свирају на
фрулу. Током године се
припремају приредбе, а

– Ми смо мала школа са тенденцијом раста броја ученика. Имамо одличне услове за рад. Деца су у здравој средини, а настојимо да наставни
садржаји буду што богатији. Размењујемо драгоцена искуства са другим
предшколским установама и школама, као и са нашим колегама у Будимпешти. У последњих неколико година
посећује нас колектив Педагошког факултета, са професорима и студентима из Јагодине. Занимљиви смо им због
начина на који радимо са децом. На
крају школске године правимо једну
озбиљнију приредбу, да покажемо шта

МНОГО ЗАДАТАКА,
АЛИ И ЗАДОВОЉСТВА

но, час тече као активан и делимично
пасиван, односно самосталан. Док се
непосредно ради са једном групом
ученика, остали ђаци самостално решавају постављене задатке. Школу посећују и спољни сарадници – наставник енглеског, дефектолог и логопед,
који долазе једном недељно.
Како смо сазнали од наших љубазних домаћица у ловранској школи,

спитања и физичког васпитања, деца
имају и предмет народопис, у оквиру
којег се упознају са српским обичајима, културом и традицијом. Кроз
праксу уче како се припремају празници и због чега се обележавају Врбица, Божић, Ускрс, крсно име, сеоска
слава и други.
Однос између васпитача и деце је
врло близак. Управо зато је ова школа

„Деца воле да певају и да играју. Сваког пролећа учествујемо
на Дечјем фолклорном фестивалу, који организује Пештанска
жупанија за децу из околних места. Сарађујемо са Српским позориштем у Мађарској, које нам за Деда Мраза припреми пригодан програм. Оспособљавамо децу да буду што самосталнија.
Водимо их у шетње, на излете у природу, дружимо се са њима,
како би у непосредном контакту са природом усвојили што више знања. У забавишту имамо велики број играчака и сликовница. У складу са финансијским могућностима радићемо на томе да се плански уреди двориште у којем деца проводе највећи део времена. Пред нама је много радних задатака, као и сваке школске године, али се надам да
ћемо их све успешно решити”, рекла је за наш лист васпитачица Милица
Алексов, поред које у ловранском забавишту раде још две њене колегинице: Милева Алексов Лајтер и Дијана Алексов.
Деци школског узраста наставу држе учитељице Софија Иванов и Мелинда Вукајловић Краус, а значајна је и помоћ педагошког асистента Милене Видак и неговатељице Ане Ковач.
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Будимпешта, 14. септембар 2017.
смо све научили. Свако дете је један
свет за себе и оно тражи пажњу. Развијамо код њих дар за учење језика,
ликовног и музичког изражавања. Идемо заједно на пливање, излете, у музеје, посећујемо зоолошки врт у Будимпешти. У плану нам је да још леп-

ше уредимо школско двориште. Желимо да буде више зеленила, љуљашки, пењалица и клупица. Набавићемо кошеве за мању децу, гумену подлогу за игралиште. Било би добро да
имамо и минибус за децу која нам сада долазе из Српског Ковина. Оживља-

ШКОЛСТВО

вањем, усвајањем српских народних
обичаја, јачамо у деци осећај припадности, свест о идентитету – истакла
је за наш лист госпођа Иванов.
треба да им пруже, како би сутра, потОдлазимо из Ловре, под утиском да пуно припремљени, наставили даље
су деца у сеоском забавишту и шко- школовање и изашли на прави пут.
ли у сигурним рукама, које знају шта
Славица Зељковић

Гостовање ученика Шесте београдске гимназије у Будимпешти

Г

Настављена сарадња пештанских и
београдских ђака и просветара

осте из Србије је дочекала и поздравила заменица директора
Српске школе у Будимпешти
Ксенија Сушић Марков, а потом им
је добродошлицу пожелела и директорка, др Јованка Ластић. Директор
гостујуће школе Раде Зејак, због својих радних обавеза, није могао да допутује у Будимпешту.
После ручка у школској трпезарији, Београђани су кренули у обилазак града. Професори Ален Нађ и
Драгомир Дујмов су представнике
Шесте београдске гимназије повели на Трг хероја, где су се укратко
упознали са историјом мађарског
народа. Шетња је потом настављена у оближњем градском парку, где
су посетили комплекс знаменитих
зграда, познат под називом Вајдахуњадвар.
Миленијумска подземна железница, која је прва изграђена на нашем
континенту, одушевила је госте. Упо-

Дугогодишња сарадња Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти и Шесте београдске гимназије,
овога пута настављена је у главном граду Мађарске.
Ученици београдске средње школе, предвођени
професорком Јасном Перић, од 6. до 8. септембра
били су гости васпитно-образовне установе на
пештанском Тргу ружа
знавање са знаменитостима мађарске престонице настављено је у Вацкој улици, где су се гости упознали са
здањем Српске православне црквене
општине, зградом некадашњег Ангелинеума, коју и данас краси мозаик
Свете мајке Ангелине, а такође и са
српским храмом Светог Великомученика Георгија. Београђани су потом
посетили и Текелијанум, где су били
и смештени. Дружење ђака и професора настављено је и током касног
поподнева, до вечерњих сати.

Сутрадан су гости, у пратњи српских гимназијалаца са Трга ружа, на
челу са професором Миланом Дујмовим, посетили Будимску тврђаву и
Табан. У тврђави су имали прилику да
од српских знаменитости виде палату деспота Стефана Лазаревића и место где је погубљен Пера Јовановић
Сегединац. У Табану су посетили спомен-обележје некадашње српске саборне цркве, бисту Вука Стефановића Караџића и Корнелија Станковића,
а такође и здање гостионице „Код

златног јелена”, бившег стецишта српских интелектуалаца.
Увече су гости са својим домаћинима професорима Миланом Дујмовим и Аленом Нађ уживали у ноћном
бродарењу Дунавом. Београђани су
задивљено посматрали осветљене мостове и велелепне зграде Будимпеште.
Последњег дана, ученици и професорка из београдске школе су посетили Сентандреју. Уз стручно предавање Милана Дујмова и Алена Нађа,
гости су се упознали са историјатом
овог лепог града, бисером српског
културног наслеђа. Прошетали су Тргом Вука Караџића, прошли покрај Пожаревачке цркве, дома градоначелника Евгенија Думче, родне куће и бисте Јакова Игњатовића, а такође и поред трговачког крста, као и крста Цара Лазара. Посетили су Ћипровачку
цркву и дивили се иконостасима још
два храма: благовештенског и саборног. Музеј српске црквене уметности
оставио је посебан утисак на посетиоце.
Обогаћени новим искуствима професорка, Јасна Перић и њених дванаесторо ђака задовољно су се вратили
у свој родни град, у нади да ће сарадња између ове две гимназије бити настављена.
Д. Д.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НАЈАВА
Будимпешта

ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”

Жанр: комедија
Teкст: Боан Дофен
Режија: Милош Ђорђевић
Играју: Бранка Пујић, Соња Кнежевић, Ненад Ћирић, Милош Ђорђевић
Погрешан број, погрешан дан или
човек, погрешна тема или погрешан
живот. Све је могуће. Јунаци овог комада покушавају да се ишчупају из паучине грешака које су сами исплели.
Најгоре што се решавајући проблеме
учесници у њих све више увлаче. Што
би рекао Боа Дофен: „Кад вам све ово
испричамо, тек онда ништа нећете веровати”
Адреса: „Eötvos 10” (VI kerület,
Eötvös utca 10.)
*

16. септембар 2017. од 19:00 ч.
Премијера култног музичког филма „Фанк-и-ластиш црног зуба”
Гост вечери: фронтмен групе „Дисциплина кичме” Душан Којић Која
Адреса: Српски културни центар
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
*

Стони Београд

17. септембар 2017. од 17.30 ч.
Хор „Vox Mirabilis” – концерт духовне музике
Адреса: Српски православни храм
у Стоном Београду (Székesfehérvár,
Rác utca 16.)
*

Будимпешта

Будимпешта

18. септембар 2017.
Батања
Од 14:00 ч. – представљање речничког пројекта Филозофског фа23. септембар 2017.
култета Универзитета ЕЛТЕ у Будим14:30 – Изложба слика у Српској
пешти и Филозофског факултета основној школи у Батањи
Универзитета у Новом Саду
19.30 – Концерт КУД-а „Опанци” из
Учествују: проф. др Ержебет Ча- Помаза
њи и др Александер Урком
*
Од 15:30 ч. – „Магична петља” –
Помаз
поезија Симона Грабовца
Универзитет ЕЛТЕ – Библиотека
23. септембар 2017.
Адреса: ELTE, VIII ker., Budapest,
Од 10:00 до 15:00 ч. – Гастрономски
Múzeum körút 4.
дан
*
Трг испред Дома културе у Помазу
Помаз
*
20. септембар 2017. од 19.00 ч.
Будимпешта
Промоција књиге „Лондон Помаз”,
аутора Петра Милошевића (на ма28. септембар 2017. од 19:00 ч.
ђарском језику)
„Српски екран” – обележавање јуАдреса: Teleki Wattay Kastély, билеја: 25 година од покретања самоPomáz, Templom tér 3.
сталне телевизијске емисије на срп*
ском језику, Maђарског јавног сервиса (MTVA)
Сантово
„Шајком небу под облаке” – пре23. септембар 2017. од 19.00 ч.
мијера документарног филма, 40 ми„Мудар Милош и чаробна фрула” – нута
позоришна представа за децу и одраТитл: мађарски, српски
сле, у продукцији Српског позоришта
Сниматељ и редитељ: Ђорђе Шибау Мађарској
лин
Адаптација и режија: Милан Рус
Аутор сценарија, наратор: СнежаМузичка пратња: Оркестар „Вуји- на Миливојевић
чић”
Адреса: Eötvös 10 (VI ker., Budapest,
Играју: Дејан Дујмов, Митар Крке- Eötvös utca 10.)
љић, Даринка Орчик, Тина Чорић, Ка*
тица Шокац, Јована Вечић, Тома
Будимпешта
Принц, Бранимир Ђорђев, Јосо Маториц, Милан Рус
29. септембар 2017. од 18:30 ч.
Мајстор тона и светла: Богдан Сабо
Изложба слика „Златни пресек” –
Мајстор позорнице: Тибор Прагаи Слободан Каштаварац
Адреса: Művelődési Ház, Kossuth
Адреса: Српски културни центар
Lajos u. 54.
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
*
*

Будимпешта

6. октобар 2017.
Завршна свечаност
Амбасада Србије у Будимпешти
*

29. септембар 2017. од 19.30
„Повратак” – премијера играног
филма, 90 минута
Бонус програм :
Титл: српски, енглески
Будимпешта
Сценарио и режија: Предраг Јакшић
7. октобар 2017. од 15:00 ч.
Играју: Лазар Роквуд, Ник Манку„Сентандрејско јеванђеље” – позосо, Дубравка Мијатовић, Мајкл Паре, ришна представа у продукцији СрпЏон Севиџ, Милорад Мандић Манда, ског позоришта у Мађарској
Бора Ђорђевић, Рада Ђуричин и друРежија и текст: Милан Рус
ги
Адреса: Nemzeti Szinház, IX ker.,
Адреса: Српски културни центар Budapest, Bajor Gizi park 1.
(VI ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
*
*
Организатор: Културни и документациони центар Срба у Мађарској
Будимпешта
Покровитељ: Самоуправа Срба у
30. септембар 2017. од 16:30 ч.
Мађарској
Међународни сусрет писаца „ПеВођа пројекта: Милан Ђурић, в. д.
штански књижевни омнибус”
директора КДЦСМ-а
Учествују књижевници из: МађарТим пројекта: Диана К. Ђурић, Тиске, Србије, Румуније, Немачке, Ау- јана Галић, Грга Олах
стрије, Републике Српске, Црне Горе,
Дизајн: Јелена Петровић Дробац
Турске, Холандије и Хрватске
Инфо: www.centar.hu; FB: Szerb
18:00 – 18:15 ч.
Kulturális Központ
Приказ књиге „Са српског лимба”
Учествују: Славомир Гвозденовић
Партнери: Амбасада Републике
и Петар Милошевић
Србије у Будимпешти, Српска пра19:00 ч.
вославна црквена општина у Будим„Читање љубави”
пешти, Задужбина Саве Текелије,
Вече љубавне поезије – изабрао и Српско позориште у Мађарској, Српчита драмски уметник Радослав Ми- ска самоуправа у Будимпешти, српленковић
ске самоуправе 5, 6, 10. и 13. кварта
Адреса: Tökölyánum (V kerület, у Будимпешти, Удружење уметника
Veres Pálné 17.)
„Круг”, Ансамбла народних игара и
19.00 ч.
песама Србије „КОЛО”, Плесни теа„Након 40 година поново” – кон- тар Мађарске, Српске недељне новицерт Ансамбла „Вујичић”
не, српске самоуправе у Стоном БеоАдреса: Kőrösi Csoma Sándor граду, Десци, Помазу, Сегедину, БаKöbányai Kulturális Központ,
тањи, Сантову, Батањско удружење
(XI ker., Szent Lásló tér 7-14.)
за очување традиције, Удружење се*
гединских Срба, Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска
Помаз
Основна школа у Батањи, Библиоте30. септембар 2017. од 19:00 до ка за стране језике у Будимпешти,
00.00 ч.
Универзитет ЕЛТЕ – Будимпешта,
„Помашко двориште” – Културно- Удружење Бео-Етно визија – Беоуметнички програм
град
Адреса: Pomázi Művelődési Ház,
Huszár u. 3.
Реализацију програма помогли:
*
Министарство људских ресурса Мађарске, Министарство културе и инСегедин
формисања Републике Србије, Мини4. октобар 2017. од 18:00 ч.
старство спољних послова Србије –
„Фото сафари – Тара 2017 „
Управа за сарадњу са дијаспором и
Адреса: Nemzetiségek Háza, Србима у региону, Покрајински секреOsztovszky u. 6.
таријат за културу, јавно информиса*
ње и односе с верским заједницама

Будимпешта
Спонзори: Balet Cipő, Meat
5. октобар 2017. од 19:00 ч.
Boutique, 400 étterem, Apartmani
„Погрешан број” – позоришна Central 5, Balkan Expres, Ruszwurm
представа
Cukrászda
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Будимпешта, 14. септембар 2017.

