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 ДРУШТВО

Ш еф кабинета мађарског 
премијера Гергељ Гуљаш, 
рекао је на недељној кон-

ференцији за штампу да држа-
вљaни Мађарске који долазе из 
Србије, такође подлежу двонедељ-
ном карантину, као и грађани Срби-

је. Странци могу бити ослобођени 
карантина ако покажу резултате 
два негативна теста, на мађарском 
или енглеском језику, рађене у раз-
маку од 48 сати, под условом да 
нису старији од пет дана. За мађар-
ске држављане довољан је један 

негативан тест, ако желе да избегну 
карантин.

Ове мере су део пакета који је 
усвојила Влада на предлог Оператив-
ног штаба за борбу против епидеми-
је. Све земље су, према тој одлуци, 
сврстане у зелену, жуту и црвену 
категорију. Србија се налази у сред-
њој, жутој категорији, док су Хрватска 
и већина ЕУ земаља у зеленој зони, 
тако да њих мађарски грађани за 
сада могу слободно да посећују и да 
се у земљу враћају без тестирања и 
карантина.

„Видимо неке забрињавајуће знаке 
о повећању броја случајева у сусед-
ним земљама, Европи и свету“, рекао 
је Гергељ Гуљаш.

Kако је саопштено, земље ће бити 
сврстане у „црвену“ и „жуту“ катего-
рију. Мађарски држављани и странци 
који долазе из земаља у „жутој“ кате-
горији, где су укључени, између оста-
лих, Бугарска, Португалија, Румунија, 
Шведска, Британија, Русија, Србија, 
Јапан, Kина и САД, мораће да иду у 
карантин на две недеље, али ће моћи 

да изађу из карантина ако буду доби-
ли негативан тест на вирус. 

Гуљаш је рекао да ће из земаља у 
„црвеној категорији“ бити дозвољен 
само улазак мађарских држављана. 
У те земље су укључени Албанија, 
Украјина, Белорусија, такорећи цела 
Азија, Африка и Јужна и Централна 
Америка. Мађарски држављани који 
дођу из тих земаља морају да буду у 
карантину две недеље, али ће моћи 
да изађу раније ако добију два нега-
тивна резултата на вирус у размаку 
од 48 сати. 

Н а питање да ли је вирус ви-
шеструко заразнији него 
што је био у првом делу 

епидемије, др Срђа Јанковић каже 
да заразност зависи од много фак-
тора, па и од тога у којим условима 
се вирус шири.

„Јесте могућност да је вирус зара-
знији, али о томе немамо чврсте 
доказе. Проблем је што је вирус већ 
био врло заразан, па је зато и напра-
вио пандемију. Вирус је специфичан 
и по томе што код појединаца прави 
лакшу клиничку слику, а код неких 

тежу. Управо ово погодује томе да 
га они са лакшом клиничком сликом 
лакше и шире. Вирус је очигледно 
јако способан да преживи, и то смо 
знали, али смо рачунали да ће бити 
незнатно ослабљен, те да ће бити 
лакше да се епидемија сузбије ако 
спроводимо све превентивне мере, 
међутим, то није направило знатну 
разлику. Ако је вирус у оптицају, уз 
довољно контаката, постоји потен-
цијал да се убрзано шири и управо 
то се и догодило”, наводи др Јанко-
вић.

На питање хоће ли бити уведене нове 
рестриктивне мере у Србији, он каже 
да нико не жели да се рестриктивне 
мере уводе и да их нико неће предло-
жити без преке потребе.

„У овом тренутку ипак ништа није 
искључено, јер је ово борба за опста-
нак”, поручио је Јанковић.

Епидемиолог Предраг Кон поручује: 
„У овој ситуацији је најважније да сви 
носимо маске, јер је тада могућност 
трансмисије сведена на један одсто”. 
Он наводи да је затварање грађана не-

што што могу себи да приуште најбога-
тије земље и да у Србији не може да се 
да се поступа као у Аустралији. 

„Ми верујемо да ће и ово што је до 
сада дато као обавеза дати довољне 
резултате да сачувамо систем. Морамо 
да схватимо да је у овом тренутку са-
чувати здравствени систем исто тако 
значајно као сачувати животе”, поручио 
је др Кон и указао да је Србија на самој 
ивици да има колапс здравственог си-
стема.

Он додаје да се очекивало да ће сада 
већ доћи до заравњења криве, али на-
води да се то у Београду још увек не 
види. Доктор Кон каже и да је тренутно 
дешавање током лета потпуна непозна-
ница, укључујући и причу о преносу 
кроз ваздух.

Према његовим речима, ситуација је 
много озбиљнија него што се очекивало, 
а  утврђена стратегија борбе није успе-
ла, због чега је потребна нова. „Страте-
гија се пуно ослањала на очекивање да 
ће током лета бити значајно смањено 
преношење вируса, али се десило су-
протно. У Београду је ситуација лоши-
ја него у априлу”, рекао је др Kон. 

