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САРАДЊА

П редседник Републике Србије 
Александар Вучић и српски 
члан Председништва Босне и 

Херцеговине Милорад Додик, посе-
тили су прошле недеље храм Светог 
великомученика Георгија у Будимпе-
шти, где их је, у препуној цркви, доче-
као епископ будимски Лукијан са све-
штенством. 

„У име свештенства, монаштва и 
верног народа у Мађарској, имам 
част да поздравим два наша лидера 
и борца за свој народ. Каже Свето 
писмо: „Шта је боље и лепше него да 
браћа живе заједно”, а то сте ви дра-
ги председници. Није вама лако, људи 
можда и не знају, али Бог све види и 
све зна и добро сте учинили што сте 
и овај пут ушли у дом Божији и то 
баш у храм Св. Георгија Победоносца. 
Када уђеш у воденицу, не можеш да 

не покупиш бар мало брашна, а у хра-
му помоћи Божије која вам уз нашу 
подршку свакако треба. Велика дела 
чините учвршћујући пријатељство 
мађарског и српског народа, а наро-
чито вашом помоћи Епархији будим-
ској. Све памтимо и са захвалношћу 
за учињено и што ћете у наредним 
годинама свакако чинити - на многа-
ја љета”, поручио је владика Лукијан. 

Дочеку гостију присуствовали су, 
поред осталих, и Љубомир Алексов, 
српски представник у Мађарском 
парламенту и др Јованка Ластић, ди-
ректорка Српске школе „Никола Те-
сла” у Будимпешти, известила је на 
свом сајту Епархија будимска. 

Нажалост, српски медији у Мађар-
ској ни о овој посети званичника из 
наше матице нису били унапред оба-
вештени, али како преносе медији у 

Србији и Мађарској, Вучић и Додик 
су сутрадан учествовали на четвртом 
међународном демографском сами-

ту у Будимпешти. Том приликом, 
председник Србије је имао одвојене 
сусрете са премијером Мађарске 

Виктором Орбаном, као и са преми-
јерима Словеније Јанезом Јаншом и 
Чешке Андрејем Бабишом. 

Вучић и Додик боравили у Будимпешти

Ш еф српске дипломатије Ни-
кола Селаковић разговарао 
је у Њујорку на маргинама 

заседања Генералне скупштине УН са 
својим мађарским колегом Петером 
Сијартом о билатералној сарадњи и 
примени закључака са недавно одр-
жане заједничке седнице две владе.

Kако је саопштило Министарство 
спољних послова Србије, Селаковић 
је рекао да су редовни и чести сусре-
ти шефова дипломатија Србије и Ма-
ђарске доказ чврстих и пријатељских 
односа двеју земаља. У саопштењу је 
поновљен закључак који се до сада 
много пута могао чути, а који каже 
да су ти односи на „највишем нивоу 
у новијој историји”.

„Пријатељски лични односи пред-
седника Србије Александра Вучића 
и премијера Виктора Орбана и честе 
размене посета на високом и најви-
шем нивоу пружају стабилан поли-
тички темељ за развој свих аспеката 
сарадње Србије и Мађарске”, рекао 
је Селаковић.

Србија ће, према његовим речима, 
наставити да буде „стуб стабилности 
региона и промотер мирног и поли-
тичког решавања несугласица”, али је 
додао да међународна заједница тре-

ба да уложи напоре како би спречила 
„опасне и дестабилизујуће активно-
сти Приштине”, додаје се у саопште-
њу, без навођења шта је приликом 
овог сусрета рекао Селаковићев са-
говорник.

Да подсетимо, Kосовска председ-
ница Вјоса Османи и шефица дипло-
матије Доника Гервала састале су се 
дан раније управо са министром 
спољних послова Мађарске Петером 
Сијартом. Османијева се, како прено-
се медији у Будимпешти, захвалила 
мађарском министру на доприносу 
који је Мађарска дала процесу из-
градње државе на Kосову и међуна-
родној консолидацији Kосова.

– Високо ценимо афирмативни 
став Мађарске о либерализацији ви-
зног режима за Kосово, као и процес 
европских интеграција Kосова. Kосо-
во је одавно испунило све захтеве ко-
је поставља Европска унија и очеку-
јемо да ће се поштовати посвећеност 
људи и институција Kосова европ-
ским вредностима и стандардима – 
рекла је Вјоса Османи и посебно ис-
такла одличне односе Kосова и Ма-
ђарске.

– Везе између наших народа су 
„младе” и подударају се с намерама 

наших народа да шти-
те и промовишу европ-
ске вредности – пору-
чила је Османијева.

Министри спољних 
послова истакли су ва-
жност сарадње у мно-
гим областима и по-
двукли чињеницу да је 
обезбеђивање 75 сти-
пендија из Мађарске 
за шему „Стипендиум 
хунгарикум” одлична 
прилика за младе љу-
де са Kосова да се обу-
че у различитим обла-
стима у Мађарској, 
али и да боље упознају 
мађарску културу. 

П рипадници Војске Србије 
успешно су реализовали ме-
ђународну вежбу „Kомшије 

21” заједно са припадницима Мађар-
ске војске и Националне гарде Оха-
ја и вежбу „Гвоздени мачак 2021” са 
припадницима Мађарске војске.

Завршном дану међународне так-
тичке вежбе „Kомшије 21”, изведене 
у касарни „Народни херој Стевица 
Јовановић" у Панчеву, присуствовали 
су командант Прве бригаде копнене 
војске бригадни генерал Зоран На-
сковић и командант Пете пешадиј-
ске бригаде Мађарске војске бригад-
ни генерал Балаж Слосјар, саопшти-
ло је Министарство одбране. Циљ 
ове трилатералне вежбе, чији је до-
маћин била Прва бригада копнене 
војске, био је унапређење интеропе-
рабилности и оспособљености за из-
вођење мултинационалних операци-
ја на тактичком нивоу, уз јачање ме-
ђусобног поверења и размену 
искустава.

Током петодневних активности, 
припадници оружаних снага Србије, 

Мађарске и САД-а, увежбавали су 
борбене радње и поступке прили-
ком ангажовања у операцијама по-
дршке миру, попут контроле терито-
рије, претреса терена, медицинске 
евакуације и поступака у случају на-
пада на снаге ангажоване у опера-
цији.

Тактичка вежба „Kомшије” изводи 
се од 2011. године наизменично у Ср-
бији и Мађарској, а од 2017. године 
на вежби учествују и припадници 
Националне гарде Охаја, чиме је ве-
жба постала трилатерална.

Заједничка вежба Речне флотиле 
Војске Србије и Првог пука за раз-
минирање Мађарске војске, под на-
зивом „Гвоздени мачак” изводи се од 
2011. године, наизменично у Србији 
и Мађарској. 

Вежба са бојевим гађањем „Гво-
здени мачак 2021” реализована је са 
циљем размене искустава у примени 
тактика, техника и процедура у за-
штити речног саобраћаја и унапре-
ђења сарадње са Мађарском вој-
ском. 

Селаковић и Сијарто  
о билатералној сарадњи

Завршене међународне  
војне вежбе
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Н а улазу у школу, цењеног го-
ста дочекала је директорка 
др Јованка Ластић у пратњи 

својих најближих сарадника и гимна-
зијалаца обучених у народну ношњу. 
По древном словенском обичају, ђа-
ци Сара Остојић и Бојан Мишљено-
вић, Милорада Додика дочекали су 
хлебом и сољу.

У препуној свечаној сали, српског 
члана Председништва Босне и Хер-
цеговине аплаузом су дочекали уче-
ници и професори наше гимназије. 
На самом почетку госте је, изводећи 
народну песму „Косовка девојка”, по-
здравила Лена Ембер, ученица 11/а 
разреда, а одмах потом и фолклорна 
група гимназијалаца, који су извели 
сплет кола из Србије.  

Окуљенима се потом обратила 
директорка др Јованка Ластић, изра-
жавајући посебно задовољство што 
је Милорад Додик издвојио време 
да посети васпитно-образовну уста-
нову на Тргу ружа. Она је том при-
ликом срдачно поздравила и Биља-
ну Гутић Бјелицу, амбасадорку Бо-
сне и Херцеговине у Будимпешти, 

Љубомира Алексова, представника 
српске народности у Мађарском 
парламенту, Веру Пејић Сутор, пред-
седницу Самоуправе Срба у Мађар-
ској и свештенике: о. Зорана Остоји-
ћа, пароха будимпештанског и о. Зо-
рана Живића, вероучитеља и пароха 
калашког.

Потом се присутнима обратио Ми-
лорад Додик, који није крио своје 
искрено одушевљење што је у прили-
ци да посети српску школу у Будим-
пешти. Он ју је назвао престижном 
школом, која је успела да стекне ве-
лики углед и у Републици Српској. 
Наиме, двадесетак ђака из Републике 
Српске редовни су ученици Српске 
гимназије у Будимпешти.