ПОРТРЕТ

Здравко Богдан, пензионер из Помаза (2)

М

Сваки нови дан ми је као поклоњен и уживам у животу

еђу многобројним интересантним причама и доживљајима, у разговору са Здравком
Богданом, уследила је она о његовом
музичком животу. Док је био у војсци
у Вацу, у његовом Помазу су млади
учили да свирају.
„Морао сам да их достигнем, па сам
и ја почео да свирам бегеш”, прича

Здравко Богдан

„Гладовали смо за време рата, тешко је било
набавити храну. Сећам се хлеба од јечма, који није
могао да се прогута. Кажу да добри православци
треба да посте. Ја, да вам право кажем, не постим,
своје сам испостио за време рата”, каже Здравко
Богдан у другом делу интервјуа за наш лист
славе… Њихова породица од
1963. године слави Марковдан, а раније се славио Свети
Никола, јер је то слава коју је
Здравков отац преузео од
свог ујака.
Присетили смо се и времена комунизма. У селу је живео Душан Борић, секретар
партије за цело село, који је и
за време рата био комуниста.
Он је, такође, редовно ишао
у цркву. Кад су га партијски
другови упозорили да тако не
може, одговорио им је:
„Ја сам прво био православац, а онда члан комунистичке партије. Ја сам и једно и
друго!”. Тако су га оставили
на миру. Здравка Богдана никад нису успели да наговоре
да уђе у партију.

А у време када су уводили водовод,
припремана је сеоска слава у Помазу,
па је Здравко отишао у Сеоски дом да
тражи дозволу за прославу. Људи на
власти су ставили примедбу да Срби
много воле да се забављају, али да не
воле добровољни рад. Тада је пало обећање да ће канал бити ископан, само
да власти дају дозволу за прославу славе. Дозвола је добијена, а Срби се ипак
нису придружили копању канала. Али
следеће године је све ово било заборављено, јер је сеоска власт промењена.
Данас, наш домаћин време проводи
углавном у кући и око куће. Ујутру оде
до продавнице, прочита новине, гледа
телевизију и то углавном спортски програм. Када дође лепо време изађе у
двориште, брине о цвећу и поврћу. У
ограђеној башти гаји парадајз, бели лук,
зелен и шаргарепу. Задовољан је, каже,
својим животом:

кад им деда направи штрудле са маком и орасима.
У кухињи препуној свакојаке опреме, постоји и импровизована пецара,
коју је направио од експрес лонца, и
у којој сам прави ракију.
„Сећам се како је мој деда пекао
ракију. Раније је то било забрањено,
сада сме 50 литара по домаћинству.
Ја испечем мало за мене и моје пријатеље, да пијуцкамо уз причу”, смеје се
Здравко и додаје:
„Од свега по мало, мало ракије, пива, вина, не волим да претерујем. Тако живи један удовац”.
После смрти супруге било му је тешко да се навикне на самоћу. Недостајало му је да о некоме брине. Сад
не може ни да замисли да би поново
морао о некоме да води рачуна.
Има двојицу пријатеља са којима се
виђа, често му дођу у посету. То су
комшија Милош Симић и Јован Голуб.
„Имао сам доста пријатеља који су
били старији од мене. Помагао сам им
када су остали сами. Ето, Јовин отац
ми је био добар пријатељ. Био је 16 година старији од мене, а Јова је толико млађи, па се опет дружимо”, представио је Здравко своје пријатеље. После вишечасовног разговора наставља
причу са ентузијазмом и присећа се

Здравко, чији инструмент још увек стоји у дневној соби, иако су многи хтели
да га купе. Подсећа га на лепе дане и
на четврт века друговања са музиком.
Наш домаћин наставља причу о музици и пријатељима:
„У Калазу су живели неки стари свирци. Свирао сам са Вељком, дедом Петра Милошевића, а и Тихомир Вујичић
нам се често придруживао. Музика му
је била живот, фрулу је носио у џепу,
волео је и музику, а и ракију. Били смо
добри пријатељи. Какав је то музичар
био!”
Свирали су на венчањима и проводњама. Вујичић је осам година у олтару
служио свештеника Стевана Бешлића,
који је у Помазу био 30 година, од 1939.
до 1970. када је умро. Последњу литургију у Помазу је служио за Светог
Аранђела, 21. новембра 1969. године.
После га је заменио отац Иван Јакшић.
Здравко Богдан је већ десет година
потпредседник и тутор црквене општине у Помазу.
Своју причу Здравко Богдан наставља сећајући се празника који су се, по
његовим речима, славили спонтано, без
велике организације. Некада се на црквену славу, Ђурђевдан, окупљало и по
двеста људи. Свирало се по улицама и
ишло од једног подрума до другог.
Обежавали су се празници, рођендани, Некадашњи „Помашки тамбурашки оркестар”

РАДИО САМ СВЕ, ЗА ИСТЕ ПАРЕ!

Здравкова супруга је радила у циглани, а касније се бавила штрикањем
у задрузи. За то време, Здравко је променио више послова. У фабрици вунених штофова у Калазу радио је 12 година, у Дому за незбринуту децу 7,
а затим у задрузи, која се бавила производњом керамике.
„Радио сам као машинбравар и електричар. Кад је требало да се нешто
поправи тамо сам био ја”, сећа се Богдан. „Све, нажалост, за исте паре!”. Из
задруге је после 22 године отишао у пензију. Од тада више није радио.
„Коме није доста 40 година рада, тај нека иде да ради. Овде се каже, ко
се до двадесете године није опаметио и до четрдесете обогатио, никад ни
неће! Копао сам ја и бунаре, добро се плаћало, био је то опасан посао. На
23 метара дубине, скоро сам се руковао са Луцифером”, сећа се наш саговорник, опет кроз хумор.

„Ја своје 82 године држим у џепу, то
нико не може да ми одузме. Многи нису имали прилику да доживе ове године. Здрав сам, срце ми понекад изгуби
ритам, узмем лек или два и то се доведе у ред. Сваки нови дан ми је као поклоњен и уживам у животу”, пун оптимизма прича Здравко.
У летњој кухињи сам себи кува ручак, прави колаче, чак и развија тесто.
Томе га је научила његова Терика, која је болешљива седела на својој столици у кухињи и своме мужу показивала како се кува и меси. Понекад оде
код деце на ручак, а они много воле

занимљивости везаних за Помаз.
Наш ведри саговорник каже да носи лепе успомене из старе Југославије, у којој је више пута боравио. Посетио је и Косово, крај својих предака.
Време у друштву симпатичног деда Здравка прошло је веома брзо.
Имао би он још много тога да исприча, да се присети још доживљаја из
свог живота и историје његовог Помаза. Било је време да се разиђемо.
Опростили смо се уз обећање да ћемо се поново видети и заједно обићи
улице његовог родног места.
Катарина Павловић
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У

Више наставних програма – мало простора и ученика

Чанаду, у месној Основној школи где се предаје румунски и српски језик, и ова нова школска година отпочела је под окриљем Реформатске цркве. Нажалост, број деце која уче српски језик сваке године опада. Наставник Фрањо Колар на располагању има укупно 20 ученика који
уче српски језик. Посебно забрињава
чињеница да је у
1. разреду једно
једино дете. Ради се о једној
девојчици која
учи српски језик.
Образовни
рад се одвија у
спојеним разредима, и ако имамо у виду да се
горе наведена
бројка односи на
укупан
број
основаца од 1.
до 8. разреда,
слободно можемо рећи да је
стање у Чанаду
а л а р м а н т н о . Сириг
Слична је ситуација и у забавишту, где 10 малишана
присуствујe занимањима на српском
језику, за која је одговоран наставник
Фрањо Колар. Настава на српском језику у овој предшколској установи одвија се два пута недељно, што је веома мало.
У Десци, учитељица Душица Зорић
од 1. до 4. разреда на располагању има
20 ученика, међу којима су четири првака. Троје деце је у школу стигло из
Српског забавишта, док је један малишан пристигао из мађарског вртића. Сви уџбеници су на време стигли,
а посебно радује чињеница да су у великом броју пристигли уџбеници на
српском језику.
Српски језик од 2. до 8. разреда
предаје наставница Олга Ђукин, која
предаје и певање и познавање околине, за ученике од 1. до 4. разреда. Она
у вишим разредима (од 5. до 8.) има
девет ученика, а обавезе има и у мађарској основној школи, где факултативно предаје српски језик.
Новина у животу наше образовне
установе, пре свега, у кругу ученика
виших разреда, посебно 5. разреда, је
увођење кинеског језика у наставу. Такође, ученици могу да бирају и када
је фискултура у питању, па могу да се
определе за џудо, фудбал или руко-

МУЗИКА

У

Како живе и раде ђаци и наставници у Поморишју

У образовним установама у Поморишју, у којима се
предаје српски језик, такође је отпочела нова
школска година. Док је у појединим нашим
институцијама стање задовољавајуће или прилично
добро, у појединим установама драстично
опада број ученика

ма, бити одржано и Такмичење у лепом изговору.
Српско забавиште, под руководством васпитачице Споменке БрцанЂукин, ради са 25 деце. Ова предшколска установа је, након одласка васпитачице Ибоље Месарош, добила нову

мет. Међу изборним активностима налази се и: плес, клавир и солфеђо, који су у оквиру Музичке школе.
Дешчани су од Самоуправе Срба у
Сегедину на поклон добили мултифункционалну машину за фотокопирање, штампање и скенирање. Сви се
надају успешном новом школском лету, у којем ће, слично ранијим година-

забавиљу, Стелу Хаулик. За забавиште
влада огромно интересовање, али препреку представљају смештајни капацитети.
У Сиригу, у месној Основној школи
„Лајош Кошут” језичка настава Дајане Ђукин и даље је популарна. Она ради са преко 60 ученика. Новина у животу ове образовне установе је покретање специјалног језичког разреда.
Поред кинеског, прорадио је и специјални српски језички разред који броји петнаест првака. Они ће у наредних
осам година, у оквиру поменутог одељења, учити српски.
Поред тога, наставница Ђукин ће
српски предавати и у осталим споје-

Чанад

ним разредима, а предмет народопис
је преузела наставница Марта Васиљев. Свакако, педагошки и васпитнообразовни рад у многоме ће помоћи
и уџбеници, који су пристигли.
У Сегедину, у Основној школи у Беке улици тек крајем септембра ће кренути настава српског језика. У овој
образовној установи српски језик предаје наставница Беатрикс Тот, која ради и са средњошколцима у Гимназији
„Јожеф Етвеш”, у којој, слично ранијим годинама, ради са четрдесетак
ученика.
Српску забавишну групу у овом
граду води васпитачица Наталија Дукић Стантић, која на окупу има 28 малишана. Број пријављене деце је много већи, али због скучених просторних
могућности, забавиља је принуђена
да одбије поједине пријаве.
П. М.

