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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПРИЗНАЊА 

П редседник Републике Србије 
Александар Вучић je поводом 
Видовдана, 29. јуна ове године, 

у Палати Србија уручио државна од-
ликовања заслужним појединцима и 
институцијама. Високо признање – 
Златна медаља за заслуге, на свечаној 
церемонији је уручена и Љубомиру 
Алексову, српскoм представнику у 
Парламенту Мађарске.

Међу седамдесет награђених је и 
мађарски министар спољних послова 
и трговине Петер Сијарто, као носи-
лац Ордена српске заставе првог сте-
пена, али и читав низ здравствених 
радника који су дали немерљив до-
принос у борби против пандемије.

Такође су одликовања добили и 
бројни припадници МУП-а и БИА-а, 
као и заменици тужиоца за органи-
зовани криминал и многи други.

Председник Вучић истакао је да је 
поносан на одликоване, јер је реч о 
људима који су урадили много на је-
динству нашег народа и угледу Срби-
је.

– Са косовске осматрачнице Свети 
Сава и Цар Лазар врше смотру над 
целокупном историјом нашом, од Kо-

сова до данас. Зато је наша историја 
величанствена, а наши преци јуначки 
узори, кроз све битке, од Газиместана 
до Kошара, достојни нашег идеала и 
храбрости – рекао је председник Ву-
чић.

Поводом уручења Златне медаље 
за заслуге, Љубомир Алексов, пред-
ставник Срба у Мађарском парла-
менту је за наш лист изјавио да при-
знања обично радују добитнике, јер 
то значи да су неки људи препознали 
њихов рад и залагање, а са друге 
стране награде и обавезују да убуду-
ће треба још више радити. 

- На свечаности је и председник 
Србије Александар Вучић нагласио 
да после примања високог државног 
одликовања, не може да се живи на 
стари начин. Носиоци ових признања, 
са великом пажњом и одговорношћу 
према својој професији морају да на-
ставе да раде на ономе што је у ин-
тересу српског народа и свеопштег 
Српства. Морају још више да се зала-
жу, да буду још актвнији и да према 
свом народу имају обавезу свуда и 
на сваком месту. Ове речи председ-
ника веома обавезују и ја се надам 

да ћу имати и снаге и здравља да и 
даље наставим да будем активан у 
корист српске заједнице у Мађарској.

Какве утиске носите са саме 
свечаности у смислу њене орга-
низацје?
– И поред високих температура, 

свечаност је била професионално ор-
ганизована. Епидемиолошке мере су 
се поштовале. Свечани програм је 
био уприличен на нивоу који долику-
је церемонији када председник др-
жаве додељује одликовања. Учесници 
у културном делу програма су били 
врхунски, а они који су се обратили 
присутнима били су веома добри го-
ворници. Био сам на доста сличних 
манифестација, али сматрам да је 
ова била врхунски организовна. Же-
лим да изразим похвале организато-
рима и протоколу председника. 

 
Да ли се, по Вашем мишљењу, у 
односима матице и расејања не-
што мења на боље, после дугого-
дишње тишине? 
– Конференција српских нацио-

налних организација из земаља реги-
она још од 2015. године покушава да 
сигнализира нашој матици потребу и 
жељу српског народа који живи ван 
Србије за сарадњом. Из године у го-
дину малим, али сигурним корацима 
идемо напред, све стабилније се гра-
де мостови у региону и са органима 
власти и са органима културе из ма-
тице. Мислим да је и ово један пози-
тиван пример да председник Србије 
даје одликовања грађанима који не 
живе у Србији. Било нас је неколици-
на. То је свакако позитиван сигнал, 
који говори да матица прати дешава-
ња и ван њених граница и прати рад 
и појединаца и организација у расе-
јању. Ми се надамо да ће Србија у 
догледно време сарађивати и пома-
гати све своје сународнике на целом 
културном простору где Срби живе. 

У ком правцу ће се даље развија-
ти сарадња Срба у региону?
– Правац је дат, пошто ми већ де-

лујемо на политичком пољу. Међу-
тим, Срби из региона су истакли да 
желе да делују и на пољу културе, 
образовања, очувања српског народа 
у земљама где живе. Тај пут је и лега-

лан и оправдан. У овом правцу ћемо 
да идемо и надаље.  

На пролеће се завршава крај овог 
Вашег мандата у Мађарском 
парламенту. Како оцењујете 
претходни период у том телу, 
када је реч о проблематици ма-
њина?
– Није лак задатак оценити соп-

ствени рад. Мислим да сам се као 
члан Одбора за народности макси-
мално трудио да за време свог ман-
дата, нарочито у отежаним условима 
током пандемије вируса корона, по-
штено одрадим свој посао. Резултати 
могу да се виде. Српска заједница и 
српске институције су у овом избор-
ном циклусу имале велику подршку. 
Многе инвестициони радови су довр-
шени или се још раде. Владиним 
одлукама су добијена велика сред-
ства за образовни систем. Да поме-
нем само Српску школу у Будимпе-
шти, али и Будимску епархију, која је 
такође добила знатна средства за об-
нову цркава. 

Који су приоритети српске за-
једнице у Мађарској у наредном 
периоду?
– Мислим да смо до сада створили 

услове за професионални рад на по-
љу школства, на очувању наше верске 
и културне традиције. Наравно, овај 
рад морамо да наставимо. Оно што 
смо до сада створили у материјалном 
смислу, треба врло паметно и врло 
систематски користити, да бисмо бу-
дућим генерацијама на територији 
Мађарске обезбедили услове да чу-
вају и сачувају српску традицију, наш 
језик, веру и писмо. Сада за то посто-
је идеални услови.

Разговор водила: 
Катарина Павловић Бачи

Свечаност у Палати Србија, у Београду

„Носиоци државних признања са великом пажњом и одго-
ворношћу према својој професији морају да наставе да 
раде на ономе што је у интересу српског народа и свеоп-
штег Српства. Оно што смо до сада створили у материјал-
ном смислу, треба врло паметно и врло систематски кори-
стити, да бисмо будућим генерацијама на територији Мађар-
ске обезбедили услове да чувају и сачувају српску традицију, 
наш језик, веру и писмо”, каже за наш лист Љубомир Алек-
сов, поводом добијања високог признања Републике Србије 
- Златне медаље за заслуге.

Љубомиру Алексову уручена Златна медаља за заслуге 

Златну медаљу за заслуге Љубомиру Алексову је уручио председник Србије 
Александар Вучић

УЧИНИО САМ СВЕ ШТО ЈЕ У МОЈОЈ МОЋИ
„Ово су резултати које доноси само систематски и поштен рад, залагање 

и одржавање добрих контаката са мађарским политичким партијама. На-
дам се да и они који са стране посматрају целу ову ствар, виде резултате. 
Вероватно постоје и они који нису у потпуности задовољни мојим досада-
шњим учинком, али мирне душе могу да кажем да сам учинио све што је 
било у мојој моћи”, рекао нам је Љубомир Алексов.
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„Оквирни споразум покушава да 
држи корак са сарадњом коју оства-
рују наше две владе. По мојим сазна-
њима у септембру ће бити одржан 
шести састанак на врху, састанак на-
ших влада када ће бити потписан и 
Оквирни споразум о стратешкој са-
радњи међу нашим државама”, изја-
вио је Кевер.

Он је поновио да је стратешки ин-
терес не само Мађарске, већ и Европ-
ске уније да Србија што пре постане 
пуноправна чланица ЕУ: „Једна од 
главних препрека томе је што многи 
у Бриселу то још увек не посматрају 
на овај начин, али уверавам вас да та 
доследност са којом Мађарска засту-
па прикључење Србије и других зе-
маља Западног Балкана ЕУ служи и 
интересима свих нас у Европи”, навео 
је Кевер.