Он је том приликом најавио и даљу 
материјалну помоћ Српској школи у 
Будимпешти. Наиме, Република Срп-
ска ће тој установи пружити новчану 
помоћ у износу од око десет милиона 
форинти, што је утрошено на изгрда-
њу друштвене просторије за ученике 
у Текелијануму. 

„Одмах на почетку желим да се 
захвалим учитељима, наставницима, 
професорима ове школе што наста-
вљате овај посао стар неколико вије-
кова. Срби у овој земљи постоје вије-
ковима и успјешно чувају свој језик, 
идентитет, своје писмо, своју вјеру, 
своју крсну славу. И то је оно што нас 
поред других културних обиљежја 
чини посебним народом и истрајним 
на све тешкоће кроз које смо прола-
зили током наше историје. Иако смо 
расути по цијелом свијету, ипак смо 
успјели увијек да останемо своји на 
своме. Свугдје у свијету било гдје да 
идемо увијек ћемо наићи на наше 
српске заједнице које се окупљају 
око наше цркве”, рекао је гост из Ба-
њалуке.

Такође је поздравио ученике из Ре-
публике Српске, речима: „Желим да 
вас посебно поздравим, али ни мање 
ни више него остале, али у сваком 
случају хоћу да кажем да Република 

Српска јесте једна од двије државе 
српског народа!”

Потом је изложио пар важних чи-
њеница о садашњој ситуацији у Ре-
публици Српској, а са великим задо-
вољством је рекао да од ове школске 
године наставни програм у Републи-
ци Српској истоветан је са наставним 

програмом у Србији. Господин Додик 
се потом осврнуо и на историјску 
прошлост, а посебно на вековно стра-
дање Срба на тлу Босне и Херцегови-
не. Он је наводио сва она важна ме-
ста где је током Првог и Другог свет-
ског рата, као и деведетесетих година 
XX века, извршен геноцид над срп-
ским народом у Босни и Херцегови-
ни. Стога је најавио изградњу спо-
мен-комплекса на десној обали Саве, 
прекопута Јасеновца, где је током 

Другог светског рата од стране хрват-
ских усташа побијено пола милиона 
српских цивила.

Милорад Додик је изразио жељу и 
понудио могућност да ученици из Бу-
димпеште посете Републику Српску, 
о трошку домаћина. 

Директорка др Јованка Ластић се 

захвалила госту на лепим и емотив-
ним речима и изразила жељу за те-
шњом сарадњом са Републиком Срп-
ском. Потом су гости посетили и оста-
ле просторије школе, стичући 
позитивне утиске о савременој опре-
мљености те васпитно-образовне 
установе. 

На крају посете, Милорад Додик је 
изнео своје импресије у књизи утиса-
ка школе на Тргу ружа.

Д. Д.

ПОСЕТА

Најављена даља подршка из Републике Српске
Приликом свог службеног боравка у Будимпешти, Ми-

лорад Додик, српски члан Председништва Босне и Хер-
цеговине, у поподневним часовима 23. септембра посетио 
је и Српско забавиште, основну школу, гимназију, колеги-
јум и библиотеку „Никола Тесла”.

Милорад Додик посетиo Српску школу „Никола Тесла”
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П рисутнима, а посебно сту-
дентима који припадају на-
ционалним заједницама 

признатим законом у Мађарској, 
обратио се Миклош Шолтес, државни 
секретар Министарства за хумане ре-
сурсе, у чијој надлежности су верска 
питања и односи са народносним за-
једницама и цивилним организација-
ма. Он је истакао да је „развој народ-
носног образовања заједнички зада-
так, али уједно и заједничка 
одговорност”.  

Како је нагласио, припадници на-
родности су од промене владе 2010. 
године у Основном закону Мађарске 
добили статус државотворног чини-
оца, а њиховим портпаролима омо-
гућено је присуство у Парламенту. 

„Јачање система народносних са-
моуправа на три нивоа, као и портпа-
роли у Парламенту, обезбеђују поли-
тичку заступљеност народности, што 
је од великог значаја. Током минулих 
једнаест година, укупна државна до-
тација народностима је шест пута ве-
ћа у односу на раније периоде. 
Огромну одговорност мањинских са-
моуправа представља и преузимање 
васпитно-образовних установа у сво-
је власништво и оне великим делом 
веома успешно функционишу. Ову 
могућност је, од тринаест мањина, за 
сада искористило седам народно-
сти”, истакао је Шолтес.  

На крају своје беседе, он је посеб-
но нагласио да би без активности и 
ажурности младих припадника три-
наест народности, који раде на пољу 
функционисања васпитно-образов-
них и културних установа, као и на-
родносних самоуправа, питање на-
родности брзо пало у сенку.

После њега, реч је преузео проф. 
др Јожеф Бодиш, државни секретар 
за високошколско образовање, ино-
вације и стручно усавршавање при 
Министарству за иновације и техно-
логију. Он је у свом обраћању говорио 
о важности образовања народносних 

педагога у новој универзитетској 
структури. 

После краће паузе, присутнима се 
обратио др Јанош Панцел, начелник 
Главног одељења Клеберсберг цен-
тра. Он је изнео основне, али врло ва-
жне податке о оним народносним 
институцијама јавног образовања ко-
је раде и функционишу под окриљем 
Клеберсберг центра, при Министар-
ству за људске ресурсе. 

Свечано отварање програма под на-
зивом „Додела стипендија за народ-
носне студенте-педагоге 2021/2022. 
школске године”, обавио је Ласло 
Шиндлер, општи потпредседник Др-
жавне самоуправе Немаца у Мађар-
ској.    

Потом је уследило предавање о 
споменутим стипендијама, које је 
одржао Јожеф Вајгерт, челник Држав-
ног педагошког и методолошког цен-
тра Немаца у Мађарској. 

Завршну реч овог значајног скупа 
изложио је Имре Ритер, изабрани 
парламентарни посланик немачке на-
родности у Мађарској, иначе пред-
седник Парламентарног народносног 
одбора.

Имре Ритер је, поред осталог, ре-
као да ова стипендија свакако допри-
носи томе да се увећа број студената 
из редова националних заједница, 
који ће током студија стећи квалитет-
није стручно образовање и боље је-
зичке компетенције. Тиме ће, како је 
рекао, моћи да се изгради нови, ква-
литетнији кадар народносних педа-
гога. 

Што се тиче појма „народносни пе-
дагог”, по речима Имреа Ритера, он 
се састоји од неколико сегмената. На 
првом месту је важан задатак да се 
повећа углед педагошког рада. 

„То је сада постигнуто тиме што је 
последњих година износ народно-
сног додатка повећан чак четири пу-
та. Други важан циљ је да се повећа 
број будућих народносних пегадога. 
Трећи важан моменат је да се квали-

тет и услови стручног образовања 
припадника народности на разним 
факултетима и вишим школама знат-
но побољшају. Увођењем нових струк-
тура на факултетима, умногоме ће 
допринети остварењу тих важних за-
датака и циљева”, рекао је Ритер. 

Он је истакао да је пролетос усво-
јен нови закон који прописује да пре 
било каквог доношења одлука на фа-
култетима или на вишим школама, а 
које се тичу народности, обавезно 
треба да се тражи мишљење државне 
самоуправе дате народности, што се 
односи и на одлуке ресорног мини-
стра и на власника високошколске 
установе. То значи да ће државне на-
родносне самоуправе имати компе-
тенцију да утичу на токове високо-
школског образовања народносних 
педагога. 

Имре Ритер је изнео податак да је 
ове године је 437 студената добило 
стипедију. То значи да је сваком сту-
денту из редова националних зајед-
ница, који похађа било који смер ве-
зан за народности, уручена стипен-
дија народносног педагога. Пре две 
године број народносних стипенди-
ста износио је свега 87 студената, а то 

се односило само на будуће васпита-
че у забавиштима. 

Иначе, стипендија се добија тек по-
сле прихватања молбе кандидата и 
након потписавања уговора са буду-
ћим народносним педагогом. О до-

дели стипендије одлучује државна 
самоуправа одређене народности. 
Новину представља и то што ће се од 
сада стипендија добијати током це-
лог периода школовања датог студен-
та.

Ову двоипочасовну свечаност у ор-
ганизацији Парламентарног одбора 
за народности, својим присуством 
увеличали су и Љубомир Алексов, 
представник српске народности у 
парламенту и Вера Пејић Сутор, пред-
седница Самоуправе Срба у Мађар-
ској.

Од српских студената, успешно су 
конкурисале и споменуту стипендију 
добиле Ђенђи Њари и Жофи Китик.  

Ученице Српске основне школе и 
гимназије „Никола Тесла” у Будимпе-
шти, Лена Ембер (11. разред), Мила 
Поздер и Ема Будаи (8. разред), пред-
вођене професорком Оливером Мла-
деновић Мунишић извеле су кратак 
програм. Девојчице су том приликом 
отпевале две српске народне песме. 
Лена је сама певала песму „Косовка 
девојка”, док су Мила и Ема заједно 
извеле бисере наше музичке башти-
не: „Нас три сестре” и „Ај има мајка 
три девојке”.