Деска

Нови наступи дешчанских тамбураша

Гостовања у Новом Бечеју и Црној Гори

склопу Великогоспојинских дана
у Новом Бечеју, одржан је Међународни тамбурашки фестивал уз
учешће шест тамбурашких оркестара.
Међу учесницима ове фестивалске манифестације нашао се и Тамбурашки
оркестар „Банат” из Деске који је доста касно добио позив организатора, па
је у последњем моменту ускочио у
програм.
Дешчани су у граду у Јужнобачком
округу Војводине наступали у крњем

саставу. Било их је укупно петоро, па
су прилагодили свој репертоар и овога
пута извели инструментале: „Кокоњеште”, „Јевтановићево коло” и Хора блок.
Публика је бурним аплаузима поздравила Дешчане, а ни стручни жири
није остао равнодушан, па је за извођење тамбураша из Мађарске доделио
2. место.
„Освајање 2. места је за нас огроман
успех и веома се радујемо. То је, ипак,
резултат дугогодишњег рада. Ми смо

свој рад отпочели пре дванаест година.
У последње време добијамо и стручну
помоћ, која нам много значи и драгоцена је. На самом старту смо трагали за
својим местом и стилом, а сада идемо
путем који смо зацртали”, рекао нам је
Сретен Адамов, шеф Тамбурашког оркестра „Банат”.
Овом оркестру се и ове године пружила прилика да се представи и у Пљевљима, у Црној Гори. Фестивал тамбурашке музике под називом „Срце и ду-

ша старе чаршије”, који је трајао два
дана, одржан је у Милет башти. Програм је обухватао мађарску инструменталну музику, сплет војвођанских
песама, а запевао је и Иван Мамужић
Мамуза. Уследили су поново инструментали из области јужне Србије, а затим, први пут, соло је певала примашица Ана Михаљевић. Публици у Пљевљима је дочаран део богатства тамбурашке музике која се негује у Мађарској.
П. М.
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ТРАДИЦИЈА

Други Камп ручне радиности у Десци

А

Траговима љубави и умећа наших бака и прабака

вгустовски камп ручне радиности у Десци обележила је марљивост осам жена, а посебна пажња била је посвећена белом везу.
Руководство Радионице Културноуметничког друштва „Банат” недавно
је на употребу и чување добило вредну текстилну грађу од госпође Ирине
Рус, родом из Батање, која данас живи у Десци, и Милоја Буњевца, родом
из Чанада, данас житеља Сегедина.
Ради се о драгоценом текстилу, који потиче с краја 19. и почетка 20. века. Милоје Буњевац је Дешчанима поклонио постељину, покриваче, навлаке за јоргане и јастуке, чаршаве, чипку, украсне делове народне ношње и
украсне пешкире.
„Пошто ја не користим те ствари, а
код куће сам их стално премештао с
једног места на друго, одлучио сам
да их поклоним Дешчанима и њиховом музеју, пошто ће они то сачувати
за наследство!”, рекао нам је Милоје
Буњевац.
И Ирина Рус је уникатне ствари
уступила Радионици КУД-а „Банат” у
Десци.
„Моја мајка је веома лепо умела да
тка. Она је сама откала тај без, који су
звали српски или сади без. Из тог беза
су направили чаршаве, пешкире и много ручних радова. Од комада текстила које је радионица добила посебно
се издваја чаршав, којим су се прекривали кревети. Тај чаршав се искључиво користио у такозваној „чистој соби”, јер на селу, посебно код имућнијих људи, постојала је једна чиста соба. Управо у тим чистим собама су се
налазиле креветнине, шлингани чаршави, везени комади са више врста шара. Такође, посебно бих издвојила и
ручни рад са крстићима. Ништа није
било унапред исцртано, већ се бројало, па се тај рад звао меркање. То су
највише девојке радиле, а њиме су
прекривали коње када су ишли да зову у свадбу буклијаше. Било је и пешкира за славу. То је тежак, мукотрпан рад био, али пошто су жене обично код куће биле, тиме су се бавиле.
Сећам се да је мојој баки целе године у соби стајао разбој на којем је она
ткала. Јако лепе ствари је ткала, и тање и дебље. Чак и другима је ткала,
имала је наруџбину. Ја нисам научила

И ове године је паралелно са Музичким табором у
Десци, у српском центру „Свети Сава”, одржан и
Камп ручне радиности. Музичари и посетиоци су
показали интересовање за израду рукотворина, о
којима бригу воде вредне Дешчанке, на челу са
Евом Брцан и мајстором народне радиности
Маријом Фетер

ткати, али везове и шлингање јесам.
Сачувала сам оно што су моја бака и
мама урадиле и драго ми је што све
те ствари представљају део баштине!”
Управо на очувању те баштине радиле су марљиве Дешчанкe, међу којима се налазила и Споменка БрцанЂукин:
„Ми трагамо за дешчанским материјалом, али веома се радујемо и захвални смо на оваквим несвакидашњим поклонима, добровољним прилозима, које чине текстилни предмети. И даље ћемо трагати за текстилом,
јер само тако можемо сачувати за будућност оно што су нам преци оставили.”

21. Међународни фолклорни фестивал у Мохачу

У

Новосадски КУД приказао
сплет српских игара

Мохачу се сваког августа приређује Међународни фолклорни фестивал,
који промовише богатство и раскош културно-фолклорне лепезе појединих народа и народности, у организацији градске самоуправе Мохача.
Овогодишња 21. међународна фолклорна смотра одржана је од 17. до 20. августа. На отвореној позорници Уметничке школе „Лајош Шнејдер” сваке вечери наизменично су наступали играчи из девет земаља Европе. Наступили су и
чланови КУД-а „Светозар Марковић” из Новог Сада, предвођени уметничким
руководиоцем Миодрагом Микијем Петковићем. Играчи су извели српске игре
из Баната, буњевачке игре, игре из Лесковца, Понишавља и других делова Србије.
Публика је бурним аплаузима наградила наступ гостију из Србије, којима
се током боравка у барањском граду пружила прилика да упознају и културно-историјске знаменитости Мохача, Печуја и Печварада.
П. М.

Део оставштине изложен је у музејској просторији Културног, образовног и верског центра „Свети Сава”, у којем је након достојне прославе преображењске храмовне славе,
уз већ постојећу веома богату поставку, отворена изложба базирана
на текстилној грађи које су поклонили Ирина Рус и Милоје Буњевац.
Изложбу је отворио Кристифор
Брцан, председник Културно-уметничког друштва „Банат” у Десци, који се најпре захвалио дародавцима
на уступљеним експонатима додао:
„Наше везиље су током целе недеље радиле са овим материјалима.
Циљ је да сакупимо све што се мо-

же сакупити у овој регији. У протеклом периоду били смо у Батањи, Чанаду, Сиригу и Новом Сентивану.
Успели смо да сакупимо вредне комаде текстила и намера нам је да у
року годину дана извршимо стручну
обраду тог материјала. На тај начин
желимо да проширимо наше издање,
које смо објавили на ту тему, и тако
објединимо сакупљену грађу. Желимо да створимо једну целину.”
Кристифор Брцан је у
наставку свог говора подсетио да је Радионица током претходних месеци и
године постигла запажене резултате. У Жупанијском регистру се однедавно нашла и српска
текстилна култура. Дешчански златовез је заједно са везом из Калаче
и Маћо везом, на мађарском штанду био изложен на Светској изложби.
Председник „Баната” се
јавно захвалио вредним
везиљама и ткаљама,
марљивим женама које
својим радом доприносе
презентацији и афирмацији српске културе не
само у Мађарској, већ и
шире.
На крају пригодне беседе, руководилац дешчанског ансамбла се
још једном захвалио Милоју Буњевицу и Ирини
Рус, која из здравствених
разлога није могла да присуствује
отварању изложбе.
„Ми ћемо сачувати све што смо
добили и трудићемо се да промовишемо оно што имамо. Овим путем се
присећамо и наших предака, који су
предали ове драгоцености како не би
остале у забораву!”
Вредне жене предвођене Евом Брцан, Маријом Фетер и Споменком Брцан-Ђукин заслужују све похвале за
свој рад, а оне своје знање и вештине настоје да преносу млађим генерацијама. Тиме не дозвољавају да
ишчезне и нестане богато наслеђе,
којим су се поносили наши преци.
П. М.
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ТУРИЗАМ

У

Програм Туристичке организације Србије у Текелијануму

Пројектом „Види Србију” презентоване
њене лепоте и знаменитости

оквиру регионалног пројекта и
кампање под називом „Види Србију”, у свечаној сали Текелијанума представљена је Туристичка организација Србије, као претпрограм манифестације „Месец српске културе”,
који је отворен наредног дана. На саМултимедијална промоција туристичких
мом почетку промоције, присутне је попотенцијала
наше матичне земље, одржана у
здравио амбасадор Србије у Мађарској
Раде Дробац.
Будимпешти, била је заснована на документарном
– Срдачно поздрављам ову дивну
филму о природним лепотама, историјском и
иницијативу да се упознају туристичке
лепоте Србије. Мађарској публици је
културном наслеђу Србије, на шта се на допадљив
више позната туристичка понуда Војвоначин
надовезала српска изворна музика, у живом
дине, али не и цела Србија. Овај вид
презентације ће, верујемо, да подстакизвођењу Биљане Крстић и групе „Бистрик”
не многе да посете Србију да би је боље упознали и уживали у њеној лепоти
– истакао је господин Дробац.
Директорка Туристичке организације Србије Марија Лабовић је, обраћајући се скупу, најпре представила ову
установу, а затим је скренула пажњу
присутних на њихов најновији подухват:
– Сматрамо да нисмо довољно овде присутни и да можемо да унапредимо нашу сарадњу. Уз емоцију коју
преноси ансамбл „Коло”, Биљана Крстић и оркестар „Бистрик”, нико није
равнодушан. Филм о лепотама наших
градова, села, језера, река и планина,
манастира и фестивала то потврђује и
подстиче да се све ово уживо види и
доживи. Поред културног и историјског
наслеђа, занимљива је и гастрономска
понуда, топлина и гостопримљивост наших људи. Дођите, нећете се покајати!
Сигурна сам да ћете уживати у оном
што ћете видети.
рила је Жељка Пудар. Она је истакла поћане, Жичу, Ђурђеве ступове, Увац,
О понуди Туристичке организације неколико дестинација: Београд, Нови Гамзиград, Голубинац, Фрушку Гору,
Србије конкретније и детаљније гово- Сад, Смедерево, Палић, Студеницу, Со- Ђердап и друге.

ДНЕВНИК

К

Директор Ансамбла „Коло”, Владимир Декић, са поносом је истакао да
му је част што „Коло” може да комуницира са људима на начин који превазилази разлике у годинама, пореклу или
националној припадности и што има
част да се представи првог дана Месеца српске културе.
При крају вечери, присутнима се захвалио в. д. директора Српског културног и документационог центра у Мађарској, Милан Ђурић:
– Веома смо срећни и задовољни
због присуства лепе енергије и традиције. Овде су слика, реч и песма удружени. Очекујемо вас на догађајима који у наредних месец дана следе – истакао је Ђурић.
Програм је настављен песмама Биљане Крстић, уз пратњу оркестра „Бистрик”, а тако је и завршен. Међу публиком је био и већи број ученика Српске гимназије „Никола Тесла”, који су
станари ђачког дома, смештеног у Текелијануму. Видно су били поносни на
лепоте своје матичне земље и под дубоким утиском прекрасних боја њеног
неба, воде, зеленила шума и ливада,
осмеха младих, лепих људи и топлине
која зрачи из сваког кадра филма. Ову
презентацију туристичких потенцијала Србије, пропратили су, у значајном
броју, поред српских и мађарски медији.
С. З.