Истичући да пријатељство Србије 
и Мађарске није засновано само на 
емоцијама већ и на економским ин-
тересима, Кевер је навео да су да су 
две земље упркос пандемији успеле 
да неометано развијају и економске 
односе достигавши трговинску раз-
мену од 2,7 милијарди евра. Он је ис-
такао напредак који су Србија и Ма-
ђарска постигле последњих десет 

година на историјском помирењу два 
народа.

Ивица Дачић је рекао да су односи 
две земље у овом тренутку најбољи 
у новијој политичкој историји и да су 
у узлазном тренду што се манифесту-
је и припремама за склапање уговора 
о стратешком партнерству који ће 
бити потписан на некој од наредних 
заједничких седница две владе. Он је 
нагласио да Србија и Мађарска нису 
само партнери у региону већ је реч 
о високом степену међусобног пове-
рења, заједничким интересима и по-
дршци на међуна-
родном плану.

„Са великим за-
довољством сам 
слушао, док сам 
био министар 
спољних послова, 
изјаве Петера Си-
јарта на међуна-
родним форумима 
када је говорио о 
Србији као приме-
ру за добар поло-
жај мађарске наци-
оналне мањине и 
да би волео да се и 
друге земље у реги-

ону угледају на Србију”, рекао је 
Дачић.

Истакао је и залагање мађарског пре-
мијера Виктора Орбана за убрзан пријем 
Србије у ЕУ. Уједно је захвалио на позиву 

да учествује на 10. заседању председни-
ка парламената земаља југоисточне 
Европе на коме ће се разговарати о про-
ширењу ЕУ које ће се одржати 24. сеп-
тембра ове године у Будимпешти. 

САРАДЊА

Најављено потписивање Споразума
о стратешкој сарадњи Србије и Мађарске

Председници парламената Србије и Мађарске Ивица Да-
чић и Ласло Кевер потписали су у Београду Оквирни спора-
зум о сарадњи законодавних тела на чијем су челу и најави-
ли да ће у септембру две владе потписати Оквирни спора-
зум о стратешкој сарадњи Србије и Мађарске. Састанку је 
присуствовао и Љубомир Алексов представник Срба у Ма-
ђарском парламенту.

Састанак председника два парламента

П ремијерка Србије је захвалила 
на подршци коју Мађарска 
пружа Србији у процесу европ-

ских интеграција на највишем поли-
тичком нивоу и на истрајавању у ста-
ву о неопходности проширења Уније 
без обзира на све потешкоће, јер је, 
како је нагласила, пуноправно члан-

ство у ЕУ права опција за Србију, са-
општено је из Владе.

Регионално повезивање је од изу-
зетног значаја, оценила је Брнабићева 
и навела пример Вишеградске четвор-
ке истакавши да је управо Мађарска 
отворила та врата Србији. Она је иста-
кла да се сарадња на инфраструктур-

ним пројектима добро развија, посеб-
но када је реч о реконструкцији пруге 
Београд-Будимпашта, почетку радова 
на модернизацији пруге Сегедин-Су-
ботица-Баја, проширењу граничног 
прелаза Хоргош и улагањима мађар-
ских компанија које су, како је нагла-
сила, поуздане и професионалне.

О пријатељским билатералним од-
носима, додала је премијерка, сведочи 
и чињеница да Србија и Мађарска 
имају споразум о заједничком кори-
шћењу просторија дипломатско кон-
зуларних представништава у свету.

Ласло Kевер је рекао да су односи 
двеју земаља на нивоу пријатељства 
чиме су допринели и положаји мањи-
на са, како је рекао, обе стране грани-
це. Он је потврдио да заједничка сед-
ница две владе, која је планирана за 
септембар, треба да да додатни значај 
међусобним односима.

– Србија је најзначајнији економски 
партнер Мађарској на Западном Бал-
кану, а међусобно пријатељство није 
само субјективни осећај, већ прилика 
и начин да се стратешки подржавају 
две земље, закључио је Kевер. 

Нови подстицаји 
регионалном повезивању

Председница Владе Србије Ана Брнабић поновила је у 
Београду, током разговора са председником Мађарског 
парламента Ласлом Kевером, да су „билатерални одно-
си, посебно политички, најбољи у историји”, а да је на 
економском пољу Мађарска трећи најважнији партнер 
Србије у односу на све земље чланице Европске уније са 
којима наша матица сарађује. У тренутку закључења 
овог броја СНН-а, Кевера је примио и председник Срби-
је Александар Вучић.

Пријем Ласла Кевера код Ане Брнабић

Ласло Кевер и Ивица Дачић
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И зрада стручне концепције 
четвородневног кампа и 
овом приликом била је по-

верена Софији Каплан, етнографу, 
која је у табор стигла са унапред при-
премљеним драгоценим материјали-
ма, сведочанствима о богатству срп-
ске прошлости Жупаније Барања. 
Она је, конципирајући програм табо-
ра, узела у обзир да камп спада у вре-
менски период када се прослављају 
Духови, црквени празник, који је за 
хришћанство почетак свега, празник 
који је дан „рођења Цркве”. 

Полазницима кампа је из црквеног, 
теоријског аспекта, Педесетницу де-
таљно приказао протонамесник Да-
либор Миленковић, парох сегедин-
ски: 

- Вредно је подсетити се празника, 
који представља рођендан хришћан-
ске Цркве: „ДУХОВИ, Тројицa, Силазак 
Светог Духа на Апостоле јесте пра-
зник који се празнује  50. дан после 
хришћанске Пасхе (Васкрса), па се 
зове и Педесетница. Овај хришћан-
ски празник одговара јеврејском пра-
знику Педесетнице, који се светковао 
као Празник седмица (недеља), или 
Празник жетви исто у 50. дан после 
Пасхе. У хришћанској Цркви на Педе-
сетницу светкује се спомен на Сила-
зак Светог Духа на Апостоле. У педе-
сети дан по Васкрсењу и десети дан 
по Вазнесењу, излила се обилата бла-
годат Светог Духа на ученике Христо-
ве, и напунила их снагом да Христов 
закон на земљи утврде: „И кад се на-
врши педесет дана бијаху сви апосто-
ли једнодушно на окупу. И уједанпут 
настаде шум са неба, као хујање сил-

нога вјетра, и напуни сав дом гдје они 
сјеђаху; и показаше им се раздијеље-
ни језици као огњени, и сиђе по један 
на свакога од њих. И испунише се сви 
Духа Светога и стадоше говорити 
другим језицима, као што им Дух да-
ваше да казују”. Тако се испуни оно 
што је Исус Христос својим ученици-
ма пред одлазак на Небо обећао. Си-
ла Светога духа одмах је почела да 
дејствује, јер је Св. Петар након тога 
ватреном речју придобио три хиљаде 
људи за Христову науку.

Отац Далибор Миленковић је на 
веома занимљив начин беседио о 
Тројчиндану, трећем највећем хри-
шћанском празнику, који обилује оби-
чајима. Тада се у светиње уноси све-
жа зелена трава и цвеће. После свете 
литургије служи се вечерње, на коме 
се клечи и плету венци од траве и 
цвећа. Ти венци носе се кући и ста-
вљају поред иконе и кандила, на зид.

Наравно, постоје још обичаји веза-
ни за Духове, а управо они су се на-
шли у центру пажње интерактивног 
занимања, које је уследило након 
предавања пароха сегединског.

Када се ради о интерактивном за-
нимању, везаном за духовске обичаје, 
свакако морамо истаћи и израду ин-
терактивне мапе Жупаније Барања, 
на којој је Софија Каплан назначила 
сва насеља која су била српским жи-
вљем настањена, односно, где и данас 
живе Срби. 

„Свако је морао да пронађе три 
кључне речи, које имају везе са датим 
насељем. Појмови, карактеристични 
за одређено насеље нашли су се на 
папиру, да би на крају доспели у за-

ЕДУКАЦИЈА Народописни камп у Харкању

Едукативно-забавни 
садржаји о идентитету 

српског народа
У организацији Самоуправе Срба у Мађарбоји, четврти 

по реду Народописни камп, приређен је од 16. до 20. јуна 
ове године, у Харкању. Организатори табора, предвођени 
Софијом Каплан и Биљаном Сабо, а уз помоћ Петра Бог-
дана, потпредседника Самоуправе Срба у Мађарској, по-
ново су за локацију кампа одабрали бањски градић у Жу-
панији Барања, који је више пута угостио учеснике овог 
кампа. 