Драгомир Дујмов

СУСРЕТИ Програм скупштинског Одбора за народности

Свечаност за студенте-стипендисте  
у Мађарском парламенту

У сали Горњег дома Мађарског парламента, у среду је по 
други пут одржан скуп под називом „Парламентарни сусрет 
студената-педагога, добитника народносних стипендија”. 
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С рби у Сиригу достојно су про-
славили своју храмовну сла-
ву, Малу Госпојину. Иако је 

прослава у овом насељу била заказа-
на за 19. септембар, празновање за-
штитника српске православне цркве  
– Рождество Пресвете Богородице, 
отпочело је дан раније, у суботу. На-
име, у склопу „Дана српске културе 
у Сегедину”, 18. септембра, у сири-
шком српском православном храму 
најпре је служено вечерње, а затим 
је у оквиру једног предавања дипло-
мирани теолог Сенад Емра говорио 
о историјату Срба у Сиригу.  

 Храмовна слава, прослава заштит-
ника сиришке српске православне 
цркве – Рођење Пресвете Богороди-
це, уприличена је сутрадан, 19. сеп-
тембра. У древној светињи, у прису-
ству двадесетак верника, свету литур-
гију служили су: протонамесник 
Далибор Миленковић, парох сегедин-
ски, јереј Милан Ерић, парох печујски, 
администратор сиришке парохије, и 
протођакон Андраш Штријк.  

У склопу празничне славске литур-
гије, свечану беседу одржао је про-
тонамесник Далибор Миленковић, 
парох сегедински. По окончању про-

поведи, пре опхода, уприличен је све-
чани чин освећења нових црквених 
утвари: дискоса и путира, које је цр-
кви даривалa породица Петров, као 
и нових кандила, које је месна српска 
православна црквена општина из сво-
јих средстава успела да набави.

На крају празничне литургије до-
маћини и гости отишли су у један од 
угоститељских објеката Сирига, где 
је уприличен агапе. Тек што је ручак 
приведен крају, у светом храму отпо-
чело је вечерње. У оквиру вечерњег 
богослужења, у порти светиње извр-
шено је освећење колача и благоси-

љање кољива. Кумовао је Марко Мен-
дебаба са својом породицом, а за на-
редну годину часних обавеза кумства 
примила се Сегединска месна српска 
заједница.

На крају малогоспојинске храмов-

не славе, јереј Милан Ерић, парох пе-
чујски, администратор сиришке па-
рохије, захвалио се малобројним си-
ришким српским православним 
верницима на ангажовању и учешћу 
у свечаном обележавању празника 
заштитника светог храма, током којег 
су још једном потврдили да им је ите-
како важна светиња, њено даље укра-
шавање и улепшавање. 

Овогодишње достојно празновање 
малогоспојинске храмовне славе у 
Сиригу суфинансирала је Самоупра-
ва Срба у Мађарској.

П. М.

Свечано прослављено Рождество  
Пресвете Богородице

ДУХОВНОСТ

ТРАДИЦИЈА

Храмовна слава у Сиригу

Н ије се чекало дуго на нову при-
редбу у Мађарбоји, у органи-
зацији месне Српске самоу-

праве, коју предводи Вера Вуковић 
Рот. После успешне гастро-културне 
вечери, одржане у августу, Дом кул-
туре у Мађарбоји је 11. септембра по-
ново био пун гледалаца - овога пута 
љубитеља српског фолклора. 

Гости Срба у Мађарбоји и њихових 
спријатеља, овом приликом били су 
чланови Културно-уметничког дру-
штва „Табан” из Будимпеште. На са-
мом почетку приредбе, организатори-
ма манифестације и публици, у чијим 

редовима се налазио и Петар Богдан, 
потпредседник Самоуправе Срба у 
Мађарској, поздравним речима обра-
тио се Душан Вуковић, уметнички ру-
ководилац КУД-а „Табан”. Он се захва-
лио на позиву и изразио задовољство 
што се „Табану” први пут указује мо-
гућност да наступа у Мађарбоји. 

Уследио је програм, који је „Игра-
ма из околине Ниша” отворила из-
вођачка група. Одмах потом, на би-
ни, на дворишту месног Дома култу-
ре, појавили су се чланови 
подмлатка, који су извели „Игре из 
околине Мачве”.

Публика је имала прилику да ужи-
ва и у темпераментним „Влашким 
играма”, као и у певачком наступу по-
јединих чланова дечје групе.  

Деца су извела и „Влашке игре”, а 
једночасовни концерт Табанаша при-
веден је крају „Играма из Црноречја”.

Од почетка, па све до краја концер-
та, фолклораше је пратио Оркестар 
„Зора”, под управом Крунослава Ки-
ће Агатића.

На крају веома успешног наступа-
фолклораша, које је публика испра-
тила бурним аплаузима, након речи 
захвалности Душана Вуковића, он и 
Игор Рус, у својству члана руковод-
ства КУД-а „Табан”, уручили су при-
годне поклоне Вери Вуковић Рот, 
председници месне Српске самоу-
праве, Ивану Јаношеву, руководиоцу 
представничког тела Срба у Шикло-
шу, Ладиславу Вајдичу, старатељу срп-
ског православног 
храма у Шароку, Зо-
рици Степанов, 
председници Срп-
ске читаонице у Мо-
хачу и Драгомиру 
Бати Шакићу, стара-
тељу храма у Вила-
њу, у чије име је по-
клон преузела ње-
гова унука Алек- 
сандра Урсић.

Вече је, потом, на-
стављено заједнич-
ком вечером у До-
му културе, где је 
уследила српска 

плесачница, током које се за добро 
расположење присутних побринуо 
Оркестар „Зора”.. 

„Српско вече” је окончано око по-
ноћи, а задовољна још једном мани-
фестацијом била је и Јелица Кућан-
чанин, члан Мађарбојске српске са-
моуправе, која је нагласила следеће: 
„Мило ми је што су прихватили позив 
и дошли нам Табанаши. Кажу, нема-
нас много, али ипак смо се, овога пу-
та окупили у великом броју. Из скоро 
свих насеља Барање су дошли Срби, 
а и Мађари су нам се придружили. 
Било је и Немаца, јер, воле наш фол-
клор. Тако треба - да се поштујемо и 
дружимо. Ми поштујемо њихово, а и 
они наше. Тако нека буде и убудуће!”

Реализацију „Српске вечери” у Ма-
ђарбоји суфинансирали су: Уред пре-
мијера и Фонд „Бетлен Габор”. 

П. М.

КУД „Табан” представио 
лепоте српског фолклора

Српско вече у Мађарбоји
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ИНТЕРВЈУ Епископ будимски Лукијан

П осета председника Републи-
ке Србије Александра Вучи-
ћа и члана Председништва 

БиХ Милорада Додика Мађарској, 
започела је посетом српској право-
славној цркви Св. Великомученика 
Георгија у Будимпешти. Епископ бу-
димски и администратор темишвар-
ски Лукијан у разговору који је обја-
вио „Спутњик”, рекао је да је њихово 
присуство порука и показатељ да 
српске матичне земље Србија и Ре-
публика Српска виде Српску право-
славну цркву као главни и најважни-
ји гарант јединства и опстанка нашег 
народа, ма где се он налазио. 

Црква је, подсећа владика Лукијан, 
кроз историју била једина веза нашег 
народа расејаног широм света са 
отаџбином.

„Поруке које лидери шаљу прили-
ком оваквих посета увек су поруке 
подршке, али не остаје све на пору-
кама, често је долазак високих др-

жавних званичника за српску зајед-
ницу и рука помоћи. Веома је важно 
напоменути да су пред овдашњим 
политичким елитама овакве посете 
од посебног значаја, јер стварају дру-
гачију, озбиљнију слику о Српској ма-
њинској заједници”.

Једна од тема које је приликом бо-
равка у Мађарској председник Ср-
бије отворио, тиче се протеста на 
прелазима Брњак и Јариње. Какав је 
поглед на косовску драму из угла Ср-
ба који живе у Будимпешти или Те-
мишвару, гласило је прво питање но-
винара „Спутњика” за владику Луки-
јана.

– Срби из Мађарске и Румуније са 
пажњом прате све што се дешава у 
отаџбини, а тим пре оно што се деша-
ва на Косову и Метохији. Косовски 
завет је жив нарочито у Мађарској. 
Патријарх Арсеније III Чарнојевић је 
1690. године у сеоби Срба довео наш 
народ са Косова и Метохије, али и из 

других крајева Србије, до најсеверни-
је тачке – града Сентандреје. Са све-
штенством, монаштвом и верним на-
родом, у Сентандреју су тада стигле 
и мошти Светог Кнеза Лазара. Ипак 
поред забринутости и страха наш на-
род из ових крајева гаји поверење 
према државном руководству Србије, 
када је у питању решавање косовског 
проблема. Овакве посете и сусрети 
наших и страних државника могу би-
ти од великог значаја и за стварање 
другачије политичке климе унутар 
Европске уније, или пак у свету уоп-
ште, у којој неће бити могуће од чи-
тавог једног народа и његовог исто-
ријског животног простора направи-
ти најпре ратну, а потом и талачку 
кризу.