Из Пештанског дневника

Били они комшије или суседи – драгоцени су

ад помислите на комшије из наших зграда, видите ли у мислима баку која вири кроз шпијунку или момчића који је преко ноћи израстао, па прави журке готово сваког
викенда? Сетите ли се старе комшинице која је умела да вам преко терасе
дотури тањир врућих кифлица, баш кад огладните, а оне замиришу на ванилу и пекмез од шљива?
„Нису ми ове кифлице
нешто успеле овога пута,
јер доњи грејач јаче пече!”,
жалила би се комшиница,
свесна да прави најбоље
кифлице у крају, док јој
мој отац ноншалатно поручује:
„Само ти пребаци нама
све те загореле и не брини, снаћи ћемо се ми, већ!”
Пријатељица са којом
сам недавно кафенисала,
каже да се све комшије
само код ње окупљају.
Елоквентна Далматинка,
која већ дуго живи у Србији, привлачи их као свице, не престаје да ћакула и засмејава,
и каже позајмљује им мердевине, које јој они уредно врате са траговима
боје од недавног кречења. Онда их она
лепо пошаље назад, на чишћење!
Комшије су у Будимпешти за мене

још увек суседи, уредно поздраве у
ходнику, задрже врата на улазу и сачекају да уђем у лифт. Шетају вижле
у лепо уређеним парковима, заливају
мушкатле на верандама и уљудно се

трудим се да исправим језичке грешке, али кад ипак проговорим, заузврат добијем срдачан коментар да ме
сасвим добро разумеју. Ту увек помаже осмех, схватила сам одавно, па

смеше, никад не желећи да „забадају
нос” у ваше ствари, чак и кад ви горите од жеље да са њима проћаскате.
Можда је ипак све до мог, још увек
неисполираног и не баш увек тачног
начина комуникације; још увек учим и

своју балканску непосредност умотам
у неку шалу, која увек „открави” ствар
и измами реакцију са друге стране.
Ипак, комуникација обично не пређе кућни праг и разговор се завршава
у ходнику, уз отпоздрав до следећег

случајног сусрета. Позиви на кафу, видим, код мојих суседа не пролазе баш!
Обично одговоре да кафу не пију и
љубазно се захвале.
– Можемо пити и чај! – кажем ја
кроз осмех, желећи да објасним да
није реч о кафи, већ о тренутку присности који поделиш са најближима.
Спадам у генерације које су учили
да су комшије важне, баш као род,
али разумем сасвим добро да се свет
глобално мења, па се сад бранимо интерфонима и камерама, и прво кроз
шпијунку морамо да проверимо ко
звони.
Мислећи на своје београдске комшије, схватила сам да су они нешто
што не могу да понесем са собом на
пут. И кад се жале, и кад гунђају, кад
те с краја балкона шпијунирају у касне сате, познају све твоје рођаке и
пропитују за пријатеље, знам да су ту
где јесу и недостају ми у модерним
зградама уређеног света. Они су наш
јединствени бренд, а да ми тога и нисмо свесни. Баш такви, јединствени и
непоновљиви, понекад сувише радознали и причљиви, понекад бучни и хиперактивни, будни и гладни у свим временским зонама, ретка сорта која још
увек опстаје упркос свим климатским
променама, увек су ту да ми чувају
резервни кључ, залију цвеће у саксијама и позову ме на кафу када никога нема.
Добрила Боројевић
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Будимпешта, 14. септембар 2017.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ
Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије” за студенте и средњошколце за I семестар, односно полугодиште школске 2017/18. године, који припадају српској заједници у Мађарској.
Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурсних пријава садржи
„Правилник о Српској стипендији”, који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској,
а налази се на интернет страници www.szerb.hu.
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 Филозофког
факултета у Сегедину, студенти више школе за
учитељице и васпитачице на српском смеру (ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу диплому мастер
(мастер образовање), или студирају на другим
институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта,
основне школе, гимназије и ђачког дома „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 васпитно-образовни 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 писме-

но одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику);
г) да је редован самофинансирајући студент
по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46.параграф § (1) тачка c), или да је студент
који се финансира из мађарског држвног буџета
(слободно коришћење стипендије).
Стипендију може да добије средњошколац/студент који:
а) у назначеном року преда 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, обавља 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.
Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000 форинти по средњошколцу, односно студенту за један
семестар, тј. полугодиште.
Садржајни и формални захтеви конкурса
Пријава се предаје у једном примерку, на папиру, испуњеном на компјутеру, потписаном од
стране средњошколца/студента, на формулару
(прилог бр. 1. овог правилника) са следећим прилозима:
а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека
Начин, место и рок за предају пријава
Конкурсна пријава се пише на српском језику,
а 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, Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3).
Напомена: на коверти треба означити „Конкурс
за Српску стипендију”.
Рок за приспеће конкурсних пријава у Канцеларију ССМ: 16. октобар 2017. године, до 15.00 часова.

ИНФО СЕРВИС
КЊИЖЕВНО-СЦЕНСКО ВЕЧЕ
У ПОМАЗУ
У оквиру „Месеца српске културе”
20. септембар 2017. од 19.00 часова
Промоција књиге „Лондон Помаз”
Петра Милошевића (на мађарском језику)

У програму учествују:
Иштван Мико, Петер Бенке и глумци Српског позоришта
у Мађарској
Музичка пратња: Мирко Милошевић.
Адреса: Teleki Wattay Kastély, Pomáz, Templom tér 3.
Улаз је бесплатан!
Због ограниченог броја места, улазнице је потребно
резервисати код Петра Богдана, путем телефона:
06 30 9757 361
Имејл: peterbogdan722@gmail.com

ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ИГРАНКА
У ТУКУЉИ
29. септембра 2027. од 20.00 ч.
Tököl, Művelődési Központ és Könyvtár
Kossuth L. u. 66.

Премијера култног музичког филма

„ФАНК-И-ЛАСТИШ ЦРНОГ ЗУБА”
Радионица за децу

Српскa самоуправа Х кварта Будимпеште
срдачно вас позива на свој програм

ТРАДИЦИЈА ЗА МЛАДЕ
НАРАШТАЈЕ

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”

Од 11. до 15. септембра 2017.
Oд 12.00 до 14:00 ч.

30. септембра 2017. од 19.00 ч.

Радионицу воде чланови Удружења „Бео-етновизија“
из Београда

Гости: Оркестар „Бабра”
Културни центар Кереши
(Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ)
1105 Budapest, X. Szent László tér 7-14.

Српска школа “Никола Тесла” у Будимпешти
(VII. k. Budapest, Rózsak tere 6-7.)

Улазнице преко сајта: www.jegy.hu
Цена: 1500 фт

„ФОТО САФАРИ - ТАРА 2017”

Концерт духовне музике

Изложба фотографија
12. септембра 2017. од 18.00 ч.
Српски културни центар
(VI. k. Budapest, Nagymező u. 49.)

ХОР „VOX MIRABILIS”
17. септембар 2017. од 17.30 ч.
Српски православни храм у Стоном Београду
(Székesfehérvár, Rác utca 16.)

16. септембра 2017. од 19.00 ч.
Гост вечери: фронтмен групе „Дисциплина кичме”
Душан Којић Која
Српски културни центар
(VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)

Исправка
У извештају о свечаностима у Сантову, објављеном у 35.
броју „Српских недељних новина”, поткрала се омашка
начињена приликом уобичајених послова на језичкој
стандардизацији и стилском преуређењу текстова нашег
сарадника Предрага Мандића. У делу текста у којем је
споменут некадашњи сантовачки свештеник Љубинко
Галић, реч „преминуо” је у редактури грешком замењена
изразом „убијен”, због чега се извињавамо читаоцима, а
посебно породици Галић. Наиме, тачно је да је један од
некадашњих сантовачких свештеника убијен, али је то био
о. Милош Апић, почетком Другог светског рата.
Редакција СНН-а

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и
одговорни уредник: др Драган Јаковљевић  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван
Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА

М

анифестацију „Месец српске
културе” свечано је отворио
министар културе и информисања у Влади Србије Владан Вукосављевић, а пре концерта Ансамбла
„Коло”, публици су се обратили и државни секретар у Министарству за
људске ресурсе Мађарске Миклош
Шолтес и в. д. директора Српског културног центра у Будимпешти Милан
Ђурић, који је иначе и идејни творац и
покретач ове манифестације.
Реч је о програму који се већ осам
година одржава у Мађарској и траје
пуних месец дана. У том периоду се
на бројним сценама широм земље,
прикаже двадесетак програма који
осликавају богатство и разноликост
српске културе и традиције.
О томе да је концерт Ансамбла „Коло” био прави избор за отварање ове
манифестације, говори и сама чињеница да су карте за њихов наступ распродате за свега неколико дана. Овим
концертом је прослављени ансамбл из
Србије започео своју јубиларну, седамдесету сезону.
Према речима директора Владимира Декића, Ансамбл „Коло” не само
да чува српско наслеђе, традицију,

Отворена популарна културна манифестација

Почетак „Месецa српске културе” надахнут
енергијом традиције

Концертом „Енергија традиције”, који је 6.
септембра у дворани будимпештанске Палате
уметности приредио Ансамбл народних песама и
игара Србије „Коло”, отворена је осма по реду
манифестација „Месец српске културе у Мађарској”
чији је организатор, као и претходних година,
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској

Државни секретар Миклош Шолтес
истакао је добре односе Србије и Мађарске рекавши да живимо најбољи период
сарадње ове две суседне државе. Он се
том приликом захвалио и народностима
које живе у ове две државе, Србима у
Мађарској и Мађарима у Србији, као и
православној и католичкој цркви.
– И ови програми јачају пријатељство између два народа, исказујући тиме како може да се живи један поред
другог – закључио је Шолтес.

Ансамбл народних песама и игара Србије „Коло”

Министар Владан Вукосављевић

културу, него их и поново открива, што
је и суштина постојања овог фолклорног друштва. Ансамбл, како нам је рекао његов први човек, не би требало
да буде само музеј културне баштине
у коме ће људи моћи да се подсете
историје, него је његова мисија и визија много већа и шира од тога.
Професионални плесачи Ансамбла
„Коло” представили су се традиоционалним српским играма на свеж и модеран начин. О томе да се њихов начин извођења допао будимпештанској
публици, говори чињеница да их је она
наградила огромним аплаузима и више пута их позивала на „бис”.
Програмски део концерта чиниле су
кореографије из класичног програма,
уз пратњу њиховог Народног оркестра, као и наступи вокалних солиста
„Кола”. За наступ у Будимпешти припремљене су и изведене и „Мађарске
игре из Суботице”.
– Седамдесет година постојања је
велики успех, али то је тек почетак. Ми
смо окренути ономе што долази и идемо му у сусрет, увек свесни да оно
што смо очували има смисла само ако
од њега можемо да ствримо нешто
ново, нешто што ће комуницирати са
људима на нивоу који превазилази разлике у годинама, пореклу или нацио-

Миклош Шолтес и Милан Ђурић

Културни простор српског
народа простире се и изван
граница државе Србије, баш
како се и културни простор
мађарског народа простире
изван граница Мађарске. Та
два културна простора током историје прожимала су
се, надахњивала, пружали
један другом инспирацију и
утицај и оставили своје добре трагове један у другом.
Верујем да ћемо наредних
месец дана имати прилике
да уживамо у лепим мелодијама културе и да по ко
зна који пут подсетимо да
су они мостови међу народима које култура сагради
истовремено најчвршћи и
најдуговечнији.

Истога дана, у поподневним сатима,
министар Владан Вукосављевић је у
пратњи својих саветника, помоћника,
амбасадора Радета Дропца и чланова
амбасаде Србије, посетио Српски културни и документациони центар у Мађарској и Српско позориште у Мађарској. У разговору са министром и његовом делегацијом учествовали су Милан
Ђурић, в. д. дирекора КДЦСМ-а у улози домаћина „Месеца српске културе,
Љубомир Алексов, представник српске
мањине у Мађарском парламенту, Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској и Милан Рус,
директрор Српског позоришта у Мађарској. Током разговора је било речи
о раду ових институција и могућностима унапређења културне сарадње са
матицом.

налној припадности – рекао је за „Српске недељне новине” Владимир Декић.
Приликом отварања манифестације,
министар Владан Вукосављевић је,
обраћајући се посетиоцима у дворани
Палате уметности, истакао:
– „Месец српске културе” у Мађарској је значајна и велика манифестација, која започиње једним важним
фолклорним догађајем, као што је
концерт Ансамбла народних песама
и игара Србије „Коло”. Надам се да ће
и други програми у оквиру „Месеца
српске културе” бити прави показатељ културних прилика нашег народа
у Мађарској, а и да ће мађарска публика имати прилике да види оно лепо интересантно из српске културе. Разговори у Српском културном центру
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Национални јубилеј вредан сећања
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Пре 800 година Србија је постала краљевина

тефан Првовечани је и један од
првих значајних писаца оригиналних житија владара-светитеља у
српској књижевности, а његов стил постао је узор за друге писце. Његово најзначајније дело је „Житије Светог Симеона” у коме је описао живот и чуда свога оца.
Стефан Првовенчани био је други син
великог жупана Стефана Немање, родо-

Стефан Немањић (1166 – 24. септембар 1227), познат и као
Стефан Првовенчани, био је српски средњовековни владар
(1196-1227) и први крунисани краљ међу Немањићима, због
чега је назван Првовенчани. Почео је да влада као велики
жупан, а према преовлађујућем мишљењу историчара, 1217.
крунисан је као краљ и подигао је државу Немањића на
статус краљевине
који је био кнез и самозвани
краљ у Зети. Кнез Вукан је
мислио да има више права
на престо и титулу великог
жупана, а њега је подржавао и угарски краљ Емерик.
Тако је почео грађански рат
између двојице браће који
траје од 1202. до 1204. или
1205. Привремено поражени
од удружених снага брат
Вукан и краљ Угарске, Стефан се склонио вероватно у
Бугарску 1202. или 1203. године. Након прве пропасти
Византијског царства које
су разорили крсташи Четвртог похода (у априлу 1204),
Стефан је мењао савезе вешто. Тако се вратио на престо и одржавао независност
своје земље. Ту независност
је одлучио да призна и римски папа надајући се да ће
слањем краљевске круне
ојачати свој углед у Србији.