ПИСМО ЗАХВАЛНОСТИ 
Руководство Народописног кампа, као и деца и родитељи, захваљују се 

Петру Богдану што већ четврту годину за редом, са пуним еланом, срцем и 
душом организује Народописни камп. Иако се ради о табору, који по свом 
обиму и бројчаности није највећи, деци се пружа прилика да много тога 
науче о историјату и култури српског народа у Мађарској. Ове године, доста 
тога су сазнали о Духовима, захваљујући, пре свега, протонамеснику Дали-
бору Миленковићу, пароху сегединском, а имала су прилику да чују и кра-
љичке песме из Сантова. 

Пружила им се прилика да присуствују прослави духовске храмовне 
славе у Мохачу, учествују на светој литургији и плету венце. Многи су први 
пут уживали у плетењу венаца. Такође, и ове године, успеху табора допри-
нели су Ева и Кристифор Брцан из Деске. Захваљујући њима, направљени 
су ручни радови, девојке су шиле узорак са народних ношњи, док су момци 
настојали да израде иконе у дуборезу. 

У организацији и реализацији програма Народописног кампа, сваке го-
дине учествује Петар Богдан, који велики труд улаже, како би се деца при-
јатно осећала, имала угодан смештај и исхрану. Када треба, он је са њима 
на купању, а увече им пружа прилику да се забављају, певају, играју и зајед-
но са њима гледа утакмице.

О успеху кампа сведочи чињеница да су учесници овогодишњег Наро-
дописног табора већ пред сам крај четвородневне приредбе изразили же-
љу да се следеће године поново приреди табор, о којем годинама брине 
Петар Богдан. Он свако лето проводи са њима, у жељи да се деци достојно 
представе истакнуте личности српског народа, наши преци, славе, обичаји, 
тј. све што се тиче историје и културе Срба у Мађарској. Зато му се овим 
путем захваљујемо. 
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једнички шешир, одакле су поново 
били извучени, са циљем да се пред-
ставе и дају одређено објашњење за 
село, или град.

Такође, сматрала сам важним да 
децу упознам са обичајима, о којима 
можда нису чули. Пошто сам запо-
слена у Српском институту имам при-
ступ српској етнографској грађи, па 
сам са собом понела један снимак 
покојне Невенке Будимлић, супруге 
блаженопочившег проте Душана Ву-

јичића. Ту она прича о разликама 
„Краљица” код Шокаца и Срба у Сан-
тову. Тема је веома занимљива, а и 
деца су уживала”, рекла је руководи-
лац табора, Софија Каплан и нагла-
сила да деца заиста пуно знају о исто-
ријату и обичајима Срба у Мађарској. 
О свом знању кампери су дали потвр-
ду већ првога дана табора, када су, 
боравећи на Ђунтиру, ходочасном 
месту барањских Срба, беседили о 

„светом месту”, његовом историјату 
и деспоту Стефану Штиљановићу. 

Полазници кампа потврду о свом 
знању, везаном за историју, културу и 
веру Срба у Мађарској, дали су и у 
оквиру разних квиз-такмичења, која 
су била уприличена у склопу кампа. 

Са друге стране, деца су, поред сва-
кодневног стручног рада, имала и ве-
ома занимљиве пропратне програме. 
Наравно, највећу популарност пред-
стављало је купање, а у понуди су се 

нашле и екскурзије у Печуј и Ши-
клош.

У посети табору био је и брачни 
пар Ева и Кристифор Брцан из Деске, 
активисти Културно-уметничког дру-
штва „Банат”, који су полазнике кам-
па увели у зачарани свет ручне ради-
ности. Обрада текстила и резбарење 
дрвета представљали су, свакако, иза-
зов за кампере који су се радо ухва-
тили у коштац са својим предавачи-

ма, којима није било тешко 
да их активирају. Исто тако, 
веома популарне су биле 
вечерње забаве уз музику 
и песму. Деца су се надме-
тала у певању и игрању, сви 
су били опуштени и раз-
драгани.

Последњи дан, 20. јун, 
учесници Народописног 
кампа провели су у Моха-
чу, на прослави храмовне 
славе – Духова. Овде су де-
ца имала прилику да моли-
твено учествују у светој ли-
тургији, плету венце и упо-
знају лепоте месног 
српског православног хра-
ма.

Програма је, дакле, било 
на претек, па зато не чуди 
што је двадесет кампера 
било задовољно целоне-
дељним табором. Међу њи-
ма је био и Немања Недељ-
ковић, који каже: 

- И ове године било је су-
пер. Организатори су се потрудили 
да нам приреде садржајан програм 
и много тога смо научили. Добили 
смо доста информација, а ми смо, та-
кође, обавезни да касније та сазнања 
пренесемо својој деци и унуцима. 

Треба да будемо поносни што смо 
Срби. 

И Николи Богдану су се допала 
предавања и програмске понуде. Као 
и код других, базен је био најпопулар-
нији. 

- Уживали смо у табору, а поготово 
када смо се могли купати. Наравно, 
пуно тога смо научили о прошлости 
Барање, о њеним градовима, селима 
и Србима у тим насељима. Било је и 
излета. Дружили смо се и уживали у 
табору. Супер је било.

У сваком случају, позитивне оцене 
деце указују на то да су организато-
ри постигли свој циљ организовањем 
и приређивањем 4. Народописног 
кампа у Харкању. Много тога су на-
учила о историјату и култури срп-

ског народа у Барањи, у којој се на-
лазе и бројне српске православне 
цркве и културно-историјски споме-
ници српског народа. Овом прили-
ком понуђена им је могућност да 
стекну увид у делић прошлости, па 
и садашњости, српског народа. На-
ставак следи догодине.

Организацију и реализацију 4. На-
родописног кампа у Харкању суфи-
нансирали су: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”.

П. М.

Отац Далибор Миленковић

Српска црква у Шиклошу

Центар Печуја
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ЈЕЗИК Одржан 22. Српски језички камп „Вук Караџић”

В ећ помало навикли на ванред-
ну ситуацију због вируса ко-
рона, нико није био потпуно 

сигуран да ли ће се овај камп, као ни 
остали, заиста реализовати ове годи-
не. Међутим, на задовољство органи-
затора и самих учесника кампа, све 
се некако стишало и смирило и на тај 
начин подржало ову традиционалну 
манифестацију. Она је у ово несваки-
дашње време наставе на даљину, ми-
нималног дружења и физичке ди-
станце, била преко потребна и мла-
дима и старијима.

На Балатон су гимназијалци са ва-
спитачима кренули аутобусима ис-
пред Српске школе „Никола Тесла”, 
на будимпештанском Тргу ружа. Већ 
на самом почетку, атмосфера у ауто-

бусима је била толико добра, да је 
обећавала добро дружење у наред-
них седам дана. Певало се и правили 
су се планови о времену које следи.

Оно што је итекако важно за кам-
пере док бораве на Балатону, јесте 
лепо време. Наравно, и са те стране 
је све било у савршеном реду – див-
них, сунчаних 7 дана учења, дружења, 
спорта, певања, свирања и правог та-
боровања. 

Кућни ред је био на снази као и 
претходних година. Рано буђење уз 
музику за које су се побринули гим-
назијалци Димитрије Дракулић и Бо-
јан Мишљеновић, затим трчање оба-
лом Балатона уз професора Дејана 
Младеновића, који је иначе био заду-
жен за спортске активности на кампу. 

Млади су трчали, а они мало старији 
им пружали безрезервну подршку се-
дећи на клупи и уживајући у јутру 
поред мирне воде језера.  