У којој вези су удари на СПЦ по-
пут оних у Црној Гори и Косме-
ту са чињеницом да је реч о ин-
ституцији која може под свој 
кров да окупи расути српски на-
род? Шта је у основи рата про-
тив српске цркве?
– Свим страним факторима, а и до-

маћим непријатељима јасно је да је 
Српска православна црква, поред 
своје верске мисије, најјачи и најчвр-
шћи бедем очувања српског нацио-
налног идентитета и јединства нашег 
народа, ма где се он налазио. У осно-
ви рата којег против Цркве воде стра-
ни фактори, медији, домаћи плаћени-
ци и други, јесте покушај дестабили-
зације српског националног једин- 
ства, односно покушај дестабилиза-
ције саме државе.

Колико мађарске власти препо-
знају потребе и значај СПЦ која 
делује ван граница своје матич-
не земље? Да ли сте имали при-
лику да разговарате са премије-
ром и политичарима који ужи-
вају симпатије у Србији и какви 
су ваши утисци?
– Мађарске власти нарочито су по-

зитивно наклоњене према традицио-
налним хришћанским црквама, па и 
према Српској православној цркви 
која је у Мађарској призната и као 
једна од историјских цркава са по-
себним статусом. У Мађарској негу-
јемо изузетно добре односе са Вла-
дом, пре свега са премијером Орба-
ном, али и другим министрима и 
високим државним званичницима са 
којима смо у сталним контактима 
због многих заједничких пројеката. 
Такође, са представницима других 
цркава, пре свега са католицима, одр-
жавамо заиста односе достојне сваке 
похвале. Изузетни државни односи 
Србије и Мађарске такође позитивно 
утичу на односе Епархије будимске 
и овдашње Владе, те се надамо да ће 
тако остати и убудуће, јер су пред на-
ма још многи пројекти на унапређе-
њу црквеног живота.

У Србији је демографија ургент-
но питање. Да ли тој демограф-
ској криви одговара и крива ду-
ховног стања српског народа? Да 
ли су на испиту духовни потен-
цијали српског народа не само у 
Србији, већ свуда где живи српски 
народ?
– Цркви у чију мисијску делатност 

спада духовност и заступање хри-
шћанских начела, треба омогућити 

да се њен глас чује. Државно руковод-
ство је свесно угледа и значаја Цркве 
у народу, те омогућава њену неоме-
тану делатност, али још није дошла 
пуноћа времена да званични ставови 
Цркве по питању бројних актуелних 
проблема добију тежину, а самим тим 
и буду препознати од државе као мо-
дел решавања проблема у које спада 
и демографија. Наш народ је увек на 
испиту, а најважније је да сачувамо 
јединство, како национално, тако и 
црквено.

Да ли је тешко чувати право-
славље ван граница Србије? Са 
којим искушењима се сусреће 
наш човек који живи у иностран-
ству?
 – Српска православна црква има 

канонску јурисдикцију над просто-
ром целокупне бивше Југославије, 
као и на простору данашње Мађар-
ске и Румуније, тачније у Румунском 
делу Баната. Такође, под Српском 
православном црквом су све оне па-
рохије и манастири широм света, где 
се наш народ нашао расејан стицајем 
разних околности. Није лако у дија-
спори сачувати ни веру, ни национал-
ни идентитет, а први на удару је језик. 
Мањине су често подложне асимила-
цији, нарочито српска мањина, ма где 
се налазила. Асимилација је заправо 
свеобухватна промена идентитета, 
како верског, тако и националног и 
културног. Проблем представљају и 
мешовити бракови, али и отуђеност 
од Цркве и неучествовање у цркве-
ном животу. Српска породица као 
основна ћелија нашег народа треба 
да негује свест о националном и вер-
ском идентитету, а нарочиту важност 
да придаје српском језику. У Мађар-
ској и Румунији ситуација је специ-
фична, јер није у питању политичка 
или економска имиграција, него ау-
тохтона заједница у којој је црква и 
даље главни сегмент постојања, а на-
род је тога свестан те са особитом 
ревношћу учествује у црквеном жи-
воту који је осим духовног свеобухва-
тан и на тај начин пројављују свој на-
ционални и верски идентитет.

 
Брине ли вас однос хеленског и 
словенског света? Може ли пра-
вославље какво га познајемо, оп-
стати уколико се заиста успо-
стави Нови Рим, о чему често, 
тумачећи потезе Фанара, говоре 
православни публицисти?
– Често имамо прилику да прочи-

тамо да је Цариград (Истанбул) други, 
а Москва трећи Рим, међутим, овакво 
схватање није баш најправилније. 
Православна црква је организована 
у виду више помесних аутокефалних 
Цркава. Цариградска Патријаршија 
која претендује да буде прва, не само 
по части (коју је одувек и имала) него 
и по власти (што није својствено Пра-
вославној цркви), одлучила се на неке 
неканонске потезе, очигледно под-
стакнута геополитичком ситуацијом 
и односом сила у свету. Наиме, Цари-
градска патријаршија признала је за 
аутокефалне дојучерашње раскол-
ничке структуре у Украјини, које су 
биле у служби преумљења украјин-
ског народа након стицања државне 
независности од Совјетског Савеза. 
Никакви канони ни теолошка мишље-
ња не могу оправдати овај потез Фа-

Негујемо добре односе  
са Владом Мађарске

„Мађарске власти нарочито су позитивно наклоњене тра-
диционалним хришћанским црквама, па и према Српској 
православној цркви која је у Мађарској призната и као једна 
од историјских цркава са посебним статусом. Негујемо изу-
зетно добре односе са Владом, пре свега са премијером Ор-
баном, али и другим министрима и високим државним зва-
ничницима, са којима смо у сталним контактима због многих 
заједничких пројеката”, каже епископ будимски Лукијан.

МОДЕЛИ БОРБЕ ПРОТИВ БЕЛЕ КУГЕ
На питање у томе како гледа на настојања Мађарске да ублажи акту-

елну демографску кризу, епископ Лукијан каже: 
- Мађарска Влада је за званичну државну политику узела модел тзв. 

хришћанске политике. Познате су нам традиционалне хришћанске вред-
ности и значај породице као основне ћелије друштва. Мађарске власти 
одлучиле су се на искорак по питању унапређења државне бриге о поро-
дици што се огледа у низу олакшица и других привилегија за младе брач-
не парове, који се одлучују на двоје, троје или више деце. Осим бриге о 
породици као основном темељу друштва, мађарске власти су кренуле и 
у одлучнију борбу за очување и развој села. Модел хришћанске политике 
коју спроводи Влада Мађарске, у којем се негују традиционалне вредно-
си у друштву, у којем је омогућен подстицај и низ олакшица брачним 
паровима и њиховој деци, требало би да примене и остале државе, наро-
чито из окружења, које су такође суочене са пропадањем породице и 
села као основе друштва.



 

Будимпешта, 30. септембар 2021. 7 

П разновање је отпочело  све-
чаном литургијом у  јутар-
њим часовима. Програм је 

настављен у холу  Српске основне 
школе, где је у поподневним часови-
ма отворена изложба фотографија 
Ерика Храбовског, бившег ученика 
школе. Ериково интересовање за фо-
тографију се јавило 2011. године. По-
сле прављења многобројних фото-
графија, усавршавајући технику, све 
више је кренуо да се бави фотогра-
фисањем. Чланови породице су били 
убеђени да је то само привремено 
одушевљење, као код сваког детета, 
али како су године пролазиле његова 
љубав је постајала озбиљнија.

 Ерик за наш лист додаје: „Тадашњи 
директор школе, Никола Ђенеш Екба-
уер, ме је замолио да фотографишем 
на једној школској приредби. Нарав-
но, ја сам одмах прихватио и обавио 
посао. Од новца добијеног за опра-
штање од 8. разреда купио сам свој 

први фотоапарат и са њим доживео 
велики успех у животу. Наставио сам 
да фотографишем на разним мани-
фестацијама у средњој школи, у Ме-
зехеђешу. Захваљујући томе, добијао 
сам све више посла. Мислим да сам 
свој таленат развио у добром правцу, 
иако сам аутодидакта. Тренутно фо-
тографишем венчања, породична и 
друга славља, градове, животиње и 
портрете. Учествовао сам на много-
бројним такмичењима и постигао за-
пажене резултате. Драго ми је да су 
моје фотографије добиле прилику да 
буду изложене на много места. Циљ 
ми је да моје знање подигнем на ни-
во професионалног фотографа и да 
од тога могу да живим.”

Славље се наставило у црквеној 
порти, где је након вечерњег прере-
зан колач и благосиљано кољиво. 
Овогодишњи кумови цркве, Подина 
Регина, Младен и Мирослав,  предали 
су кумство породици Ђенеш-Екбауер, 

Станислави, Јанки и Николи. Срби из 
Батање су ову прилику искористили 
да поздраве све присутне, који су се 
у великом броју окупили, а међу ко-
јима је била и делегација из братског 
града Беочина.