ДЕСЕТОГОДИШЊИ РАТ МЕЂУ БРАЋОМ
На Државном сабору код Петрове цркве у Расу 1196. године Стефан Немања
се одрекао престола у корист сина Стефана. Ово наслеђивање круне преко реда
изазвало је десетогодишњи грађански рат. Сукоб је окончан 1205. уз посредовање млађег брата Саве, када су Стефан и Вукан потписали споразум по ком Стефан постаје велики жупан, а Вукан удеони кнез „југозападне Србије”. Стефан Првовенчани био је у браку са Евдокијом, синовицом византијског цара. Али кад су
крсташи освојили Цариград, Стефану је тај брак престао да буде политички важан, па је Евдокију отерао – због наводне шуге. Оженио се други пут Аном Дандоло, унуком млетачког дужда који је био стратег напада на Цариград. Kада је
његовој држави запретила опасност од савеза католичких војска Латинског царства и Угарске, Стефан Немањић обратио се за подршку папи и замолио га да га
крунише за краља. Један специјалан папин изасланик, који је преко Сплита дошао у Србију, донео је круну за Стефана и крунисао га њоме. Био је то његов велики успех. Србија је тако стекла пун суверенитет.
начелника династије Немањића, и Ане.
Био је млађи брат Вукана Немањића, који је постао кнез и управник Зете, а старији је брат Растка Немањића, оснивача
аутономне Српске архиепископије.
Престо је наследио на државном сабору код Петрове цркве у Расу 25.3.1196.
године по жељи свога оца, који се тада
замонашио узевши име Симеон (†
13.2.1200), али престо је наслеђен мимо
права примогенитуре. Након смрти оца
Симеона, велики жупан Стефан морао је бранити оружјем своја владарска права од старијег брата – Вукана
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Према преовлађујућем мишљењу историчара Стефан крунисан је за краља Србије 1217. године, али се одржало мањинско мишљење да је било и једно крунисање око 1220. Легат римског папе Хонорија III вероватно је донео краљевски венац (круну) у тадашњу Рашку, али је нејасно и ко је извршио крунисање. Стефан
био је први крунисани (овенчани) краљ у
породици Немањића, због чега је касније био памћен као „првовенчани краљ”, а
одатле је изведен данас општеприхваћени надимак Првовенчани, то јест, првокрунисани међу Немањићима.

Игуман манастира Студенице Сава
вероватно је предложио владару и
брату Стефану Првовенчаном да су
околности повољне да се Србија покуша и црквено осамосталити. У договору са братом Сава је отишао у Никеју
1219. године и из ње донео сагласност
за самосталност српске цркве и стварање аутокефалне српске архиепископије. Стефан Првовенчани је пред
крај живота боловао и архиепископ
Сава је замонашио болесног брата пред смрт, вероватно 1227. године, и зато њега Српска православна црква данас слави као
Светог Симона.
Претпоставља се да је
рођен непосредно после
очевог преузимања великожупанског престола у Рашкој, то јест око 1166. године. Први поуздани записи о
Стефану везани су за измирење Србије и Византије после битке на Морави 1190.
После српског пораза у сукобу на Морави 1190. Византија није имала снаге да победу искористи за наметање своје врховне власти Србији. Напротив, великом жупану Стефану Немањи цар
Исак II Анђео признао је
ослобађање од вазалних
обавеза и препустио велики
део територија које је освојио од Византије у претходној деценији. Да би се створио савез између дотада-

шњих непријатеља уговорен је брак између српског престолонаследника Стефана и Евдокије, синовице византијског
цара Исака II Анђела.
Неколико година касније када је у
априлу 1195. године Евдокијин отац
Алексије III Анђео (1195-1203) постао цар,
остарели Стефан Немања је одлучио да
је време да формално преда владарски
престо царевом зету, а свом средњем
сину. То се вероватно догодило 25. марта 1196. године на државном сабору код
Петрове цркве у Расу. Опис тог догађаја
оставио је Свети Сава у Студеничком типику. Сава пише да је његов отац, Стефан Немања, пред сакупљенима на сабору за свог наследника одредио „благородног и љубљеног сина, Стефана, зета благовенчаног кир Алексија, цара грчког”. Тако је вољом великог жупана Стефана Немање престо припао његовом
средњем сину Стефану, а старијем сину

КРУНА ОД ПАПЕ ПО ПРАВОСЛАВНОМ ОБРЕДУ

У традицији је остало схватање да је краља Стефана, поред папе, крунисао и
његов брат архиепископ Сава, по свом доласку у Србију. Неспорно је папино крунисање Стефана, овенчавањем круном по православном обреду, што потврђују
биографи Доментијан и Теодосије, отуда и епитет Првовенчани. У сваком случају, Савиним доласком у Србију почиње организовање српске самосталне цркве.
Поред две постојеће епархије, рашке и призренске која се помиње још у повељи
цара Василија II из 1019. године, основане су нове епископије: зетска, хумска, хвостанска, топличка, будимљанска, дабарска и моравичка. Центар нове архиепископије постаје манастир Жича, задужбина краља Стефана. Нови православни
архиепископ, утицајем брата краља, не тражи укидање католичке барске архиепископије.
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

Вукану је остало да управља као кнез
Зетом (Дукљом).
Вукан је себе прогласио за краља Дукље (ту титулу су носили стари дукљански владари најкасније од 1077), Далмације, Требиња, Топлице и Хвосна (Метохије). Колико је познато Стефан је од
око 1200. тражио од тадашњег папе Иноћентија III краљевски венац (то јест, круну) како би он постао краљ, а Србија краљевина. Томе се противио Вукан Немањић који је у Зети носио стару круну дукљанских краљева и желео је да он буде
једини српски краљ. Овај сукоб око вишег владарског звања био је
један од првих показатеља
да међу браћом нема слоге и
поверења који су били неопходни за јаку државу.
Истовремено то је указивало на жељу обојице да
имају више владарско звање,
то јест врховну власт у Србији а то је био прави узрок
оружаног сукоба који је
уследио око 1202.
Брак са Евдокијом који је
Стефану Првовенчаном можда пресудно помогао да наследи престо окончао се убрзо после смрти Стефана Немање I, а још док је у Византији владао Евдокијин отац
цар Алексије III Анђео. Око
1201. Стефан је оптужио Евдокију за прељубу и отерао
је. Бивша супруга је српског
владара описала као прељубника и пијаницу. Изгледа да је
Вукан тај разлаз искористио
да покаже отворено неслагање са братом, прекорио га
због грубости, а Евдокији дао
пратњу до Драча. То је можда указало на почетак
отвореног разлаза међу браћом.
У сукобу са братом Вукан
је добио значајну помоћ од
угарског краља Емерика. Угарска војска напала је Србију 1202. и тако је Вукан збацио Стефана са власти. Изгледа
да је владао Србијом између 1202. и
1204/05. Угарски краљ је себе видео
као врховног владара Вуканове Србије,
а од 1202. се и име Србије (Seruiaeque
Rex) јавља у титули краљева Угарске.
Поражени Стефан је био привремено
протеран из Србије, а подршку је нашао
у Бугарској.
Почетком XIII века Византија је убрзано слабила, а у јулу 1203. године крсташи из Четвртог крсташког рата први пута су освојили Цариград, али формално

би углед и власт у Србији, али судећи по
папским писмима он је и у једном делу
1204. био на власти у Србији, као и раније у марту 1203. Као штићеник бугарског
владара Калојана (1197-1207), Стефан се
1204. или 1205. могао вратити у Србију и
измирити са Вуканом. Рат међу браћом
је престао, а према споразуму Стефан је
остао велики жупан и врховни владар
државе. Вукан је после био удеони кнез
„југозападне Србије”.
Пошто су опљачкали Константинопољ
1204. године, Венецијанци и крсташке вође поделили су између себе велики део

УГАРИ НЕЗАДОВОЉНИ КРУНИСАЊЕМ

Kада је Стефан Немањић добио краљевску круну од папе, угарски краљ Андрија II налазио се у крсташком походу из кога се вратио крајем 1218. године. Незадовољан променом у Србији, одмах је почео припреме за рат против Србије.
Kраљ Стефан шаље свог брата архиепископа Саву у дипломатску мисију краљу
Андрији II. Резултат је био краљево одвраћање од напада на Србију, што Савини
биографи називају његовим чудотворством (нешто раније је то било и са Стрезом). Опасност по Србију је једино могла доћи још из Епира, где је Теодор I Анђео (1214-1230), у својим смелим плановима обнове Византије, имао у виду и
освајање Србије. Опасност је успешно отклоњена склапањем брака између Стефановог сина Радослава и Ане, кћерке Теодора I Анђела. Према неким новијим
истраживањима, до тог политичког брака дошло је 1219. или 1220. године.
раве, Призрена и Липљана.
Касније око 1214. Бугари и
Латини су заједно напали
Србију, али су били поражени код Ниша. Стрез који се
тада нашао на страни противника српског великог
жупана био је убијен, а Стефан Првовенчани је и то
убиство описао као чудо
Светог Симеона, који је тако
штитио Србију од непријатеља.
Вероватно на почетку нереда у Бугарској, а пре него
што их је потпуно искористио Стефан се коначно измирио са братом Вуканом и
тако учврстио јединство
државе. Вероватно у фебруару 1208. године Сава
Немањић је дошао у Србију
и донео очево тело, како би
било сахрањено у Студеници. У Студеничком типику
Сава је записао да је осам
година после смрти Симеона дошао „са часним моштима у Хвосно. И сазнавши владајући син његов
Стефан Немања, и брат му
кнез Вукан, сакупише светитеље, и јереје, и игумане

територије Византије, а за
цара су прогласили Балдуина Фландријског. Грци су
одржали своју власт у две
новостворене државе Епирској деспотовини, на западу,
и на подручју Никејске државе, на истоку. Латински
цар је покушао покорити и
Бугаре, али 1205. године у боју код Једрена Балдуин је
потпуно поражен од стране
Калојана.
Сукоби Бугара и Латина су
се наставили и ускоро, после

УЗДАО СЕ У ПАМЕТ И ДИПЛОМАТИЈУ

Судбина је Стефану Немањићу ненадано доделила власт. На српски престо дошао је сплетом историјских догађаја, туђом заслугом
– али је зато све остало било искључиво плод његових способности.
У доба када је свако са сваким ратовао, овај први крунисани српски
краљ уздао се у памет и дипломатску вештину пре него у голу снагу.
Да је био владар култивисаног духа коме књижевно умеће није било
страно, Стефан Првовенчани показао је у Житију Светог Симеона,
животопису свог оца и утемељивача српске државе.
Управо владарска смелост и широко образовање омогућили су
Стефану Првовенчаном да сваки историјски догађај своје епохе преокрене у корист сопственог краљевства. Захваљујући мудро вођеној
политици, он је у историји остао запамћен као владар који је знао како да освоји и, још важније, како да сачува оно што је стекао.
за византијског претендента. Коначно
крсташки напад у априлу 1204. године
довео је до пада Цариграда у руке крсташа и Венеције, а царство се распадало. Пропаст Византије, је омогућила Бугарској да стекне већи значај и слободније делује према Угарима.
У лето 1203. Бугари су поразили Угарску и освојили области од Ниша до Браничева. То је утицало да и Вукану осла-

смрти Калојана 1207. Стефану се указала
прилика да прошири своју власт. У Бугарској је дошло до сукоба, а власт је
освојио Борило (1207-1218). Стефан је користио неприлике Бугара и помогао Бориловом сроднику Стрезу да се одметне
у области Просека. Угари су такође користили прилику и завладали долином
Велике Мораве, а Стефа је припојио Србији области Ниша, Врања, Биначке Мо-

са многим црнцима и са бољарима
свим, са великом чашћу узеше мошти
господина Симеона.”
Око 1214. године на Србију је са југа
напао епирски владар Михајло I Анђео.
Србија је привремено изгубила Скадар,
али је Михајла убрзо убио слуга. Сам
Стефан Првовенчани је у житију свога
оца и тај догађај описао као чудо које је
извршио Св. Симеон. Са новим владарем

у Епирској деспотовини Теодором I Анђелом (од око 1214. до 1230) Стефан се
измирио, а измирење је ојачано родбинским везама. Изгледа да је прво око
1216. године сестра великог жупана била
удата за Манојла, брата Теодора I Анђела, а неколико година касније је, и кћерка Теодора I Анђела Ана удата за српског наследника престола Стефана Радослава.
У време приближавања западу, после
пада Цариграда 1204. године, али пре
крунисања краљевском круном, Стефан
Првовенчани се оженио други пут изгледа 1216/1217, а жена му је постала Ана
Дандоло, унука млетачког дужда Енрика Дандола (који је био идејни творац
напада на Цариград у Четвртом крсташком рату).
После вишегодишњег ишчекивања
краљевске круне, коначно Стефан је послао представника који је убедио папу
Хонорија III да пошаље краљевску круну.
Сви писани извори описују једно крунисање Стефана Немање Првовенчаног,
али у њиховом опису постоје значајне
разлике. Западни писани извори (Тома
Архиђакон и Андрија Дандоло) описују
крунисање које је извршио посланик папе Хонорија III. Из описа архиђакона Томе Сплићанина замишљено је да се крунисање догодило 1217. године. То је званично мишљење већине српских историчара. Међутим постоје и различита мишљења (Јустин
Поповић, Николај Велимировић) која кажу да се крунисање круном папе Хонорија
III није десило.
Ипак, изгледа да архиђакон Тома Сплићанин није написао да је крунисање било
1217. године, него само да је
у августу 1217. кроз Сплит
прошло посланство које је у
Рим послао велики жупан
Србије да тражи краљевску
круну.
Другачије крунисање описују домаћи писци монаси
Доментијан и Теодосије. Они
описују да је лично Сава I
Српски као архиепископ на
сабору у Жичи извршио крунисање свога брата. Тешко је
одбацити опис који је оставио Савин ученик Доментијан. Он је скоро сигурно познавао једног од присутних
на крунисању Саву I Српског,
а можда је и сам Доментијан Хиландарац присуствовао крунисању. Он је важнији извор од Томе Сплићанина.
Како је Доментијан Хиландарац пише, крунисање
је извршио његов учитељ Сава I Српски
када је био архиепископ, а то није могло
бити пре 1218/19. Неки истраживачи су
уверени (Драгутин Анастасијевић и други) да је после осамостаљења српске архиепископије извршено поновно крунисање Стефана Првовенчаног по православном обреду. Према тој замисли
око 1220. је одржан општи државноцрквени сабор, први након добијања
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ЗАМОНАШЕН ПРЕД СМРТ