Храна је ове године била одлична. 
Најгладнији су стрпљиво чекали и до-
бијали репету. Другог дана кампа, као 
по добром старом обичају, Драган 
Пандуровић, који је на кампу био у 
служби ноћног васпитача, био је за-
дужен за роштиљ у коме су сви, без 
изузетка, уживали. 

Уз свакодневна обавезна препод-
невна занимања, у трајању од два 
школска часа, на којима су ученици 
са својим груповођама Горданом 
Ђерђ и Драганом Меселџија, припре-
мали сценске приказе које су и пре-
зентовали на завршној свечаности 
кампа, био је обавезан и хор на коме 
су учествовали сви ученици. Иначе, 
тема једне групе гимназијалаца је би-
ла школски живот тинејџера, са свим 
оним недоумицама специфичним за 
њихове године, а друга група је про-
нашла инспирацију у Балашевићевим 
стиховима и песмама, па је читав 
сценски приказ био у том знаку. Пу-
блику су глумом и певањем провели 
кроз многе његове песме.

Хор је и ове године водила профе-
сорка клавира из Сремске Митрови-
це, Душанка Гавриловић, која је сво-
јом добром енергијом покренула и 
оне који су сматрали да и нису баш 
талентовани за певање, па се свакога 
дана у подне, кампом орило добро 
познато Балашевићево „Само да рата 
не буде” и „Рачунајте на нас” – песме 
за сва времена. Научили су хористи 
уз помоћ професорке Дуце и две но-
ве песме: „Патриотску песму”, за коју 
је текст и музику написала Оливера 
Оља Јелкић, као и песму „Нека свира 
музика”, уз коју се и ђускало.

Да су наши ученици талентовани 
и спремни да то и покажу, доказале 
су гимназијалке Јана Радулашки и Ка-
тарина Кашански, које су за завршно 
вече припремиле и на клавиру у че-

тири руке одсвирале Тирсена, валцер 
из филма „Чудесна судбина Амелије 
Пулен”.

У поподневним сатима, свакога да-
на, у слободном времену, гимназијал-
ци су на теренима уз саму обалу Ба-
латона играли одбојку на песку или 
су се купали и сунчали. 

После вечере одржаван је зајед-
нички састанак, на коме је директор-
ка Српског педагошког и методоло-
шког центра Јулијана Которчевић 
прозивала све присутне и сумирала 
све што се догађало у току дана, као 
и шта је у плану за наредни дан. Стал-
ни члан тима је и аниматор Ћећа из 
Београда, који дане кампа сваки пут 
учини незаборавним својим аними-
рањем и играријама са младима.  

У посети камперима је била и те-
левизијска екипа „Српског екрана”, 
која сваке године забележи интере-
сантне тренутке једног сасвим обич-
ног дана у кампу, направи по који ин-
тервју и по неку сцену са проба за 
завршну свечаност.

Такође, већ постаје традиција да у 
камп долази и гостујућа представа. 
Овог пута то је била „Аутобиографи-
ја”, коју је извео „Окрет театар” из 
Београда. 

Уз помоћ и логистику агенције „Бу-
дагајд травел”, организован је и јед-
нодневни излет у тврђаву Шумег – у 
шетњу, на ручак, као и присуствовање 
програму и витешким играма. Сви 
присутни су уживали у вештинама 
јахача, а понеке гимназијалке и у ру-
жама које су добиле од витезова по-
бедника.

За техничку подршку на кампу, ма-
јице, беџеве и плакате, био је, као и 
до сада, задужен Зоран Меселџија. 
Одржавање Српског језичког кампа 
су финансијски помогли Фондација 
„Бетлен Габор”, Министарство култу-
ре и информисања Србије, као и срп-
ске самоуправе II и VII кварта Будим-
пеште.

Драгана Меселџија

Седам дана језичке 
едукације, дружења и забаве 
Балатонфењвеш је и ове године поздравио своје младе 

посетиоце, полазнике Српског језичког кампа „Вука Кара-
џић”, који је одржан по 22. пут. Камп је, по традицији органи-
зовао Српски педагошки и методолошки центар из Будим-
пеште, који је учесницима понудио мноштво едукативно-за-
бавних садржаја. 

ВИТЕЗОВИ С РУЖАМА 
Шумег је град са око 7000 становника. У њему се, на брегу, налази пре-

дивна тврђава која је саграђена у XIII веку. Верује се да ју је саградио Бела 
IV. Сваке године се у овом граду одржавају витешки турнири. Наши гимна-
зијалци су имали прилике да присуствују једном од њих, на коме су у јед-
ночасовном програму презентоване вештине витезова – коњаника. Било је 
импровизације витешких борби, као и вештина гађања у мету секиром или 
стрелом са коња у покрету, прескакања ватрених препрека. Кампери су 
темпераментно навијали и поздрављали победнике, који су после сваке 
победе показивали наклоност према дамама у поблици и давали им по 
ружу. Овакав знак пажње је обрадовао и неколико наших гимназијалки. 
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

„Да стотину и хиљаду година човек 
живи, прође време, а оно што он спре-
ми за вечни живот својом вером и жи-
вотом по вери еванђељској, то не про-
лази никада”, рекао је својевремено 
патријарх српски Павле. Својом ве-
ром и животом по еванђељској вери, 
чистим, једноставним животом, еван-
ђељским заветом, несебичне љубави 

према Богу, живео је Јован Белош, по-
знати појац, члан Мушког хора „Ја-
вор”, који се упокојио у Господу 19. ју-
на, дан уочи Духова, рођендана хри-
шћанске Цркве, чији је одани члан 
био. Следбеник Спаситељеве љубави 
и учења, који је својим овоземљаским 
животом и делом, зацело, добио вели-
чанствени благослов да се у царству 

небеском придружи Свевишњем и 
живи са Њим.

Јер, био је ЧОВЕК, који се увек тру-
дио да својим животом, делом, негује 
љубазност, захвалност, праштање и 
добру вољу. Управо такав био је Јован 
Белош, верни и одани члан српске за-
једнице, не само града Калаза, него 
слободно можемо рећи и целе Ма-
ђарске. Рођен 19. августа 1926. године, 
на дан Преображења Господњег. По-
хађао је Српску вероисповедну шко-
лу, коју су Калазлијама даривали Ев-
ген и Петронела Думча. Црква, појање 
и певање постали су му својеврсна 
одредница живота, која ће га пратити 
све до судњег часа, упокојења.

Рано се укључио у редове Кала-
шког црквеног хора, а када је преми-
нуо хоровођа Ђуро Чикош и састав 
се распао, прешао је и постао члан 
Помашког црквеног хора, који је дуги 
низ година водио легендарни Игњат 
Чобан. Након његове смрти, уследила 
је двогодишња пауза, празнина на по-
љу хорског рада у Сентандреји и око-
лини. Био је то сигнал да се нешто 
учини на пољу спашавања хорско-пе-
вачке делатности и традиције Срба 
на северу Мађарске.

Управо у том сегменту, у оживља-
вању хорске активности, односно, 
оснивању  Хора „Јавор”, посебну уло-
гу имао је Јован Белош. У његовом 
раду учествовао је од самих почета-
ка. Целокупно његово животно иску-
ство из поља хорског појања и пева-
ња, одразило се у раду друштва и он 
је био највећи поборник квалитета, 
независно од места и средине где се 
наступало. Тешко је трпео нетачност, 
у раду се залагао за врхунско извође-
ње и максималну дисциплину. Својим 
јединственим, истанчаним тенорским 
гласом увеличао је безброј светих ли-
тургија и вечерња у светим храмови-
ма, на територији целе Мађарске, као 
и бројна опела и парастосе. 