Сви окупљени у порти српске пра-
вославне цркве могли су, затим, да 
уживају у културно-уметничком про-
граму. Отворили су га малишани срп-
ског забавишта сплетом игара из Ср-
бије. Био је ово њихов први наступ у 
народној ношњи. Публика је громо-
гласним аплаузом испратила до кра-
ја њихов наступ. Кореографију Гњи-
лане су одиграли они мало старији, 
док се школски хор представио пе-
смама: „Дивна, Дивна”, „Вишњичица 
род родила” и „Девојачко коло”. Игра-
ма из Лесковца публици се предста-

вио КУД „Суферини”, након чега су и 
остали заиграли коло у црквеној пор-
ти.

За Батањце тога дана није било 
предаха. Српска месна самоуправа 
се потрудила да на прави начин у Ба-
тањи прикаже српску културу и ме-
лос, па се програм у вечерњим часо-
вима наставио концертом КУД-а „Ба-
нат” из Деске. Публика је великим 
аплаузом поздравила ове сјајне игра-
че, који су одиграли српске игре из 
разних делова Србије. Ентузијазам и 
љубав према народној игри и песми, 
чланови овог културно-уметничког 
друштва пренели су на све присутне, 
који су након концерта наставили са 
дружењем и играњем до касно у ноћ, 
уз звуке оркестра „Коло” из Тукуље.

С. Ђ.

нара, потпомогнут страним фактори-
ма, који је довео до прекида општења 
између Руске и Цариградске патри-
јаршије. Српска црква је јасно и не-
двосмислено заузела положај пошто-
вања благословеног и вековног ка-
нонског приступа оваквим проб- 
лемима. Ми нисмо стали на страну 
Руске патријаршије како неки то ту-
маче, него смо на страни истине и 
правде и светих канона и правила на 
основу којих функционише Право-
славна црква. Позната је мисао – др-
жи правило да би правило држало 
тебе. Суочени смо са великом међу-
православном кризом у смутном вре-
мену миграција и ширења ислама. 
Видећемо како ће се ствари даље од-
вијати, али несумњиво је да ће исто-
рија једнога дана дати свој суд о ова-
квим акцијама Фанара.

Како објаснити чињеницу да се 
кроз историју српски народ опре-

дељивао да радије умире у сми-
слу, него да живи у бесмислу. Ко-
лико је тешко западном човеку 
да разуме све наше завете - од 
светосавског до Лазаревог?
– Наш народ је кроз скоро цело 

своје постојање на историјској сце-
ни био дубоко укорењен у право-
славној вери. Посебан православни 
приступ суштинским питањима сми-
сла и бесмисла преточен је код нас 
Срба у два завета – Светосавски и 
Косовски. Свети Сава је као homo 
universalis био и остао идеал како ве-
ровати и како по тој вери живети 
изграђујући и унапређујући дру-
штво, дајући му смисао. Лазарев за-
вет нам говори о чињеници да смо 
као народ спремни да живимо у сло-
боди или да умремо за слободу, од 
чега је западни човек данас далеко, 
а плашим се да смо и ми почели да 
се удаљавамо. 

Спој духовности  
и националне културе

Традиционалне прославе у Батањи ПРАЗНОВАЊЕ

Целодневним програмима у организацији Српске самоупра-
ве Батање, Удружења за очување српске културе и традиције, 
Батањске двојезичне српске основне школе и Српске право-
славне црквене општине, становници тог градића су 18. сеп-
тембра свечано прославили Дан српске културе и храмовну 
славу Малу Госпојину.
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Ч ланови Културно-уметничког 
друштва „Банат” су прошле 
године желели да приреде 

десету, јубиларну „Ајваријаду”, али 
епидемиолошке прилике тада нису 
дозвољавале да се организује и реа-
лизује традиционална гастрономска 
и културно-забавна манифестација. 
Организациони одбор „Ајваријаде”, 
предвођен Кристифором Брцаном, 
председником „Баната”, и ове године 
био је у бризи како ће се одвијати 
пандемија. На срећу, епидемиолошке 
прилике биле су им наклоњене, па су 
могли да приону на организацију 
„Српског сеоског дана и празника ај-
вара у Десци”.

Манифестацију је отворио дефиле 

трактора  кроз село. Трактористи су, 
потом, „умарширали“ у месни Рекре-
ативни парк, где су трговци и занатли-
је већ поставили своје шатре и робу. 
Међу њима, била је и Мицика Росић 
Томпан из Батање, која је изложила 
своје предивне текстилне радове, из-
рађене капице и друге делове срп-
ских народних ношњи.

Била је ту и „Балканска тераса”, 
„Улица занатлија”, као и екипе које су 
се такмичиле у кувању ајвара и љу-
шћењу паприке. Весело је било од са-
мог почетка десете јубиларне „Ајва-
ријаде”. Својом свирком, домаћине и 
госте забављали су чланови Трубач-
ког оркестра Елвиса Дурмишевића 
из Србије, који су и касније, током ма-

нифестације, направили сјајан шти-
мунг.

Програма је било на претек за од-
расле и за оне најмање. За децу је био 
обезбеђен богат избор интерактив-
них програма, у којима су девојчице 
и дечаци активно учествовали.     

Наравно, највеће интересовање 
изазвало је печење и љуштење папри-
ке, као и надметање у кувању ајвара. 
Одлуку о најбољима је донео трочла-
ни жири, предвођен Евом Брцан, која 
се и сама истакла у кувању ајвара. 
Одлуком жирија, прво место освојила 
је екипа „Ла фамилија” из Сегедина, 
састављена од Новосађана. Друго ме-
сто припало је  тиму „Фабрика за про-
изводњу подмлатка” (Utánpótlás gyár), 
који су чинили родитељи подмлатка 
„Баната” из Деске, а трећепласирани 
су постали „Ратоборни целери” 
(Harcos zellerek), састављени од Сеге-
динаца, Новосентиванаца, Ловрана, 
предвођени Мином Веселинов.

Жири је доделио и специјалну на-
граду за сервирање ајвара. Победили 
су „Добри пријатељи” (Јó barátok).

Ни овогодишња „Ајваријада” није 
протекла без „Фолк феста”. Али, још 
пре тога, на фудбалском терену до-
маћина, уз музику Оркестра Елвиса 
Дурмишевића, поведено је највеће 
коло.

Коло се потом вило и на централ-
ној позорници, на којој су се мењали 
фолклорни ансамбли: „Опанке” из 
Помаза и „Весели Сантовчани” из 
Сантова, који су заједно наступали, 
„Суферини” из Батање, „Рузмарин” 
из Калаза, „Банат” из Де-
ске, Плесни ансамбл 
„Szeged” (Сегедин), Грчко 
фолклорно друштво 
„Елефтериа” из Сегедина, 
КУД „Талентум” из Субо-
тице, „Tiszavirág” (Тиски 
цвет) из Деске и поједина 
мађарска фолклорна дру-
штва из околних насеља. 

У веома богатом кул-
турном програму насту-
пали су и чланови Орке-
стра „Лале из Баната”, со-
листа Божидар Путник, 
као и млади, перспектив-
ни инструменталиста Ру-
вен Фридман.

Публика је уживала у 
разним играма и музичкој 
баштини народа Балкана, 

као и других нација, и имала прилику 
да се диви и предивним ношњама 
фолклорних извођача. 

Целодневну „Ајваријаду” заокру-
жило је општенародно весеље до сит-
них сати, приликом којег се за добар 
штимунг побринуо Оркестар „Zantho- 
werkli” из Сантова, предвођен хармо-
никашем Зораном Барићем.

Задовољан овогодишњим „Срп-
ским сеоским даном и празником ај-
вара у Десци” био је и главни органи-
затор приредбе Кристифор Брцан, 
председник „Баната”, који нам је ре-
као: 

„Драго нам је што смо успели да 
приредимо нашу традиционалну ма-
нифестацију. Циљ нам је, да након го-
дину дана паузе због епидемије, за-
интересоване упознамо са тајнама 
припремања ајвара. Наравно, ту су 
били и разни програми за децу и од-
расле, све у циљу дружења и разоно-
де. При томе, свакако, водили смо 
бригу и о здрављу, тј. да удовољимо 
свим здравственим прописима, који 
су на снази. Нисмо посебно пропаги-
рали „Ајваријаду” али су, ипак, многи 
људи дошли и испоштовали нашу ма-
нифестацију. Искрено се надам да ће 
догодине све да се врати на стари ко-
лосек.”

Ова манифестација је суфинанси-
рана од стране Самоуправе Срба у 
Десци и из фонда за претприступну 
помоћ Европске уније ИПА Програма 
прекограничне сарадње Мађар-
ска-Србија.

П. М.