Kраљ Стефан Првовенчани умро је септембра 1228. године. Архиепископ Сава
га је замонашио пред смрт и дао му име Симеон. Сахрањен је у манастиру Студеница и постао Свети краљ студенички. Потом је краљевска власт пренета на
Стефановог сина Радослава. Отац га је између 1219. и 1224. године оженио Аном,
кћерком Теодора I Анђела, деспота Епира. Из времена склапања тог брака сачуван је веренички прстен Стефана Радослава. Против Стефана Радослава се побунила властела и на престо довела његовог млађег брата Стефана Владислава I.
Побуна се десила последњих месеци 1233. или почетком 1234. године. Збачени
Стефан Радослав, како сам пише у својој повељи издатој 4. фебруара 1234. године у Дубровнику, склонио се у тај град. У истој повељи, захваљујући се што су га
лепо примили, а из жеље да добије савезника у борби против брата, Стефан Радослав даје неуобичајено велике повластице Дубровчанима, ослобађајући их
обавеза према владарима Србије. Схвативши узалудност настојања да се врати
на престо, на крају се замонашио и као монах Јован умро после 1235. године у
манастиру Студеници, где је и сахрањен. Стефан Радослав није имао деце са
краљицом Аном, а на престолу га је и званично наследио млађи брат Владислав
I, који је као и сви Немањићи од ступања на престо у Србији користио заједничко владарско име Стефан.
славни Срби су били под верском влашћу Охридске архиепископије. Зато је
уз договор са српским краљем Сава, игуман манастира Студенице, отпутовао у
Никеју. Ту су били протерани византијски
цар Теодор I Ласкарис и васељенски патријарх Манојло Харитопул и Сава је од
њих тражио самосталност за Српску
православну цркву. Прилике за такав захтев су биле повољне.
Између Грка у Никеји и Епиру постојао је сукоб око тога ко је законити наследник царства Ромеја. За цара и патријарха у Никеји молба Саве била је

аутокефалности, у манастиру Жичи, подигнутом као седиште нове архиепископије. Према тој верзији, на сабору је Сава папином круном (венцем) поново крунисао (овенчао) свог брата Стефана за
краља, онако како описују Доментијан и
Теодосије.
Најстарији писани извор у коме се
Стефан Првовенчани појављује као
„крунисани краљ” потиче из марта 1220.
Није потпуно јасно када је између августа 1217. и марта 1220. извршено крунисање краљевском круном Стефана Првовенчаног, а поређењем сачуваних
извора у предвечерје 200 година од
крунисања појавило се и мишљење да
је било само једно крунисање Стефана,
али не 1217. године, него крајем 1219. или
почетком 1220. у Жичи краљевском
круном из Рима, а да га је извршио архиепископ Сава I.
Од папе послата краљевска круна подизала је углед српског владара Стефана Првовенчаног и представљала је ме-
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ђународно правно признање Србије као
независне државе. Истовремено, признање круне из Рима у Србији је подизало
углед римског папе. Пре крунисања у
повељи коју је издао Хиландару, он се
потписао као „велики жупан Стефан намесник господин све Српске Земље”. После крунисања он је у повељама манастирима (Жичи и Св. Богородице на
Мљету) потписан као „Стефан, по Божијој милости венчани први краљ све српске земље, Диоклије и Травуније и Далмације и Захумља” и „Стефан, по милости Божјој венчани краљ и самодржац
све Српске Земље и Поморја”. Као први
од Немањића који је добио краљевски
венац, назван је „првовенчани краљ” и из
тог средњовековног описа је изведено
име под којим је данас познат Првовенчани.
Самосталност Србије није могла бити
потпуна док су њени становници признавали верску власт старешина који су били у другим државама. Већина, право-

прилика да се истакне значај Никеје као
средишта источног хришћанства. Цар
Теодор Ласкарис и патријарх Манојло
одлучили су да Сава буде „рукоположен” за првог српског архиепископа
1219. године, а испунили су и његову другу молбу да се будући српски архиепископи бирају у Србији. После повратка у
Србију 1219. или 1220. године архиепископ Сава је уређивао црквени живот
новостворене архиепископије и стварао
нове епископије. Можда није све нове
епископије основао 1220. године, а за седиште архиепископа одређен је манастир Жича.
Како се за Првовенчаног
бележи да је боловао пред
смрт, а његов син Стефан
Радослав се у две одлуке
градског већа Котора из
1221. године и једној из
1227. године спомиње као
краљ, настала је замисао
да је пред крај владавине
Првовенчани власт делио
са најстаријим сином, али
то изгледа није био случај.
Радослав је вероватно добио само на управу део Захумља и Зете са Котором и
ту је био краљ, то јест био
је само управник једне
области у Србији, слично
као што је то раније био и
краљ Вукан.
Стефан Првовенчани је
умро 24. септембра 1227.
Пред смрт се разболео и боловао на неком од својих
дворова. Ту га је нашао архиепископ Сава I и непосредно пре смрти замонашио давши му име Симон.
Прво је био сахрањен у манастиру Студеници, а после

ЖИЧА – ЗАДУЖБИНА ЗА СВА ВРЕМЕНА

тога у својој задужбини манастиру Жичи. Његове мошти су преношене петнаестак пута, од тога три преноса су била у
време Карађорђа: Први је био у време
Кочине крајине, други пренос био је у
пролеће 1806. кад је Студеница попаљена и била привремено напуштена, када
су мошти смештене у манастир Враћевшницу. Трећи пренос био је пред сам
крај устанка 1813. када су мошти склоњене у манастир Фенек. Од 1839. године
мошти почивају у манастиру Студеници,
са изузетком Првог светског рата када
су биле пренете у Пећ и потом у манастир Острог.
Стефана Првовенчаног на престолу је
наследио најстарији син Стефан Радослав. Стефан Првовенчани је подигао манастир Жичу, а такође је написао „Житије Светог Симеона”, то јест биографију
свог оца Стефана Немање I и чуда душе
Светог Симеона после смрти тела.

Имао је четири сина, међу њима будуће краљеве Радослава, Владислава и Уроша I, затим Предислава, будућег српског
архиепископа Саву II и кћерку Комнину,
док поједини извори наводе да је имао
још једну ћерку, под именом Ренијера.
Српска православна црква га прославља од времена владавине Немањића
као преподобног сваког 24. септембра тј.
7. октобра по новом календару. Зато су
дан и месец његове смрти неспорни, али
је мање извесно да ли је умро баш 1227.
године, или можда 1228.
Прстен краља Стефана Првовенчаног
сачуван је уз његове мошти у Студеници.
Прстен је израђен од злата и украшен је
орнаментом од филигранских плетеница. Стефан Првовенчани био је васпитан
у византијском духу, љубитељ књижевности и „разуман и вешт приповедач”,
како га назива Теодосије, ученик Доментијана и биограф Светог Саве.

Најпознатија задужбина Стефана Првовенчаног, јесте српски средњовековни
манастир Жича, из прве половине XIII века, који се налази у близини Kраљева и
припада Епархији жичкој Српске православне цркве. Подигао ју је први краљ Србије из династије Немањић, од 1206. до 1221. године, а значајну улогу у њеном подизању имао је и његов брат, Свети Сава (1219-1233). После стицања црквене самосталности 1219. године, у Жичи је смештено седиште аутокефалне српске архиепископије. Почетком последње деценије XIII века, манастир је страдао у нападу Татара, после чега је седиште архиепископије пренето у Свете Апостоле
код Пећи, а сам манастир је почетком XIV века обновио краљ Милутин (12821321). Током средњег века, у Жичи су устоличавани епископи и овенчавани краљеви из династије Немањића, због чега је позната и као Седмоврата.
Главна манастирска црква, подигнута у Рашком стилу, посвећена је Вазнесењу
Христовом (Светом Спасу) и према мишљењу академика и историчара уметности Војислава Ј. Ђурића црква Вазнесења Христовог када је била готова, постала
је узор и остала то кроз читав XIII век, тиме је у историји рашког градитељства,
као заметак новог раздобља, заузела кључно место. У њеној унутрашњости налазе се два слоја живописа: старији, настао око 1220. године и припада тзв. Златном добу српског сликарства, и млађи, настао почетком XIV века и припада сликарству из доба краља Милутина, ствараног под утицајем Ренесансе Палеолога,
за које се може рећи да су репрезентативни примери сликарства свог доба. Унутар манастирског комплекса, источно од главне цркве, налази се мања црква, посвећена светим Теодорима Тирону и Стратилату, подигнута у XIV веку.
Током периода османске владавине манастир је у више наврата запустео, након чега је обнављан. Између Првог и Другог светског рата, манастир је доживео
велику обнову, а најопсежнији радови на његовој конзервацији, изведени су након земљотреса који је ту област погодио 1987. године.
Манастир Жича је 1979. године проглашен за споменик културе од изузетног
значаја и налази се под заштитом Републике Србије.

„Живот и подвизи Светог Симеона”
(1216) су прва српска целовита биографија. Обухвата сав живот Стефана Немање I, од рођења до смрти, обухватајући и чудне догађаје после смрти у којима су се испољиле његове натприродне
моћи. Дело је написано панегиричним
стилом. Доминантни поступци су апстраховање, идеализација и спиритуализација стварности.

Од човека из Савиног списа, лик Немање I доживљава огромну промену –
губи све људске црте и постаје инструмент божанске правде – светитељ, чудотворац и божији изабраник. Такође, у
односу на Савин емоционално обојени
стил, код Првовенчаног не постоје животне и потресне сцене. То не дозвољава
сам начин излагања Првовенчаног који
се одвија према библијском моделу. 

САХРАЊЕН У МАНАСТИРУ СТУДЕНИЦА

Мошти Стефана Првовенчаног и његовог оца Стефана Немање, почивају у манастиру Студеница, једном од највећих и најбогатијих манастира Српске православне цркве. Он се налази 57 км од Kраљева, а основао га је Стефан Немања
1190. године. Манастир је познат по својој колекцији фресака из XIII и XIV века.
УНЕСKО је 1986. уврстио Студеницу у листу Светске баштине. Посвећен је Успењу пресвете Богородице.
Прва фаза радова је завршена у пролеће 1196, када је Стефан Немања препустио престо свом сину Стефану Првовенчаном и повукао се у своју задужбину.
Kада је Немања касније отишао у манастир Хиландар, Стефан Првовенчани се
бринуо о Студеници. Тамо је Немања примио монашки постриг и име Симеон.
Немањин трећи син Сава Немањић је, након што је помирио своју браћу Стефана и Вукана, пренео мошти Светог Симеона у Студеницу где су и дан данас. Под
Савиним старатељством, Студеница је постала политички, културни и духовни
центар средњовековне Србије. Kраљ Радослав је 1245. додао цркви припрату, а
краљ Милутин је саградио малу цркву посвећену Светим Јоакиму и Ани.
Од пада последње српске средњовековне државе 1459, Турци су често нападали манастир. Прва значајна рестаурација је извршена 1569, када су фреске Богородичине цркве поново насликане. Почетком XVII века, пожар и земљотрес су
оштетили манастир, а историјски документи и значајни делови уметничке баштине су уништени и изгубљени заувек. Једно од духовних и историјских блага
манастира је и плаштаница Антонија Ираклијског из XIV века.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ТУРИЗАМ

Рибарска бања

Л

Лековитост која сеже у праисторију

ечење се врши у Специјалној болници за рехабилитацију „Рибарска
бања”, која има више затворених
базена са термоминералном водом, а у
бањи се примењују савремене терапијске
методе попут кинези терапије, балнеотерапије, електро терапије, радне и ултра-

звучне терапије. Густе шуме и чист ваздух
ову бању чине климатским местом, погодним како за рехабилитацију тако и за
одмор.
Лековите воде Рибарске бање равне су
лековитим водама у француским Пиринејима и међу најбољим су у свету. У Рибарској бањи лековита вода помаже у лечењу ортопедских, коштано-зглобних и дегенеративних обољења, али и за побољшање општег стања организма, кроз спапрограм, ради постизања оптималног начина живљења и очувања здравља.
Рибарска бања, као лидер здравственог туризма, акценат ставља на превенцију, која је најбољи лек, а својим гостима
нуди, поред медицинског и спа програма,
бројне пратеће садржаје ради потпуног
доживљаја, који најбрже доводи до оптималног стања организма. Рибарску бању
посећивале су све крунисане главе Србије, од ослобођења до укидања монархије,
а и данас. Због тога, а и због целокупне
понуде и доживљаја, као и због бројних
награда и признања Рибарску бању називају – краљевска бања.
Добила је име добила по рибарима који су на овим изворима пецали пастрмку
изузетног квалитета за потребе двора
Кнеза Лазара.