Јован Белош деценијама је одла-
зио и у будимпештански светогеорги-
јевски српски православни храм, где 
је био појац. Готово да није било та-
квог српским живљем настањеног на-
сеља у Мађарској, где није наступао 
са Хором „Јавор”. Такође, веома се ра-
довао и гостовањима у Србији, када 
су гостовали у Бајиној Башти, Новом 
Саду итд. Али, у посебном памћењу 
остао му је  наступ у Храму Светог 
Саве на Врачару, где су хористи „Ја-
вора” певали, појали, са још четрдесет 
хорова.

Исто тако, велико задовољство и 

посебну радост представљало му је 
објављивање  носача звука, под на-
словом „Сентандрејска слава”, а ра-
до се појавио и на ЦД-у Оркестра 
„Шендерге”, где пева песму „Ој стари 
старче”.

Јован Белош није био само врсни 
појац, певач, спортиста (раније је 
играо рукомет), већ је био и весељак. 
Увек би радо запевао уз пратњу хар-
монике, или тамбуре. Имао је богат 
репертоар песама; често пута умео је 
да дочара лепе, прастаре мелодије, 
које нису биле познате чак ни свира-
чима. Након Другог светског рата, и 
он сам је био међу оснивачима једног 
тамбурашког оркестра, који се касни-
је, како нас је информисао,  предста-
вио на првом Светосавском програму, 
одржаном у Будимпешти,  на Енгел-
совом тргу, где је и он запевао.

Његова љубав према песми и пева-
њу била је безгранична. У то су се мо-
гли уверити многи људи, у бројним 
српским живљем настањеним насе-
љима, од Калаза, Помаза, Сентандре-
је, до Новог Сентивана, Јегре, Печуја 
и другим местима.

Свугде је био омиљен. Па, тако и у 
кругу омладине, која је увек могла да 
рачуна на његову помоћ и савете, по-
готово на пољу неговања духовних, 
литургијских, као и световних, срп-
ских народних песама. Када му је 
2008. године уручена Светосавска на-
града, највише признање које додељу-
је Скупштина Самоуправе Срба у Ма-
ђарској –  са Хором „Јавор”, а добит-
ник је и Ордена Светог Саве Српске 
православне цркве, тада ми је чика 
Јова рекао следеће: 

„Имам још један циљ у животу, а то 
је да окупим младе, како би их научио 
лепим српским народним песмама, 
како би им пренео наше црквено по-
јање. Ако у томе успем, онда могу ре-
ћи да нисам забадава живео.”

Јован Белош није бадава живео! 
Њега су волели и поштовали сви. Не 
само житељи Калаза, него и Срби ши-
ром Мађарске, људи разних нацио-
налности и верске припадности, који 
су га познавали. Придружио се небе-
ској плејади појаца. Његов дуги моли-
твени, појачки пут за певницом, у цр-
кви, заокружио се и добио бескрајно 
небеско плаветнило. Све оно што је 
знао и умео предао је  младима, попут 
Славка Ацкова, и нема сумње да ће 
његово дело живети и надаље.

Нека му је слава и вјечнаја памјат.”

Предраг Мандић

Јован Белош 
(1926–2021)

Познати појац, члан Мушког хора „Јавор” из Сентандре-
је, преминуо је 19. јуна ове године, а сахрањен je 1. јула на 
српском гробљу у Калазу.

ПОСЛЕДЊИ ИПРАЋАЈ У КАЛАЗУ
На последњем испраћају покојника, 1. јула, у калашком српском пра-

вославном храму, одакле је испраћен на најдужи пут, на месно српско 
гробље, поред ожалошћене продице, окупио се велики број српских пра-
вославних верника и иноверних, који су дошли да му одају последњу 
пошту. 

Опело, приликом којег су појали чланови Мушког хора „Јавор”, служи-
ли су: протојереј Павле Каплан, парох батски, протонамесник Никола 
Почуча, парох будимпештански, бивши парох калашки, јереј Љубисав 
Милисавић, парох помашки и јереј Зоран Живић, парох калашки, који се 
уједно и опростио од упокојеног, речима:

- Његова вера и труд у цркви, живот којим је живео, може бити пример 
и поука свима нама. Управо, уочи празника „Духова”, Господ је одлучио 
да свог служитеља, свога појца Јована, позове у царство небеско, да се 
прикључи  хору анђела и да тамо слави Силазак Св. Духа - наш највећи 
празник, када је установљена Црква. Иако је болан растанак, са друге 
стране треба и да се радујемо, јер је на крају свог животног пута заслу-
жио да га Господ позове к’ себи и да буде међу праведницима. Јер, њего-
ва душа је већ тамо где нема туге, где нема бола, где нема уздисања. Да 
буде у рају са свим Светима, са Онима, који су раније отишли.
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З бог пандемије корона вируса, 
у Мађарској ове школске годи-
не није одржан усмени део ма-

турских испита, па тако ни у Српској 
гимназији „Никола Тесла” у Будимпе-
шти. Већина матураната је на писме-
ном делу матуре дала очекиване од-
говоре из српског језика и књижевно-
сти, мађарског језика и књижевности, 
историје, српског народописа, мате-
матике, мађарског као страног језика, 
енглеског језика, физичког васпитања 
и других предмета. Како сазнајемо, 
сви матуранти, изузев једног канди-
дата, успешно су положили матуру.

У Српској гимназији „Никола Те-
сла” свечана додела матурских све-
дочанстава обављена је у среду, 16. 
јуна у школској аули, где се окупље-
нима обратила директорка ове уста-
нове, др Јованка Ластић. Она је чести-

тала свим кандидатима на успешно 
положеном испиту зрелости и скре-
нула им пажњу да испоштују своје 
обавезе враћања уџбеника и других 
књига у школску библиотеку, те да из-
мире дугове за исхрану. 

Директорка је у својој краткој бе-
седи посебно истакла важност одр-
жавања пријатељстава која су наста-
ла током гимназијских дана у Будим-
пешти. Указала је и на безбрижност 
гимназијских дана, али и на најлепши 
период живота који им тек следи, а то 
је стицање искустава на разним фа-
култетима. 

Директорка је потом предала реч 
председнику матурске комисије др 
Николи Ластићу, универзитетском 
предавачу, који је упоредио своја ис-
куства из гимназијских дана са успе-
хом овогодишњих матураната. Скре-

нуо је пажњу на чињеницу да су то-
ком матурских испита испоштована 
сва законска правила, као и све закон-
ске уредбе и прописи. 

Председник комисије се посебно 
захвалио на успешном раду дирек-
торки, др Јованки Ластић, њеној заме-
ници Кристини Бекић, за коју је рекао 
да је одрадила велики део посла, ра-
зредним старешинама Милошу Ри-
стићу, Катарини Басарић и Драгомиру 
Дујмову, а такође и свим професори-
ма српске васпино образовне устано-

ве на Тргу ружа, који су уложили мно-
го труда да се успешно испрати још 
једна генерација ученика самосталне 
српске гимназије у главном граду Ма-
ђарске.   

Др Никола Ластић је на крају по-
себно истакао двојицу матураната: 
Луку Радуловића и Уроша Симића, 
који су матурске испите завршили са 
одличном оценом. Потом су ученици-
ма свечано уручена матурска сведо-
чанства.

Д. Дујмов

Српска гимназија „Никола Тесла”

Матурантима свечано 
уручена сведочанства 

Свечана додела матурских сведочанстава у Српској гим-
назији у Будимпешти обављена је 16. јуна у школској аули, 
уз оцену постигнутих резултата и најбоље жеље упућене 
матурантима, за наставак школовања на факултетима.

НЕВЕН

Н едавно су се ученици нашег 
11/ц разреда, на челу са ра-
зредним старешином Ери-

ком Kотхенц и другарима из 9-их и 
10-их разреда, запутили на Балатон. 
Метроом смо кренули ка железнич-
кој станици Дели, где смо се сместили 
у воз, резервисан само за нас. 

Пут до Шиофока је трајао око сат 
и по времена. То је било време испу-
њено смехом и шалом, захваљујући 
нашим другарима који су увек главни 
забављачи друштва. 