Српски сеоски дан и празник ајвара

КУД „Банат” приредио десету „Ајваријаду”
Због актуелних мера заштите од вируса корона, чланови 

КУД-а „Банат” из Деске били су приморани да донекле пре-
иначе концепцију популарне „Ајваријаде”, али је основа 
програма била слична досадашњим. У центру пажње је и 
сада био дешчански ајвар, који је одавно израстао у бренд. 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У организацији локалне самоу-
праве Чанада, у том помори-
шком насељу је 18. септембра 

одржан Дан села. Ова традиционална 
манифестација је поново окупила 
младе и старе, а у конципирању про-
грама, руководиоцима села у сусрет 
су изашле и народносне самоуправе 
у насељу, Самоуправа Срба и Самоу-
права Румуна у Чанаду.

Након свечаног отварања манифе-
стације и кратког свечаног заседања 
посланичког тела, уследила је изло-
жба слика Јожефа Вереба, да би у 
подне уследила гастрономска пре-
зентација иза Дома културе. 

У промовисању специфичних га-
строномских понуда учествовала је 
и Самоуправа Срба у Чанаду, која је 
за ту прилику припремила рибљу чор-
бу. Српски фиш скувао је Ђура Ракић 
и чим је била зготовљена рибља чор-
ба, мештани су били понуђени. 

Месна српска самоуправа, пред-
вођена председником Фрањом Ко-
ларом, учинила је све како би мешта-
нима и гостима достојно презенто-
вала и лепоте српске културе. Наиме, 
у промовисању дела српске фол-
клорне баштине, чанадским Србима 
у сусрет су изашли чланови подмлат-
ка Културно-уметничког друштва 
„Банат”, који су многобројној публи-
ци представили раскош српског фол-
клора.

Мештани и њихови гости су топло 
поздравили Дешчане, који су својим 
наступом представили део српске 
културе. Они који су програм погле-
дали, имали су прилику да упознају 
предивне српске игре и народне но-
шње.

Овогодишњи „Дан села” у Чанаду 
обиловао је разним културним и га-
строномским програмима. 

П. М.

Дан села у Чанаду

Програми за све генерације
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Изложени рад Милана Ђурића

С вечано отварање овогоди-
шњих Дана српске културе у 
Сегедину започело је речима 

Миленка Радића, потпредседника 
Сегединске месне српске заједнице 
о појму и значају културе у нашим 
животима. Тај значај су, по свему су-
дећи, имали у виду руководиоци спо-
менуте организацције, као и Самоу-
праве Срба у Сегедину и месне Срп-
ске православне црквене општине, 
када су донели одлуку да и ове годи-
не организују традиционалну мани-
фестацију која својим програмима 

промовише шароликост и истинске 
вредности српске културе.

Да је тако, љубитељи српске култу-
ре могли су се уверити 14. септембра 
у сегединском Дому народности,  где 
је уприличено свечано отварање ма-
нифестације, која ће ове године тра-
јати до 17. новембра и обухватити раз-
не области културе: историју, књижев-
ност, ликовну уметност, етнографију, 
музику, верску традицију и друге.

Миленко Радић је такође истакао 
да материјалне доказе да су Срби 
овог поднебља историјски део свесрп-

ског културног на-
слеђа, налазимо на 
сваком кораку:

- О томе сведоче 
храмови, школе, у 
којима се чува вер-
ски идентитет, је-
зик, писмо, па и 
српски домови где 
чланови породице 
поштују и гаје срп-
ску традицију, оби-
чаје. Без ових обе-
лежја не може се 
замислити потпуни 
национални иден-
титет. А Срби у По-
моришју, па тако и 
у Сегедину, то знају 
и свесно раде на 
томе да се ти са-
ставни елементи не 
изгубе, не усахну.

Манифестација Дани српске кул-
туре у Сегедину ове године слави ју-
билеј, четврт века постојања и конти-
нуираног одржавања. На то је скре-
нуо пажњу и Боривој Рус, председник 
Сегединске месне српске заједнице, 
који је у свом говору дао историјски 
преглед манифестације која је покре-
нута након формирања Сегединске 
месне српске заједнице 23. септембра 
1992. године:

- Када се формирала организација, 
руководиоци заједнице су разми-
шљали да би ваљало нешто покрену-
ти. Тада су доминирали балови, му-
зичке вечери и сарадња са онда-
шњом Југославијом, у склопу ње, са 
Суботицом. Када се кренуло пре 25 
година са приређивањем разних дру-
гих програма, то је било веома важно. 
Зашто? Зато, јер је почео да доминира 
језик, вера, Црква, и све оно што се 
надовезује култури српског народа. 
С почетка, кренуло се са једноднев-
ним манифестацијама у склопу којих 
су биле приређене књижевне вечери, 
концерти итд. Испоставило се да то 
није довољно. Наиме, све чешће по-
чели су долазити писци како из мати-
це, тако и наши који стварају у Ма-
ђарској, па сликари и други уметници, 
разни оркестри, уметници из разних 
културних сфера. Године 2005. одлу-
чили смо да проширимо приредбу на 
вишедневну манифестацију. Дошли 
смо до решења да свеке године ор-
ганизујемо бар десет програма. За-
хваљујући њима, обухваћени су исто-
рија, књижевност, фолклор, гастроно-
мија, па и друге области српске 
културе - рекао је Боривој Рус.

Протонамесник Далибор Милен-
ковић, парох сегедински, између оста-

лог је рекао да је култура веома бит-
на за Србе, да она има дубоке корене 
и да се не може сакрити ништа што 
су наши преци урадили:

- На нама је то да наставимо. И то-
ком предстојећих тридесет дана тре-
ба да мислимо на три ствари: језик, 
културу и веру. Ове три ствари се не 
могу одвојити једна од друге, јер ако 
бисмо било коју одвојили, онда би та 
целина била непотпуна.

Он је подсетио да су се управо у 
Сегедину, на културном пољу, деша-
вале ствари  од изузетног значаја: 

- Примера ради, Химна Светом Са-
ви први пут је отпевана у сегедин-
ском српском православном храму. 
Ми имамо моћ, вољу и љубав да но-
симо даље бреме које су оновремено 
сакупили наши преци - нагласио је о. 
Далибор Миленковић, који је позвао 
да се културно наследство српског 
народа негује и преноси на нове ге-
нерације.

Свечано отварање Дана српске 
културе у Сегедину својим фолклор-
ним наступом увеличали су и учени-
ци Српске основне школе у Сегедину, 
са којима је игре увежбао  Перица 
Дунаи, иначе, уметнички руководилац 
подмлатка КУД-а „Банат” из Деске.

Низ програма у склопу Дана срп-
ске културе у Сегедину у месном До-
му народности отворила је  изложба  
„Цртежи и графике”  академског сли-
кара Милана Ђурића. Аутор је при-
сутнима лично представио своје гра-
фичке радове и цртеже, подсетивши 
да и у сегединској Палати „REÖK” та-
кође има једно своје дело, изложено 
у оквиру изложбе Удружења уметни-
ка Мађарске. 

Предраг Мандић

„Ова манифестација је током 25 година угостила бројне 
уметнике, окупила је многе који су дошли и уверили се 
колико је богата српска култура. Мишљења смо да овим 
путем треба наставити, укључивати и младе, пре свега 
децу, која ће касније, убеђени смо, наставити оно што су 
на пољу културе отпочели наши преци”, поручио је Бори-
вој Рус приликом отварања серије програма у Сегедину.

Отворени јубиларни 
Дани српске културе 

КУЛТУРАПразник културе и уметности у Сегедину 

У организацији Мађарског елек-
трографског друштва, у Дому 
уметности у Сексарду, 11. сеп-

тембра је отворена трећа по реду 
изложба Међународног тријенала 
дигиталне графике. Имајући у виду 
да је седишни град Толнанске жупа-
није и раније био домаћин разних зе-
маљских изложби графика, уопште 
није било изненађујуће да је и трије-
нале дигиталне графике своје место 
нашао у Сексарду. Тријенале омогу-
ћује домаћим и иностраним уметни-

цима да помоћу нових технологија 
представе свој уметнички израз. 

Милан Ђурић, академски уметник 
из Будимпеште је, такође, поднео свој 
рад на конкурс расписан од стране 
Мађарског електрографског дру-
штва, на чију адресу је пристигло 300 
радова из више европских земаља. 
Стручни жири, састављен од угледних 
уметника и ликовних критичара, 
одлучио је да међу остварења изло-
жена у Сексарду уврсти и уметничко 
дело српског сликара и графичара, 

које носи наслов „Nincs ki 
(mind) a négy kereke”, што 
би у преводу значило „Ни-
је сасвим свој”.

Милан Ђурић нас је ин-
формисао да му је циљ 
био да „кроз хумор опише 
ситуацију која је владала 
током протеклих месеци”. 
Он се, иначе, у последње 
време опробао у разним 
ликовним изражајним 
формама. Пре свега, ваља 
истаћи да користи компју-
тер, цртеж, фото монтажу 
и да је ушао у зачарани 
свет експериментисања.