У здравственом туризму Србије значајно место заузима
Рибарска бања, смештена на северним падинама планине
Јастребац, у долини Рибарске реке. Ова бања има шест
извора минералне воде, температуре од 38˚ до 42˚ Ц, а у њој
се поред различитих болести лече и сви облици реуматизма

Лековитост рибарских извора позната
је људима још од праисторије, чему сведоче археолошка налазишта у околини
бање. Загрлату Жупу, крај око Рибарске
Бање, добио је Стефан Немања за пунолетство, док је Књегиња Милица са својим дворским дамама одржавала лепоту
управо на изворима у Рибарској бањи. Ни
Турци нису били равнодушни према лековитости ове воде, па су подигли хамам –
турско купатило на изворима како би
одржавали здравље.
Након ослобођења 1834. године, књаз
Милош је наредио да се научно испитају
воде Рибарске бање на Медицинском факултету у Бечу. Та година узета је као година почетка научно утемељеног рада.
Од тада до данас све крунисане главе Србије посећивале су и боравиле у Рибарској бањи. Нарочито је бању волео краљ
Петар I Карађорђевић, који је овде често
боравио, лечио реуму и радио државничке послове. Декларацију о повратку Косова и Метохије матици Краљевини Србији
потписао је у Рибарској бањи 25.08.1913.
године. Управо је он и иницирао нагли развој и изградњу Рибарске бање, који не
престаје до данашњих дана.
Висока стручност медицинског кадра и
професионалност менаџмента није про-

макла ни људима од науке. 13. новембра
2009. године потписан је уговор о наставно-научној сарадњи између Медицинског
факултета Универзитета у Београду и
Специјалне болнице Рибарска бања. РХ
центар Рибарска бања постао је наставно-научна база Медицинског факултета,
као место где се млади лекари уче физикалној медицини, рехабилитацији и балнеоклиматологији. То је још једна потврда високог нивоа рада у Рибарској бањи,
као и доказ да је Рибарска бања врхунска
и репрезентативна установа.
На темељима старог турског амама из
17-ог века подигнут је модеран спа центар који представља спој традиционалног
источњачког начина уживања и медитације и модерног wellness и спа концепта.
Посетиоци могу уживати у великом броју
масажа и третмана на бази лековитог биља, алги, вина, чоколаде, у сланим собама, саунама, ђакузи кадама, фитнесу,
отворено-затвореном базену, зеленом бару, као и турском амаму. За љубитеље
уметности ту је и амфитеатар за концерте, позоришне представе, књижевне и музичке вечери.
Рибарска бања има 510 постеља, од којих 230 у систему здравствених установа
Србије, односно у уговорном односу са
Републичким Заводом за здравствено
осигурање, док је преосталих 280 на слободном тржишту. Постеље су распоређене у једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе, док су за захтевније госте
обезбеђени стандардни и lux- апартмани.
Смештај је организован по вилама, има

МАНАСТИР СВЕТОГ
РОМАНА

У околини Рибарске бање налази
се више значајних манастира и цркава, које поред свог историјског и архитектонског значаја имају и велику
духовну улогу у верском животу данас. У Мојсињским планинама скривен је драгуљ српске духовности и
историје - манастир Светог Романа.
Манастир потиче из IX века и сведок
је многих бурних догађаја. У својим
недрима чува срце грофа Рајевског,
који је херојски погинуо борећи се на
страни српске браће и касније инспирисао Лава Толстоја да створи лик
грофа Вронског у Ани Карењиној. Недалеко одатле налази се манастир
Покрова Пресвете Богородице, на
месту где се Богородица указала и
који је место највећег ходочашћа у
Србији.
их укупно 9- Србија, Босна, Херцеговина,
Војводина, Далмација, Славонија, Хрватска, Црна Гора и вила Поглед. Све виле су
из времена с краја 19. и почетка 20. века
осим вила Поглед и Војводина које су направљене касније. Данас су све виле реновиране, споља су задржале оригинални
изглед, будући да су под заштитом државе, док је ентеријер доведен на ниво хотела са три звездице. Свака соба има купатило, мини кухињу и телевизор са кабловском телевизијом.
Поред многих других задовољстава,
гост Рибарске бање може осетити и чари
сеоског гостопримства. Ту је домаћа
здрава храна, чист ваздух и незагађена
средина, разне активности у природи, као
и дешавања карактеристична за руралну
средину. 

СПЛАВАРЕЊЕ ВОДАМА ЈУЖНЕ МОРАВЕ

Сплаварење Јужном Моравом један је од незаборавних догађаја и успомена
коју гости носе из Рибарске бање. Драж сплаварења је у томе што оно представља спој адреналинских брзака, питомих меандара, добре хране и занимљивих
прича и легенди о преко 70 сакралних објеката у Мојсињским планинама, кроз
које се сплавари од Ђуниса до Сталаћа. Чист ваздух и физичка активност повољно утичу на здравље и стање организма, па сплаварење има и здравствену
функцију, поред забавне.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије

Бања Селтерс код Младеновца

П

Сестра близнакиња истоимене
немачке бање

рви подаци о Селтерсу датирају из
1893. године, када је и ископан први бунар са топлом и сланом водом. Након прве анализе, утврђена је
сличност овог термо-минералног извора
са бањама Бад Емса у Немачкој, Роа у
Француској, Лухацовиче у Чешкој. Ме-

Иако удаљена само педесетак километара од готово
двомилионске српске престонице, Бања Селтерс у
Младеновцу, права је оаза чистог ваздуха, мира и зеленила.
Простире се на 20 хектара парка са цветним лејама,
фонтанама и шеталиштима

КУПАЊЕ И ИНХАЛАЦИЈА

Инхалациона примена Селтерс воде препоручује се особама које болују од астме, бронхитиса и емфизема.
Вода у базену се користи као хидрокинезитерапијска процедура код дегенеративних обољења коштанозглобног система:
– мирне фазе запаљенског реуматизма;
– стања после повреда локомоторног система повреде костију,
зглобова, мекоткивних структура;
– неуролошких обољења;
– обољења крвних судова.
базена, као и одређен број када за подводну масажу и сауне), пелоидо, електро, соно, фото, парафино, криотерапија, кинези, радна терапија, инхалациона
терапија за лечење хроничних обољења
дисајних органа.
Селтерс има велнес и спа-центар. Од
велнес садржаја, на располагању је: слана соба, сауна, џакузи, базен, лековито
блато, пелоид, разни видови масаже. Посебно је атрактиван викенд програм, када гости могу да користе све садржаје,
по веома приступачним ценама.
Термоминерална вода Селтерса стиже са два извора. Спада у групу најлековитијих природних минералних вода (натријум
хидрокарбонатно-хлоридна,
угљенокисела хомеотерма, са температуром од 40° Ц) и може се користити за
пиће, купање, инхалацију и испирање.

СВАКИ ЧЕТВРТИ БОЛУЈЕ ОД РЕУМЕ

Све реуматске болести су хроничне, прогресивне и болне, а у најгорем случају могу довести до инвалидитета. Реуматизам није излечив, али се терапијама
тегобе могу умањити. Kада дође до терапија, на сцену ступају бање, које у свом
медицинском програму готово увек имају специјалистичке терапије посвећене
третирању реуматских болести. Бање у Србији су веома благотворне за оболеле
од реуматских обољења. Према истраживањима, три четвртине људи болује од
неког облика реуматизма, што ову болест чини најраспрострањенијом.
ђутим, најсличнија је води бање Селтерс
у Немачкој, па је тако и ова новооткривена бања добила име, српски Селтерс.
Вода је одликована у Бриселу 1906. године, а свега годину дана касније, и у
Лондону. Од 1906. године, са истим називом вода је флаширана и дистрибуирана
широм Европе.
За оснивање лечилишта заслужан је
доктор Наум Атанасијевић који је продао наслеђен парни млин и тим новцем
подигао вилу са тридесетак лежајева. У
то доба, начешћи посетиоци били су реуматични пацијенти.
Развој бање Селтерс настављен је између два рата. Тада је број гостију премашивао број становника вароши. У том
периоду објекат је и реновиран и изграђено је шест нових када.
Највећи замах у развоју, Селтерс доживљава 1975. године када је Завод за
медицину рада и рехабилитацију откупио и реновирао целокупни комплекс.
Бања је претворена у модерно лечилиште, са специјализованим стручним кадром, савременим дијагностичким кабинетим и опремом који, уз природан фактор у лечењу, дају изузетне резултате.
Данас комплекс поседује стационар
(стари хотел) и хотел (нови хотел), стазе
са украсним осветљењем, парк са четинарском шумом површине око осамна-

ест хектара, цветне леје, дрвене клупе за
одмор, а посебан украс су жалосне врбе
које у лето дају дудове.
Хотел има пансионски и општи ресторан, бар, галерију, продавницу, пошту и
велики плазма телевизор у холу. Од 1989.
ту се одржава ликовна колонија на којој
су учествовали бројни познати сликари.
У холу је и велика продајно-изложбена
галерија која ради током целе године, а
у средишту је и концертни клавир. Због
свог отменог и пријатног амбијента, у
хотелу Селтерс често се одржавају и
културне свечаности.
Бања располаже кабинетима за електродијагностику, лабораторију и рендген дијагностику, остеодензитометрију
и има високо специјализован кадар за
лечење неуролошких, ортопедско-трауматолошких и реуматолошких пацијената, као и за дечију рехабилитацију. Паци-

јенти и гости могу користити консултативне прегледе лекара специјалиста: интернисте, као и стручних сарадника,
психолога, логопеда и дефектолога.
У Селтерс бањи се за лечење реуматизма и осталих болести примењују следеће терапије: хидро (бања поседује два

ТРИ ГРУПЕ РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Реуматска обољења могу се поделити на запаљенска, незапељенска и дегенеративна, а нападају зглобно-коштани систем. Лече се у готово свим бањама Србије. Селтерс бања је богата минералним, термалним и термоминералним водама, као и лековитим гасом и блатом – пелоидом, што су све чиниоци вековима
старе и толико дуго и унапређиване балнеотерапије. Ова терапија користи природне факторе, а ефекти лечења њом заснивају се на минералном саставу састојака и њиховој апсорпцији.

Kонзумирање Селтерс воде, највише
400 мл дневно, препоручује се особама
које пате од неинфективних запаљења
грла, желуца, црева, жучних путева и мокраћних канала, затим особама које пате
од недостатка желудачне киселине (хипоацидитет, хипохлоридија), особама које имају каменце у жучној кесији и особама које имају хроничну опстипацију.
У виду једнодневних организованих
излета, гостима се омогућује уживање у
благом седативном климату, самониклој
и антропогеној вегетацији, шумским поточићима, рустичним пределима, сеоским манифестацијама, вашарима, а за
љубитеље ловног туризма, могуће
је организовање лова ниске дивљачи. 
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Богутовачка бања

Лечи нерве, срце, крвне судове и реуму

Ово природно лечилиште, познато и као „Неуро бања”, своје
епитете о „чудотворној лековитости”, „рају за
живце”,„извору новог живота”, стекло је захваљујући
делотворној минералној води, изванредној клими без магле,
мешања ваздушних струја и наглих промена притиска.
Начини лечења су купање у базенима минералне воде, уз
активан одмор и рекреацију, као и пијење ове лековите воде

Б

огутовачка бања се налази у централном делу Србије, 200 км јужно
од Београда и 23 км од Kраљева.
Смештена је на обронцима планине Троглав, на надморској висини од 520 м и има

благу континенталну климу. За разлику
од других већих бања и неких туристичких центара у Србији, Богутовачка бања
се налази у незагађеној или боље речено
скоро нетакнутој природи.