Kада смо стигли у Шиофок, дуж 
целог пута ка светионику међу нама 
су владали велико нестрпљење и же-
ља да што пре ускочимо у Балатон и 
почнемо да се прскамо. Но, ипак смо 
причекали и уместо тога смо напра-
вили сјајне фотографије са нашим 
разредним друговима. 

Kроз пола сата, брод који нас је 
развозио до других места на обали 
Балатона је био спреман за полазак. 
Био је то двоспратни брод. Други 
спрат брода је био отворен, тако да 
смо сви били сконцентрисани тамо. 

Уживали смо на том дивном пове-
тарцу који нас је хладио, уз добро 
друштво и забаву. Убрзо смо стигли 
на наше одредиште - Балатонфиред. 
То је било место планирано само за 
11/ц разред. Прва активност на списку 
је било веслање, уједно и главна ак-
тивност. Спремили смо се, саслушали 
инструкције, расподелили у две групе 
и сели у чамце. 

Мало смо вежбали и почели да се 
утркујемо. Време је пролетело и ми 
смо већ били на плажи, сунчали се и 
купали. У води је било право ужива-
ње. Нема ко се није купао, а музика 

је стварала још опуштени-
ју атмосферу. Kао да се 
наш брод за тили час већ 
спремао да крене, док 
смо ми били још попри-
лично удаљени од приста-
ништа. Трчали смо завид-
ном брзином, да не бисмо 
закаснили. Чак су нам и 
студенти, који су се при-
кључили, тапшали. 

Вратили смо се у Шио-
фок, а затим у воз. У по-
вратку смо размењивали 
утиске и нове успомене. У 
вагону 11/ц разреда се ор-
ганизовала журка за пам-
ћење. Сви су пажљиво по-
сматрали шта се дешава 
у нашем вагону, чак су и 
пролазници са спољне 
стране били заинтересо-
вани. 

Стигли смо у Будимпе-
шту и тешких срца, али са 
осмехом на лицима смо 
се разишли. Били смо цр-
вени као паприке од јаког 
сунца. Ово је био један од најлепших 
дана мог досадашњег боравка у Бу-
димпешти. Дивна прилика за друже-

ње и свакако успомена коју ћу пам-
тити до краја живота. 

Сара Поповић, 11/ц 

Утисци са ђачког излета

Посетили смо Шиофок  
и Балатонфиред
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У поподневним часовима, 11. јуна, 
у прекрасно украшеној школи, 
која је одисала топлином и емо-

тивношћу, свечаним завршним програ-
мом Српска основна школа у Батањи 
се опростила од ученика осмог разре-
да, који су се нашли на првој, озбиљној 
прекретници у животу. Завршетком 
основног школског образовања преста-
је детињство, а почињу тинејџерски и 
младалачки дани.

Опраштање је организовано у скла-
ду са новонасталом ситуацијом, у окви-
рима које она налаже. Ученици седмог 
разреда су предали осмацима торбице 
и стиховима својим старијим другари-
ма пожелели срећан пут у нову будућ-
ност.У колони, уз звуке опроштајних пе-
сама, осмаци су обишли  школу и на тај 

начин се опростили од ње. Свечану ма-
нифестацију у школском дворишту пре-
кинула је изненадна киша, те се опра-
штање наставило у школској згради.

Директор школе, Никола 
Ђенеш Екбауер се затим 
обратио присутнима:

„Овогодишња свечаност 
умногоме ће се разликовати 
од прошлих, нажалост, као 
и прошле године, али ће, 
свакако, остати добро за-
памћена. Живот је исписао 
нови сценарио за наше тра-
диционално опраштање. 
Због вандредне ситуације 
пробали смо да пронађемо 
најбоље решење, у скромни-
јим оквирима, али још увек 

по традицији наше школе. Детињство и 
школски дани журе у неповрат. Крај 
школске године је ту, а са њим и раста-
нак још једне генерације. Време брзо 
пролази. Као да сте јуче кренули са бу-
кварима у први разред основне школе, 
збуњени и уплашени, а ево вас данас, 
овде, далеко зрелијих, славите одлазак 
једног и долазак другог поглавља у ва-
шим животима, које, истина, неће бити 
тако безбрижно, као ово које одмиче. 
Идете ка једном вишем степену, срећни 
што сте се дружили, заједно учили и 
савладали знања која ће вам требати 
за даље. Са носталгијом у срцу, чежњом 
у сећањима крећете у неке нове, вама 
још непознате пределе. Једно је сигур-
но, време проведено заједно, заувек ће-
те памтити.”

Свечаном опраштању присуствовали 
су председница Самоуправе Срба у 
Мађарској Вера Пејић Сутор, градона-
челник Батање Чаба Борош и јавни бе-
лежник Иштван Варга. Градоначелник, 
који је иначе бивши ученик Српске шко-
ле и јавни бележник су овом приликом 
предали награду Ученик године, коју 
сваке године додељује град Батања. До-
битник признања је Жофија Бешењеи, 
ученица 8. разреда, за изузетне успехе 
у учењу. 

Реч је о марљивој ученици узорног 
понашања, која је све школске године 
завршила са одличним резултатима. Из-
ванредан рад препознали су и њени 
наставници и доделили јој похвале На-

ставничког већа. Њену интелигенцију и 
савестан рад доказују и рангирања на 
бројним такмичењима. Освојила је дру-
го место на државном такмичењу из 
енглеског језика, специјалну награду на 
државном такмичењу у причању прича 
„Ева Јаниковски”, прво место на држав-
ном такмичењу у основним школама 
из српског језика и књижевности и на-
родописа. Положила је сложени испит 
из српског језика средњег степена. Очи-
гледан је био и њен таленат у уметно-
сти. Била је члан школске драмске сек-
ције неколико година. Успешан је уче-
сник бројних школских и регионалних 
такмичења у рецитовању на српском и 
мађарском језику, такмичења у лепом 
изговору и такмичења у читању. Тежи 
својим циљевима и пример је сада-
шњим и будућим ученицима те устано-
ве, понос је својих родитеља и своје 
школе.

Ученици осмог разреда опростили 
су се од својих учитеља и наставника 
пригодним говорима, присећајући се 
лепих тренутака, које ће им увек остати 
у сећању. При самом крају, подељене 
су награде за одличан успех, примерно 
владање и активно залагање у школ-
ском животу. 

Од својих драгих ученика на крају 
се опростио и Тамаш Хоторан, разред-
ни старешина. Пуштајући балоне да ле-
те у вис, осмаци су се уз стихове песме 
„А сад адио” опростили од своје школе.

Станислава Ђенеш Екбауер

Уз звуке „Марша на Дрину”, ученици осмог разреда из 
Батање који се опраштају од своје основне школе, преда-
ли су будућим осмацима српску заставу, на којој је завеза-
на пантљика генерације 2013-2021.

Мали матуранти закорачили 
у ново животно доба

НЕВЕНСвечаност у Српској школи у Батањи

К ао бивша ученица Српске 
основне школе у Батањи, Ве-
сна Галић каже да ову шко-

лу данас гледа другим очима и тру-
ди се да ученицима пренесе своја 
знања. Ове године је спремала уче-
нике седмог и осмог разреда за Др-
жавно такмичење из српског језика 
и књижевности и народописа. 

„Припреме обично крећу неколи-
ко недеља пре самог такмичења. На 
сличан начин се спремамо скоро 
сваке године; увек урадимо задатке 
са претходних такмичења, ученици 

добијају допунско градиво и додат-
ну литературу, коју треба да прочи-
тају и савладају”, каже Весна за наш 
лист.

Како сте изабрали ученике, ко 
је ушао у ужи избор?
– Увек узимам оне ученике који су 

активни на часу, који желе да раде, 
марљиви су и способни за то такми-
чење. Деца воле ово такмичење. 
Озбиљно га схватају и раде.