Један његов експери-
ментални рад је уврштен 
у поставку у Сексарду, ко-
ја ће за посетиоце бити 
отворена до 31. октобра, а 
кустоси изложбе су добит-
ници Мункачијеве награ-
де, Агнеш Хас и Петер Ба-
ки.

П. М.

Међународни тријенале 
дигиталне графике

Уметничка манифестација у Сексарду



10 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПИСМА Јосип Миховић

Д анас је још бабје љето, дапаче 
право вруће љето, иако смо 
добрано у рујну. Наравно да 

се и мушки дио наше групе радује 
оваквим временским приликама, ко-
је скупа покушавамо искористити. 
Зна се да неће вјечно трајати, прије 
или касније неумољиво долази тмур-
на, суморна, кишовита јесен. Трудимо 
се искористити повољне временске 
прилике. Шпанцирамо, односно ше-
тамо дунавским шеталиштем у ју-
жном дијелу Чепељског отока. Успут 
навратисмо у дрвени млин, који је са-
грађен првенствено у туристичке свр-
хе, и још увијек ради. Kрајем дана ди-
вимо се заласку сунца. Постали смо, 
како би се рекло, пријатељи заувијек, 
што потврђује и чињеница да се у по-
сљедњих десетак година окупљамо 
сваке јесени. Па смо пропутовали за-
право цијелу Мађарску, чак прелази-
ли и државне границе. Састајали смо 
се почев од Сантова, Баје, Печуха, Ба-
те, Будимпеште, све до Помурја гђе 
смо боравили и више пута, а свратили 
смо и у Залакарос. Били смо у Чаков-
цу и у Ади у Војводини. Нажалост, 
прошле године нас је све уплашила 
пандемија, па смо се тек сад након 
другог цијепљења против короне осу-
дили кренути пут Ловре одакле је и 
гдје живи наша разредна пријатељи-
ца Аница Радивој. Неки су из главног 
града и његове околице кренули пре-
ма југу, други су из супротног јужног 
смјера стигли на Чепељски оток, а 
они трећи из најудаљенијег југозапад-

ног помурског краја, а брачни пар Kу-
зма из војвођанске Аде.

Ловра, мало „место” вишенацио-
налног Чепељског отока, за све нас 
средиште свијета у та два дана, дога-
ђај вриједан памћења и писменог 
трага о њему. Ту смо чак и преноћили 
у удобном гостинском хотелу с пуним 
пансионом, јеловником препуним 
свакојаким локалним специјалитети-
ма. Уз добру капљицу вина и још бо-
љих ракијица попричасмо о свему и 
свакоме од наших заједничких позна-
ника. Дакако, обавезно о бившим нам 
наставницима, о онима високо ције-
њенима и данас, а као што бива, јед-
нако тако и о онима мање вољенима. 
Сјетимо се и дугогодишње равнате-
љице бившег нам ђачкога дома у 
Мункачијевој, покојнe Маријe Чепел-
сигети Зоринац, која из тог краја по-
тиче, рођена је као Хрватица у Туку-
љи. У част према њој неки ју као дра-
гу „Нену” спомињу. Наравно и наше 
особне, обитељске ствари су дошле 
на дневни ред, испричасмо једни дру-
гима како су прошле задње двије го-
дине, како смо пребродили ковидска 
времена, којим смо се цјепивом ције-
пили, и како чекамо трећу дозу спа-
соносне инјекције. Доиста такорећи 
све знамо једни о другима, наравно 
и какво је коме здравствено стање 
што је у нашој животној доби изнад 
седамдесете итекако неизбјежна те-
ма за разговор.

Привлачиле су нам пажњу чаро-
лије природних љепота Ловре и ње-

не околице. Није случајно што по-
дручје припада еколошкој мрежи 
„Натура 2000”. Типично поплавно 
окружење с богатим животињским 
свијетом. Од дунавског трајектног 
пристаништа убрзо смо стигли на на-
ше одредиште у Ловри, одакле се 
иначе може наставити пут према 
граду Kовину. У „хатару” малог села 
од свега 300 житеља, пажњу нам пли-
јени романтична грађевина, капела. 
Године 1859. дала ју је подићи обитељ 
Хабсбург у спомен на грофа Зичија, 
присташе царског режима који је по-
губљен 1848. на овом мјесту. Заиста 
сликовит призор с романтичном 
зградом у средини поплавног по-
дручја, на широкој ливади окруженој 
дрвећем и грмљем, спомен капелом 
на врху брдашца. О Зичију се зна да 
је вјеран био цару, због чега је не-
сретно завршио 30. рујна 1848. При-
сјећајући се на тај догађај, овдашњи 
римокатолици у друштву њиховог 
свећеника сваке се године окупе око 
готичке грађевине. 

Ухватили смо лијепо јесенско ври-
јеме када је небо јарко плаво, а ниско 
сунце шири своју патину по тлу. Поза-
дину му даје јесенска природа тисућу 
боја. Готика у поплављеном подручју, 
оток тишине међу пјешчаним динама. 
Ово је мјесто за сједење сатима у ве-
дро поподне, гдје је добро у тишини 
медитирати о крајолику, свијету и све-
му што ти падне на памет. 

А унутарњи дио нашег пребивали-
шта у свим сегментима је комфоран. 
Насеље скроз поплочено, уређене 
улице, лијепе куће с његованим трав-

натим површинама и обрађеним вр-
товима. С великом смо преданошћу 
ушли у цркву и посјетили мјесну шко-
лу. Зграда школе је модерна, простра-
на, па идеалне увјете нуди нижим ра-
зредима који ју похађају. Ма који град 

би могао позавиђети мјештанима на 
инфраструктури која их окружује. 

А ја сада већ стигавши дома ла-
ментирам о пријатељству. Сукладно 
моме расположењу претражујем на 
Youtube-у зимзелене евергрине. Има 
их на претек. Глазбена дива Тереза 
Kесовија ми носталгично болно пје-
ва карактеристичним титрајућим 
гласом: „Пријатељи стари, гдје сте / 
камо нас то живот носи / вјетар је у 
мојој коси / на трен стао, ви се вра-
ћате… Пријатељи стари, гдје сте / 
памтите ли ове звуке / изнад двора, 
изнад луке / док се бијеле крила га-
леба.” 

Истинско је то пријатељство, као 
она љубав о којој је у међимурској 
попевки испјевано: „Чеј је љубав в ср-
цу истинска ил права, / з њега ју не 
спере, Мура нити Драва”. 

Пуштам и хит „Нових фосила”, на-
словљеног „Пријатељи заувијек”. Уз 
звукове се присјећам свега онога о 
чему смо разговарали тијеком про-
шлих дана. Причали смо и о полити-
ци оној малој у нашим срединама, 
али и о оној великој. Ма каква била 
ова посљедња, какав год био однос 
између сусједних држава, наше ра-
зредно пријатељство не губи на ја-
чини. Одлучили смо једногласно да 
се поново видимо на јесен сљедеће 
године у шокачком градићу Мохачу. 
Не смијемо престати са сусретима, 
јер како грчка пословица каже: „Тко 
престане бити пријатељ, пријатељ ни-
када није ни био.” 

Фотографије: 
Аница Месарош Барић

Ловранско-ковински сусрети некадашњих  
пештанских матураната

Судбина нас је онодобно случајно одредила да будемо 
једни поред других. Догодило се то прије 57 година кад 
смо постали прваши у нашој будимпештанској гимназији 
на Тргу ружа. А случајност је створила вјечно пријатељ-
ство, које не вене ни након толиких десетљећа, више од 
пола стољећа. Какав год био однос између сусједних др-
жава, наше разредно пријатељство не губи на јачини.

Учесници матурског састанка

Српски Ковин

Спомен-капела грофу Зичију, на месту његове погибије
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Вучић и Додик у посети 

Епархији будимској 
Демографски самит 

у Будимпешти 
ФОТО-ГАЛЕРИЈА СНН-а: 

Свечаности у Батањи
ФОТО ГАЛЕРИЈА СНН-а: 

Фестивал у Печују
Додик у посети Српској 
школи „Никола Тесла”

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФОСЕГЕДИНСКИ СРПСКИ  БАЛ 2021

Срдачно вас позивамо на Сегедински српски бал, који ће се 
одржати 2. октобра 2021. године у свечаној дворани стадиона 
„Szent Gellért Fórum”, Dorozsmai út 2-4, с почетком у 19.00 часова. 

Наступиће фолклорна секција и мажореткиње будим-
пештанске Српске основне школе „Никола Тесла” - подруж- 
нице у Сегедину. За добро расположење побринуће се 
оркестар „Зоруле”, предвођен Зораном Бугарским - Брицoм 
и хармоникаш Радован Марић. 

Вечера ће бити служена од 20:00 часова. 
Улазница са вечером: 6000 фт по особи.
Контакт телефони: +36 20/976 6826, +36 30/ 290 2330, 
+3670/ 612 8307.