Богутовачка бања има
два извора лековите минералне воде температуре од
24°Ц до 27°Ц. Вода је богата радиоактивним елементима, сумпор водоником и
силицијумовом киселином
и постиже изванредне резултате у лечењу следећих
обољења:
– неуропсихијатријска
обољења психонеурозе, неуротични синдром, лабилност вегетативног нервног
система, неуротске главобоље, мигрене, неуралгије,
мултипле склерозе, последице полиомиелитиса;
– функционална обољења срца и крвних судова –
неурозе срца, повишени
крвни притисак, лабилне и
пароксизмалне тахикардије, неправилан рад срца везан за нервну раздражљивост, реконвалесценције реуматичног ендокардита и
миокардита, обољења и
функционалне сметње у периферним крвним судовима (варликозитети, тромбофлебити);
– поједина реуматска обољења – нарочито код особа са оштећеним срцем и
крвним судовима: дегенеративни и ванзглобни реуматизам, гонартозе, спондилоартрозе и сл.
– поједина обољења органа за варење – изазвана пренадраженошћу вегетативног нервног система: спазам јед-

Јошаничка бања

На падинама Копаоника
лежи најтоплија бања Европе

Ј

ошаничка бања се налази на обронцима Kопаоника (24 км), у долини
реке Јошанице и њене притоке Самоковке. Лежи на надморској висини од
550 м и има карактеристике климатског
лечилишта. Бања и њена околина су богате зеленилом и шумама у којима доминира „Бањски борјак” (црни бор на површини од око 29 хектара) који представља део посебне природне
вредности, нарочито за
здравствене и рекреативне
потребе. Бањски комплекс
је површине 1,2 хектара, са
функцијом пасивне рекреације. Постоје уређене стазе
за пешачење за потребе рекреације становништва и гостију Јошаничке бање.
Јошаничка бања је, саобраћајно, добро повезана с
обзиром да се налази на
регионалном путу РашкаБиљановац-Јошаничка бања-Kопаоник-Брус и на путу Јошаничка бања-Александровац, а на 10 км од
бање пролази железничка
пруга Kраљево-Kосовска
Митровица.
Удаљена је од Београда 245 км и од
Kраљева 74 км. До бање се стиже
ауто-путем Београд-Ниш са одвајањем према Kраљеву и магистрал-
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Приликом боравка у Јошаничкој бањи, чувени истраживач
Јосиф Панчић је о овом природном феномену рекао
следеће: „То је на најтоплија бања у Јевропи и нема себи
друге до оне у Бруси и Малој Азији. По медичкој редњи
може се мерити с водом у Гострону, само што је ова
много топлија”
(према попису из 1991. било је 1296 становника).
Од 1976. године у Јошаничкој бањи су
почела хидрогеолошка истраживања
термалних вода да би се утврдила локација извора, температура, лековита и
друга својства. Године 1978. обновљена
су истраживања, и на дубини од 230 м
откривени су нови извори капацитета до
2 л у секунди температуре до 48 степени целзијусових, истог састава као и
остали извори.
Вода бање била је позната и њеним
историјским становницима. Наиме, воду
ове бање користили су и Римљани, а и

њака, гастралгије, колон иритабилни
(пренадраженост дебелог црева), спастични колон (сужење дебелог црева)
итд.
Богутовачка бања поред лечилишних,
пружа и изванредне услове за активан
одмор и рекреацију: риболов, лов, планинарење, шетње, припреме спортиста,
излете, ђачке екскурзије и остале услуге забавно-туристичког карактера. 

народи пре њих. Прво стручно испитивање лековитости вода Јошаничке бање
нама је познато тек 1834. године. Вода је
испитивана на Бечком медицинском
универзитету, а на захтев кнеза Милоша
па је том приликом вода Јошаничке бање
изједначена са водама Рибарске и Брестовачке бање.
Наредне 1835. године воду је испитао
и барон Хердер, краљевско-саксонски
управитељ рудокопа, и исто наставио
поново 1846. године. Тих година у Јошаничкој бањи су се лечили чланови породице кнеза Милоша.
Сем Хердара лековитост воде су још
испитивали и лекар Kуниберт, Шлезингер
и Шанс 1882. године, сви из Беча. Лековитост воде су испитивали и наши лекари,
др Лека и Шчербаков.
Извори Јошаничке бање налазе се на
вулканском подручју и произишли су
као резултат тектонских промена у периоду од краја олигоцена до почетка делувија. Има их 13, од којих су пуноводни
њих 4. Они дају 30л у секунди. Избијају
из пукотина стена серпетина и трахита.
На левој обали реке Јошанице испод једне стране која гравитира ка обали, налази се главни извор који даје 7л воде у секунди температуре 78,5 степени и он је
једини радиоактиван и има 11 МЈ.
У Лушком потоку налази се извор
хладне воде од 14 степени који је јачине
око 0,08 литара у секунди и има укус
гвожђа.

КУПАТИЛО ИЗ ТУРСКОГ ДОБА

ним путем Београд-Kраљево. Јошаничка
бања је градско насеље у Србији у општини Рашка у Рашком округу. Према
попису из 2002. било је 1154 становника

Јошаничка бања има дугу традицију у лечењу реуматских обољења, а први
подаци о организованом коришћењу бање датирају из 1922. године, када је постојало купатило које се користило још у турском периоду. То купатило се и данас користи и назива се „Турско купатило”. После тога изграђено је 1935. године
ново купатило са 10 када и једним мањим базеном које је још у употреби.

За коришћење термалне воде у Јошаничкој бањи 1935. године сазидано је купатило које се и данас употребљава. Поред овог купатила је и старо турско купатило из седамнаестог века. После
Другог светског рата Јошаничка бања
добија све услове за развој и наставља
се њено коришћење у лечилишне сврхе,
али још увек није развијена као право
бањско лечилиште високе категорије.
Јошаничка бања се убраја међу бал-

неолошка насеља са најтоплијом водом
у Европи, што јој уз поднебље, близину
прелепих предела Kопаоника и Голије
као и добру саобраћајну инфраструктуру, омогућује да буде значајна туристичка дестинација на овом крају.
Бања има 5 извора минералних вода,
који се убрајају међу најтоплије у нашој
земљи. Главни извор даје 7 литара воде у
секунди и температуре је 78 степени.
Остали извори су укупног капацитета 30

ЛЕЧЕЊЕ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Вода из Јошаничке бање је повољна нарочито за лечење следећих обољења:
– дегенеративна реуматска обољења;
– запаљенска реуматска обољења у лабораторијској и клинички смиреној
фази;
– стања током повреда и корективних оперативних захвата на локомоторном
систему;
– хиперацидни гастритис;
– превенције каријеса;
– екцеми и псоријазе и др.
Поред коришћења воде у лековите сврхе, она се може користити за потребе
спорта и рекреације, као и општег и здравственог туризма.

литара у секунди. Воде Јошаничке бање
припадају групи хипертерми, садрже натријум, калијум, калцијум, хидрокарбонате, сулфате и флуор. Kористе се у лековите сврхе пијењем и у комбинацији са
хидро-кинези терапијом и медикаментима. Могле би се веома успешно користити у балнеолошком третману код запаљењског, дегенеративног и екстраартикуларног реуматизма, неких врста стери-

литета код жена, кожних обољења и код
свих секундарних обољења насталих после повреда и после оперативних стања.
Kупање се спроводи у купатилу са 12
када и једним мањим базеном, а лечење
у здравственој станици. С обзиром на високу температуру и повољну минерализацију може се користити за грејање просторија и разноврсних производних хала
у производњи цвећа, воћа и поврћа. 

Гамзиградска бања

Лечилиште за периферне крвне судове
О

ва бања налази се у источној Србији, 220 км југоисточно од Београда, а 11 км западно од Зајечара. Лежи на 160 м надморске висине у
меандарској долини доњег тока Црног
Тимока, на самим његовим обалама,
недалеко од магистралног пута Зајечар-Параћин, којим се остварује добра
саобраћајна веза у свим правцима.
Природа је подарила више извора

термоминералних вода, које се убрајају у земноалкалне – хипертерме, односно акротерме. Изградња и уређење купатила почиње 1920. године. Године 1978. изграђена је и отпочела са
радом модерна Специјална болница за
рехабилитацију „Гамзиград” и то на самој обали Црног Тимока, на природним
изворима термо-минералне воде, чија је температура 42º Ц, са дубине од
303 м.
Болница је специјализована за рехабилитацију обољења периферних крвних судова (органски поремећаји артеријских крвних судова, функционални
поремећаји артеријских крвних судова,
обољења периферних венских крвних
судова, обољења лимфног система) и
вибрациону болест. Такође врши општу
рехабилитацију (болести везивног ткива, зглобни облици реуматизма, ванзглобни облици реуматизма, ортопедске болести и посттрауматска стања,

Гамзиградска бања је под утицајем континенталне климе, а
микро-клима је сложена, са одликама континенталног и
потпланинског поднебља. Окружена је шумовитим
брежуљцима и представља врло пријатан и тих кутак за
лечење, одмор, рекреацију, спорт и риболов, са увек свежим
и чистим ваздухом, недирнутом природом, пуно зеленила и
цвећа, уређеним парком и удаљеношћу од урбане средине

ка проф. Србиновића). Термоминерална
вода се користи и у минералним и галванским кадама, локалним купкама (четвороћелијске купке, Хауфеове купке,
наизменичне купке), затим за подводну
масажу и за гинеколошко орошавање.
Специјална болница примењује и електротерапију најсавременијим апаратима
(галванске, дијадинамичне, интерфентне, експоненцијалне и високофреквентне струје, микроталасна и краткоталасна
диатермија, ултразвук и др.). Фототерапија се обавља ултравиолетним и инрфраруж лампама. Kинезитерапија и радна терапија спроводе се у модерно и
разноврсно опремљеним салама. Термотерапија је заступљена парафино терапијом. Терапија хипербаричном оксигенацијом обавља се у једномесној хипербаричној комори. Посебно је заступљена
дијагностика и испитивање функције периферног кртвотока, срца, плућа и периферних нерава и мишића.
аномалије дечјег узраста, неуролошка
Унутрашња организација медицинобољења, гинеколошка обољења).
ског сектора Специјалне болнице:
У Специјалној болници постоје два за– Одељење за специјалистичко-контворена базена са термоминералном во- султативне прегледе и дијагностику;
дом (велики за одрасле и мали за децу)
– Одељење за терапијски и рехабикоји су окружени зидним мозаицима и литациони третман;
импресионирају својим уметничким из– Болничко одељење за лечење и реразом и својом величином (рад академи- хабилитацију покретних болесника;

ИДЕАЛНО ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ

Специјална болница за рехабилитацију пружа изузетно добре услове за одмор и рекреацију, а посебно школској деци за рекреативну наставу. Школској деци су на располагању простори за наставу као и сви спортски садржаји. За време боравка деце у Болници може се, по жељи, организовати школа пливања за
непливаче. По природи своје делатности, болница пружа деци и посебан здравствени преглед од стране доктора спец. физијатра ради утврђивања правилности држања тела и стања табана. Сва деца која имају криву кичму (кифоза, сколиоза) или равне табане, биће подвргнута стручном физиотерапеутском третману за исправљање деформитета по методологији Ортопедске болнице „Бањица”
у Београду, а научиће потребне вежбе и добити савете за даљи рад код куће. За
све време боравка, деца ће имати лекарски надзор.

ЦАРСКА ПАЛАТА
„ФЕЛИКС РОМУЛИАНА”

Непосредна близина римске античке царске палате „Фелиx Ромулиана” разлог је више за долазак у Гамзиградску бању. Идеално је на таквом месту одржати час историје.
Смештај је могућ у двокреветним и
трокреветним апартманима, према
жељи посетилаца, уз исхрану на бази
три пансионска оброка. Постоји и могућност допунских оброка у два ресторана, од којих један пружа услуге
припремања специјалитета са роштиља. Видови разоноде су: шах-сала, ТВ
сала, стони тенис и могућност за
спортски риболов.
– Болничко одељење за лечење и
рехабилитацију непокретних и ограничено покретних болесника.
Специјална болница за рехабилитацију поклања посебну пажњу организовању спортских садржаја. На располагању су 2 затворена базена са топлом
водом (велики за пливаче и мали за непливаче). За спортисте и рекреативце је
увек спремна сала за вежбе са теретаном („Гладијатор”) и сала за стони тенис. У кругу Болнице изграђени су нови
терени за мали фудбал, рукомет, кошарку и одбојку, тениски терен од тенисита и фудбалски терени и то један
дренажирани травнати и ограђен терен
и један терен у изградњи.
Посебно се успешно организује и
спроводи фаза припрема фудбалера у
припремном периоду, јер за то постоје
одлични природни и технички услови,
као и стручна екипа која се посебно бави рехабилитацијом и припремама
фудбалера, али и других спортиста (вођење тренинга опште кондиције у теретани и базену и подводна масажа). За
све време боравка спортске екипе у
болници, лекари брину о здрављу спортиста (у случају акутне болести, санирање повреда и сл.). Постоји посебна
могућност да доктори специјалисти
ураде сваком спортисти тест оптерећења срца (ергометрија) и да се сваком
играчу овери такмичарска књижица о његовој здравственој способности. 
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