Да ли сте задовољни овогоди-

шњим успехом? Успели сте да 
освојите све награде и из српског 
језика и књижевности и из наро-
дописа.
– Ја сам презадовољна, јер нисам 

очекивала такав успех. Деца су била 
веома  радосна. Мислим да смо из 
године у годину све бољи. Можда су 
неке ствари тешко кренуле, али ми-
слим да рад сазрева и увек се пости-
же успех. Ако се улаже много труда 
и рада, то се увек исплати.

Међутим, ово нису једини успе-
си, који су Ваши ученици забеле-
жили ове године.
– Два ученика осмог разреда и 

једна бивша ученица батањске Срп-
ске основне школе и забавишта 
успешно су положили тзв. комплекс 
средњи степен језичког испита из 
српског језика у Будимпешти. Кон-
стантно вежбање, истрајност и рад 
довели су до овако лепих резултата.

С. Ђ.
Наставница српског језика и књижевности Весна Галић, 

тринаест година ради у батањској Српској основној школи 
и забавишту и дуже време на различитим такмичењима 
бележи запажене успехе са својим вредним ученицима. 

Победе на такмичењима 
резултат вишегодишњег рада

Успеси наставнице Весне Галић и њених ђака
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СУСРЕТИ Дружење у десетом кварту Будимпеште

П осетиоце програма „Српска 
књижевност, музика и га-
строномија" најпре је по-

здравио домаћин, Богдан Сабо, пред-
седник Српске самоуправе у Кебањи, 
који се захвалио свима што што су 
дошли и истакао да је ово прво први 
такав програм у кафићу „Код Гутма-
на".  Такође је нагласио да та самоу-
права овакве вечери не организује 
само ради Срба, него и да би Мађари 
и сви други заинтересовани на тај на-
чин могли да упознају српску културу, 
музику и гастрономију. Како је рекао, 
ово место су одабрали, јер ту, „Код 
Гутмана“, „могу да се добију добре 
пљескавице и српски хамбургери“.  

- Велико задовољство је што су се 
гости одазвали у тако великом броју 
– рекао је Богдан Сабо и присутнима 
представио учеснике програма. 

На самом почетку, посетиоци су 
имали прилику да чују стару песму 
Ханке Палдум „Ја те пјесмом зовем“, 
у извођењу Даринке Орчик. Осим ње, 
учесници програма су били и позна-

ти хармоникаш Крунослав Кића Ага-
тић, Митар Кркељић и Бранимир Ђор-
ђев, који су се потрудили да уз обра-
ђене верзије разних старих српских 
песама, присутнима те вечери пруже 
право уживање. 

Пре пет година, код Дубоког језера 
је одржано прво „Балканско вече“, у 
којем су поред Срба учествовали Гр-
ци и Бугари. Богдан Сабо је тада до-
шао на идеју да овде, баш на језеру, 
направи једно културно-уметничко 
вече Срба, које би пратила добра му-
зика, уз укусне пљескавице које нуди 
ресторан „Код Гутмана“. 

- Прошле године смо исто плани-
рали, али дошла је пандемија, па ни-
смо могли да одржимо манифеста-
цију. Ове године смо пронашли сло-
бодан датум и на сву срећу, имамо и 
лепо време - рекао нам је Богдан Са-
бо.

Поред добре музике, могли смо да 
чујемо и одломак из песме „Пропаст 
царства српскога“, коју је рецитовао 
Бранимир Ђорђев. Након стихова, му-

зичари су наставили да одржавају 
добру атмосферу у кафићу. Вече је 
завршено закуском, када су гости 
имали прилику да пробају српске 
пљескавице. 

Председник самоуправе VIII квар-
та и један од учесника програма, Ми-
тар Кркељић, рекао нам је да му је 
недостајало дружење: 

„Нагло је кренула пандемија, тако 
да су све ствари и наше обавезе које 
смо радили, некако, отишле у други 
план. Лези код куће, гледај филмове... 
И, нагло је и престала пандемија, и 
онда су се сви ти задаци које нисмо 
успели да одрадимо током пандеми-
је, одједном срушили на нас, тако да 
је настала једна велика напетост, али 
не само у негативном, него и у пози-
тивном смислу“. 

И други ивођачи су били задовољ-
ни како је протекло вече. 

„Наступао сам вечерас као изво-
ђач, добошар и пратилац Крунослава 
Киће Агатића, хармоникаша, што ми 
је чинило посебно задовољство и вр-
ло сам се добро осећао вечерас. Пу-
бликом сам презадовољан, није било 
само наших, него и Мађара, који су 
исто уживали и мислим да су се и они 
добро осећали. А, то је успех!“, каже 
Бранимир Ђорђев.

Уз Даринку Орчик певали су те ве-
чери старе хитове и Митар Кркељић 
и Бранимир Ђорђев. Тако су се могле 
чути свима добро познате песме: Ђур-
ђевдан, Извини душо извини, Липе 
цвату, А сад адио и друге.

И Даринка Орчик је била презадо-
вољна како је протекло ово вече: 

„Прекрасно је место и људи су див-
ни. Ми смо се окупили као велика по-
родица, јако се волимо. Упознали смо 
се пуно раније, више пута смо радили 
заједно и увек када се сретнемо на-
кон вируса, јако се радујемо, као да 
славимо“, рекла је Даринка за наш 
лист.

И Крунослав Кића Агатић каже да 
му је драго што се стање нормализо-
вало и поново може да наступа и да 
свира. Радо ће се, како каже, и убуду-
ће одазивати оваквим позивима.

На самом крају, у програму је узе-
ла учешће и интерпретаторка етно 
музике Бранка Башић, представивши 
публици део свог репертоара.

Председник Српске самоуправе X 
кварта захвалио се и Хенриети Јогане 
Сабадош, која је у њиховом кварту 
задужена за администрацију. Она им, 
како рече Богдан Сабо, много пома-
же у логистици и административним 
обавезама, да се догађаји, као што је 
овај, одрже. 

Програм је трајао сат времена, а 
гости су остали да уживају и да се 
друже и након тога.

Организатор је била Српска само-
управа X кварта, на челу са Богданом 
Сабоом, а програм су финансирали 
Фондација „Бетлен Габор” и Мини-
старство људских ресурса. Улаз се ни-
је наплаћивао, а сви гости су били до-
бродошли.

Ања Меселџија

Музичко-гастрономском вечери отворена  
нова сезона програма у Кебањи

Након што је протекле године, због пандемије вируса 
корона, дружење било сведено на минимум, неки од ста-
новника Кебање су се 1. jула поново окупили на тераси 
кафића „Код Гутмана”. Дружење је, према плану Српске 
самоуправе X кварта, било праћено живом српском музи-
ком, поезијом и закуском. 

УСКОРО У ЛОВРИ - У НОВИМ УЛОГАМА
Неки од учесника програма, који су иначе ангажовани и у Српском 

позоришту у Мађарској, подсетили су нас да су у току припреме њихове 
представе „Ловранска бучура”, чија премијера ће 25. јула бити одржана 
у Ловри. Представу је писао и режирао Митар Кркељић, који и глуми у 
овом комаду. Поред њега, ту је још тринаест глумаца, плесача и музичара, 
укључујући и гостујуће глумце из Србије: Бранка Унгиновића из Сенћан-
ског позоришта „Мирослав Антић” и Ратка Краљевића, кога Срби у Ма-
ђарској већ добро познају. 

„Читалачке пробе смо почели на даљину, а ја нисам веровао да ће све 
тако добро да  функционише. Иначе, инспирација за ову двочинку прво-
битно није била моја, него је мој пријатељ Душан Которчевић, који је родом 
из Ловре, дошао на идеју да се направи једна представа о Ловранима. На 
крају је та представа испала доста фиктивна, са неким елементима ло-
вранских анегдота, старих легенди и прича које је углавном сакупила Сла-
вица Зељковић. На основу тих анегдота је испала једна добра прича. Надам 
се да  нико неће да се увреди, јер је јако тешко направити комедију без 
имало сарказма. Бучура иначе значи сеоска црквена слава (на мађарском: 
búcsú), али то је и једна веома интересантна игра речи, јер са друге стране 
значи опраштање", рекао је за СНН Митар Кркељић. 
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Обележавање Видовдана 

у Мађарској
Промоција књиге 

о историјату Ловре
Српски језички камп 

„Вук Караџић“
Камп старих

 заната у Ловри
Видовданска свечаност 

 у Сентандреји

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

ДАНИ ПОЗОРИШТА И 
КУЛТУРЕ У ЛОВРИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУТОВАЊЕ У МАНАСТИР 
ГРАБОВАЦ

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

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

Детаљније информације о путовању можете 
добити и пријавити ce на 

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

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти 
РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ  2021.