Српска народносна самоуправа у Сегедину

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

  2. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
  3. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
  9. 10. субота – Задушнице; 
  СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
  9. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
10. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
16. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
17. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
23. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
24. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
26. 10. уторак  –  Вечерње  18.00 ч.
27. 10. среда – Преподобна мати 
Петка – Сета Петка; СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
30. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
31. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска месна 
српска заједница и Српска православна црквена општина, 

срдачно вас позивају на програме манифестације

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ 2021.

1. 10. 2021. од 18.00 ч. 
Сириг, Дом културе                               

Мађарска ул. 14.
Концерт ТО „Банат” из Деске

7. 10. 2021. од 18.00 ч.
Зграда Црквене општине

„Српски пароси у Сегедину”
Предавање Милана Дујмова 

Промоција романа „Кад на небу зацари уштап“, 
Драгомира Дујмова

20. 10. 2021. од 17.00 ч.
Дом народности

Српска плесачница
Перица Дунаи, уметнички руководилац КУД-а „Банат“

22. 10. 2021. од 17.00 ч.
„Без пресуде – породице у радним логорима“
Посета изложби посвећеној депортованима

Музеј Ф. Сечењи, Ебеш /Хортобађ

3. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине 

Историјат храма Св. Архангела у Сегедину
Предавач: Сенад Емра, дипломирани теолог

14. 11. 2021. 
Храм Св. Николаја, Сегедин 

Вјечнаја памјат: Поклоњење сенима српских жртава
Од 10.00 ч - Света литургија  / Храм Св. Николе

Од 12.00 ч - Помен / Српско православно гробље

17. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине

„Предбожићни српски обичаји“ 
Програм ученика Српске школе

Свечано затварање „Дана српске културе"
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Сусрет са ватерполистима Новог Београда  СПОРТ

„Припреме у Суботици су биле вр-
ло напорне. Веома сам задовољан и 
уверен да ћемо плодове напорног ра-
да у припремном периоду убирати 
током сезоне која ће бити веома дуга. 
Такође, надам се да ћемо контролне 
дуеле са Солноком искористити на нај-
бољи могући начин и да ће нам у ве-
ликој мери помоћи да полако уђемо 
у такмичарску форму. Услови које 
имамо за рад су врхунски, а атмосфе-
ра у екипи одлична. То су главни 
предуслови за добре резултате и зато 
са великим оптимизмом гледамо на-
пред - истакао је Никола Јакшић, који 
је претходно играо за Партизан и Фе-
ренцварош. 

Са репрезентацијом Србије, Јак-
шић је освојио златну медаљу на 
Светском првенству 2015. у Казању, 
победом у финалу против Хрватске 

11:4. Био је такође најмлађи члан у ре-
презентацији Србије која је исте го-
дине освојила Светску лигу у Берга-
му. На Олимпијским играма у Рију 
2016. са репрезентацијом Србије је 
освојио златну медаљу. Освојио је на 
Олимпијским играма у Токију 2020. 
године другу златну медаљу са ре-
презентацијом Србије, која је у фина-
лу победила Грчку са 13:10.

Један од најбољих ватерполиста 
света, Душан Мандић, истиче да су 
сви, од тренера Владимира Вујасино-
вића до играча, задовољни условима 
за рад и тренажним процесом до са-
да. Сматра да ће им користити спа-
ринг мечеви са екипом Живка Гоцића:

- Мислим да је ово један веома до-
бар почетак, али и уједно и тежак за 
све нас, што је и нормално. Полако се 
враћамо у кондицију и све иде својим 

током. Можемо сви да будемо само 
задовољни. Спаринг са Солноком ће 
нам и те како добро послужити за 
утакмице које нас очекују у домаћем 
првенству - каже Мандић.

Овај млади Которанин каријеру је 
градио кроз три клуба. Ватерполо је 
почео да тренира у Приморцу из Ко-
тора, а наставио 2010. године у Пар-
тизану. За његов долазак у Партизан 
и развој као играча велику улогу 
имао је Игор Милановић, тадашњи 
тренер Партизана. Са Партизаном је 
за пет година био шампион Србије и 

освајач Купа, као и победник Евроли-
ге, 2015. године. Партизан више није 
могао да задржи младог ватерполи-
сту који је каријеру наставио у итали-
јанском Про Реку. Са тим клубом је 
био шампион Италије, Евролиге, а са-
радња клуба и српског ватерполисте 
трајала је до 2021. године. Мандић је 
у јуну 2021. на финалном турниру Ли-
ге шампиона у Београду освојио ти-
тулу првака Европе и проглашен за 
најбољег играча турнира. После осво-
јене титуле са Про Реком прешао је 
у Нови Београд. 

Припреме и дуели са  
екипом Солнока

После припрема у Суботици, ватерполисти „Новог Бео-
града” преселили су се привремено у Солнок, где са прва-
ком Мађарске и освајачем „Еврокупа” играју неколико 
контролних утакмица.

Ш ампион Мађарске и Мар-
ко Марин склопили су до-
говор, дугогодишњи ре-

презентативац Немачке и некадашњи 
капитен „Црвене звезде” парафирао 
је за „Ференцварош”. Велики посао 
завршио је тим из Будимпеште, добио 
је луцидног креатора и увећао шансе 
да сезону оконча у великом стилу, као 
и претходне три – освајањем титуле, 
која би била 33. у богатој историји 
„Ференцвароша”.

У два дана су на званичном сајту 
мађарског клуба освануле слике два 
добро позната имена љубитељима 
фудбала у Србији и региону. Потпису 
Марка Марина претходило је анга-
жовање Мухамеда Бешића. Дефан-
зивни везиста вратио се у клуб који 
га је лансирао у орбиту. Репрезента-
тивац Босне и Херцеговине је на лето 
2015. године у трансферу вредном 
4.800.000 евра прешао у „Евертон”, а 
на Острву је, поред „Kарамела”, играо 
за „Мидлзбро” и „Шефилд јунајтед”.

Пара на пару иде, а и појачање на 
појачање. Марко Марин је трансфер 
бомба летњег прелазног рока у Ма-
ђарској. Пре неколико месеци је ра-
скинуо уговор са саудијским Ал 
Ахлијем и од тада је разматрао број-
не понуде. Он је на своју иницијативу, 
пред органима ФИФА, раскинуо уго-
вор са Саудијцима који му дугују око 
4.500.000 евра и обавезни су да му све 
исплате.

Марко Марин, Србин из БиХ (Бо-
санска Градишка, 13. марта 1989) се 
као двогодишњак, из свог родног ме-
ста преселио у Немачку, где је фуд-
балски стасавао, а затим и започео 
своју професионалну каријеру у дре-

су Борусије из Менхенгладбаха. 
Услед запажених партија за клуб, а 
након млађих селеција Немачке, Ма-
рин је добио позив Јоахима Лева у 
сениорски састав репрезентације те 
државе, коју је представљао од 2008, 
до 2010. године.

У међувремену је потписао за Вер-
дер из Бремена, те је у дресу тог клу-
ба одиграо више од 100 такмичар-
ских утакмица у свим такмичењима, 
укључујући континенталне наступе 
у Лиги шампиона и Лиги Европе. 
Одатле је прешао у Челси, где није 
задовољио критеријуме стручног 
штаба, па је након прве године уго-
вора наредних неколико година про-
вео на позајмицама у другим клубо-
вима. Марин је тако два пута узастоп-
но освајао Лигу Европе, у 
сезонама 2012/13. и 2013/14.

Од 2016. до 2018. године наступао 
је за Олимпијакос из Пиреја, док је 
након пласмана Црвене звезде у Ли-
гу шампиона, приxватио понуду ру-
ководства тог клуба и потписао уго-
вор са тадашњим званичним шампи-

оном Србије у фудбалу. Пред почетак 
такмичарске 2019/20, Марин је име-
нован за капитена клуба.

Прошавши све млађе селекције 
Немачке, Марин је као осамнаесто-
годишњак дебитовао за младу репре-
зентацију те државе. Почетком 2007, 
уврштен је у састав европске репре-
зентације сачињене од најперспек-
тивнијих младих играча, члановима 
клубова који наступају под окри-
љем Уефе, за сусрет са вршњацима 
са афричког континента у оквиру 
Меридијан купа. То такмичење осно-
вано је 1997, а одржавано је на сваке 
две године, док је деценију касније 
укинуто. 

Са младом репрезентацијом Не-
мачке, Марин је освојио Европско 
првенство 2009. године у Шведској.  
Јоахим Лев је Марина уврстио међу 
путнике на Светско првенство у 
фудбалу 2010. На првој утакми-
ци Групе Д, против Аустралије, Ма-
рин је у игру ушао при коначном ре-
зултату 4:0 за свој тим, уместо Лукаса 
Подолског у 81. минуту. 

Фудбалско изненађење

Марко Марин нови играч 
„Ференцвароша”

Откад је на арапску епизоду Марка Марина стављена 
тачка, кренула су да испливавају имена заинтересованих 
клубова из Италије и Белгије. Kао гром из ведра неба од-
јекнула је вест из Мађарске: Марко Марин нови је играч 
„Ференцвароша”.