10. 07. субота – Вечерње  18 ч.
11. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.
10. 07. недеља – Вечерње  18 ч.
12. 07. понедељак – Св. апостоли Петар и 
Павле – Петровдан СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.
24. 07. субота – Вечерње  18 ч.
25. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова
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Регионално певачко такмичење „Шиманди Јожеф“ МУЗИКА

Б ијенално такмичење ученика, 
студената и певача у каријери 
покренула је оперска дива Ма-

ђарске Марија Темеши пре две деце-
није и током тог периода израсло је 
у највеће регионално надметање 
оперских певача. Ове године за так-
мичење се пријавило чак 120 учесни-
ка, што је изненадило и организаторе, 
али очигледно су се након затворе-
ности због пандемије сви ужелели 
наступа и сусрета са колегама и пу-
бликом.

На овом великом такмичењу уче-
ствују уметници и студенти из чита-
вог света, жири чине међународно 
позната имена из света музичке умет-
ности, а ова манифестација негује и 
посебне везе са уметницима из Ср-
бије. На овогодишњем такмичењу 
члан жирија, којим је председавао 
Силвестер Оковач, директор Нацио-
налне опере из Будимпеште, била је 

и Тамара Марковић, оперска певачи-
ца из Београда и професорка Музич-
ке школе у Суботици. 

„Ово такмичење представљало је 
изузетно искуство за све нас, како 
за учеснике, од којих су неки добили 
прилику да по први пут наступе са 
оркестром, до нас чланова жирија 
који смо имали могућност да међу-
собно размењујемо мишљења, запа-
жања, да разговарамо о опери. Усло-
ви за рад и наступе су били одлични, 
а победницима су осим високих 
новчаних награда најављени и кон-
церти по мађарским културним цен-
трима широм Европе. За перспек-
тивне певаче значајно је и то, што 
овом такмичењу присуствују и аген-
ти оперских кућа, тако је међу они-
ма који је пратио наступе био и ле-
гендарни Јоан Холендер, некадашњи 
директор Државне опере у Бечу” и 
саветник „Метрополитен опере” у 

Њујорку, каже Тамара Марковић за 
„Политику”. 

Лауреат овог такмичења је Соња 
Шарић из Сомбора, певач у каријери 
која се школовала у Манхајму, у кла-
си професорице Снежане Стаменко-
вић. Естер Чузди, некадашња ученица 
суботичке Музичке школе, у класи 
Тамаре Марковић, освојила је прву 
награду у категорији студената. Чу-
зди тренутно студира соло певање на 
Академији у Сегедину, а недавно је у 
Београду освојила прву  награду на 
такмичењу „Лазар Јовановић”. 

У категорији ученика средњих шко-
ла победник је Андрија Секулић из 
београдске музичке школе „Мокра-
њац” класа Валентина Ташкова, док 
су Балаж Пап и Андреа Лошонски из 
Будимпеште, добили прилику да на-
ступе у „Колегијум Хунгарикуму” у 
Београду, Лондону, Хелсинкију и Мо-
скви. 

Тамара Марковић наводи да су и 

награде које су на овом такмичењу 
додељене потврдиле висок квалитет 
суботичке Музичке школе чији уче-
ници настављају студије у Сегедину, 
Будимпешти или Београду, а каријере 
широм света. Између суботичке и се-
гединске музичке школе постоји већ 
дугогодишња сарадња, повезани су и 
кроз ИПА прекограничне пројекте, 
који су прерасли у организовање за-
једничких концерата камерне музике 
у који су укључили и колеге из реги-
она, из Словеније и Хрватске. 

„Без повезивања школа и академи-
ја и размене искустава ни не можемо 
да говоримо о квалитетној настави, 
јер су за уметност важни флуктуаци-
ја и отвореност. Претходно искуство 
са сцене, рад у различитим операма, 
са диригентима и корепетиторима, 
концертна  делатност, познавање је-
зика, све то доприноси квалитетном 
педагошком раду” каже Марковић.

Д. А.

Успех српских учесника на 
фестивалу у Сегедину 

Великим гала концертом у Народном позоришту у Се-
гедину и наступом победника у свим категоријама, у том 
граду је завршено велико такмичење оперских певача 
„Шиманди Јожеф”. На овогодишњем такмичењу, члан жи-
рија била је и Тамара Марковић, оперска певачица из 
Београда  и професорка Музичке школе у Суботици. 

Ф олклораши из Калаза су у 
барањски градић Шиклош 
кренули 16. јуна, а успут су 

прво стали у Медини, где су погледа-
ли месни српски православни храм, 
посвећен Духовима, а потом су бора-
вили у Шароку, где су се дивили све-
тодимитријевској светињи.

Још истога дана, 
чим су се сместили, 
играчи су, предвође-
ни уметничким руко-
водиоцем ансамбла 
Енике Вајзер, у једној 
од сала библитеке 
града Шиклоша одр-
жали и прву пробу. 
Играчи су овом при-
ликом имали живу 
музичку пратњу, јер 
су са њима у Ши-
клош допутовали и 
поједини чланови 
Оркестра „Ruzmarin 
FolkeStars”.

Заједно са музича-
рима, фолклораши су током свих да-
на, до 20. јуна, неуморно радили и 
понављали кореографије, прецизи-
рали кораке, кориговали и унапре-
дили игре из околине Лесковца, Гњи-
лана, Врања, Неготина и сл.  

Пажња полазника едукације била 

је усмерена и на 
исправност покре-
та тела, технику из-
вођења игара, као 
и певање. Сви су 
максимално били 
сконцентрисани 
на задатак, је се 
након дугачке пау-
зе, коју је проузро-
ковала пандемија, 
најзад могло сло-
бодно пробати.  

У вечерњим са-
тима, целодневна 
занимања су, на-
кон напорног рада 
и креативних ве-
жби, крунисана забавама и то уз де-
густацију укусне хране. Нико није 
могао да одоли укусним специјали-
тетима са роштиља и добрим шикло-
шким винима.

Чланови КУД.а „Рузмарин” пости-
гли су свој циљ. Током свих дана уса-
вршавања марљиво су радили на из-
вођењу старих кореографија. Нема 
сумње да ће Калазлије још много 
радости пружити, не само својој пу-
блици, већ и бројним заљубљеници-
ма у српски фолклор. Играчи ће се 
потрудити да увежбају што више 
игара и песама, а у томе ће им по-
моћи и заједничке пробе и табори. 

Већ се спремају за сусрет са пу-

бликом и након дуже паузе, проузро-
коване епидемијом, поново ће заи-
грати на бини 10. јула, на традицио-
налној манифестацији, под називом 
„Калашка весеља”.

Четвородневно усавршавање чла-
нова калашког Културно-уметничког 
друштва „Рузмарин” у Шиклошу су-
финансирали су: Уред премијера и 
Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

ФОЛКЛОР Усавршавање КУД-а „Рузмарин” у Шиклошу

Калашки фолклораши обнављају кореографије
Захваљујући побољшању епидемиолошке ситуације, 

чланови калашког Културно-уметничког друштва „Рузма-
рин” су након полугодишње паузе одлучили да у Шикло-
шу одрже интензивно четвородневно фолклорно усавр-
шавање, с циљем да обнове старе кореографије које се 
налазе на репертоару ансамбла. 