Нове мере у Мађарској због епидемије короне

Стручњаци упозоравају:

Отежана путовања за мађарске  
и стране држављане

Ситуација са короном озбиљнија него у марту

Од среде 15 јула, мађарски и српски држављани могу слободно да уђу у 
Мађарску само уз лекарско уверење о негативном резултату теста на вирус 

корона или пак да се задрже у двонедељном карантину. Према речима 
представника мађарске Владе, ове мера ће бити разматрана једном  

недељно и по потреби ублажавана или пооштравана.

Епидемиолог Срђа Јанковић каже да је регион тренутно у озбиљном 
епидемијском таласу, а да је ситуација озбиљнија него што је била када смо се 

иницијално суочили са епидемијом. „Тада је систем успешно избегао погоршање 
ситуације и циљ је био постигнут. Сада је знатно теже, али се надам  

да ћемо успети”, навео је имунолог.

КО ПЛАЋА ТЕСТИРАЊА?
Гергељ Гуљаш је рекао да ће влада сносити трошкове тестирања до 1. 

августа. Након овог датума, уколико они који улазе у Мађарску не буду 
спремни да уђу у кућни карантин од 14 дана, мораће да плате тестирање. 
Такође је рекао да се извештаји према којима Мађарска није доставила 
податке Европском центру за превенцију и контролу болести, заснивају 
„на неспоразуму и грешкама“.

НАЈЕСЕН СТИЖЕ ВАКЦИНА?
Како је најављено у Оксфорду, чувена „Оксфорд вакцина” могла би 

да угледа светлост дана већ од септембра. Она је до сада најнапреднија 
од свих вакцина које су у фази испитивања, јер даје 2,6 пута више анти-
тела него код најјачих организама који су то направили природним путем. 
У свету науке, данас су очи целог света упрте у Џенер институт Универ-
зитета Оксфорд, који је у сарадњи са британским фармацеутским џином 
„Астра Зенеком” већ креће у производњу две милијарде доза вакцине. 
Како се најављује, та количина требало би да буде испоручена до краја 
године. Kомпанија се одрекла профита док траје пандемија и вакцина 
ће, како је саопштио њихов директор, коштати као еспресо. Оксфордова 
вакцина, названа АЗД1222, тренутно се тестира на око 50.000 добровоља-
ца у више земаља.
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Г лавни циљ пројекта било је 
успостављање и одржавање 
свеобухватног прекогранич-

ног система развоја агробизниса који 
подстиче развој компетенција пољо-
привредника у областима примене 
савремених технологија у пољопри-
вреди. То се пре свега односи на по-
родична пољопривредна газдинства 
и предузетнике, примену информа-
ционих технологија и одрживог по-
словања, при чему је овај пројекат у 
оквиру Интеррег-ИПА програма пре-
кограничне сарадње, вредан 335.649 
евра, суфинансиран од стране ЕУ са 
285.302 евра.

Висока техничка школа струков-
них студија из Суботице учествовала 
је у пројекту као партнер са специ-
фичним задужењима да анализира 
постојеће стање у области агроби-
зниса, развија образовни програм, 
ствара мултимедијално окружење 
базирано на развијеним образовним 
програмима, као и теоретским и 
практичним тренинзима за фармере.

Директор Високе техничке школе 
Игор Фирстнер и професор Роберт 
Шанта напомињу да се ова образов-
на установа не бави пољопривредом, 
међутим, имају дугогодишњу тради-
цију изучавања у студијским програ-
мима обновљивих извора енергије, 
па су због тога и позвани да учеству-
ју као партнери у пројекту, пошто се 
преостала два партнера баве пољо-
привредом. 

- Ми смо себе нашли у области 
обновљивих извора енергије, који су 
недовољно или врло мало искори-
шћени, а фoкусирали смо се на по-
требе малих пољопривредних га-
здинстава - указује Игор Фирстнер. 
- У овој регији Војводине релативно 
добро може да се искористи енерги-
ја сунца, геотермална енергија, при 
чему се не мора ићи на дубоке бушо-
тине, него је довољан захват воде са 
стотинак метара да буде толико то-
пла да се део њене енергије искори-
сти у пољопривредној производњи. 
Исто тако могуће је користити енер-

гију ветра и биомасе, што се такође 
мало користи. Направили смо истра-
живање да видимо који од ових изво-
ра енергије би били интересантни и 
на који начин примењиви у унапре-
ђењу и развоју пољопривредних га-
здинстава.

На основу студије о потенцијали-
ма обновљивих извора енергије, са-
радници из Високе техничке школе 
су се потрудили да сачине едукатив-
ни материјал у овој области, а Игор 
Фирстнер указује да су циљна група 
била мања или породична газдин-
ства. 

- Сачинили смо презентације из 
ове четири области могућег кори-
шћења обновљивих извора енергије 
које дају основне техничке каракте-
ристике, на основу којих човек може 
да одлучи да ли уопште да улази или 
не у таква улагања. Уз то одржали 
смо низ тренинга, али због тога што 
су планирани за крај пројекта због 
пандемије коронавируса направили 
смо их онлајн, по четири на српском 
и мађарском језику. Показали смо да 
се и са релативно скромнијим улага-
њима може унапређивати и развија-
ти газдинство. Циљ нам је и био да 
се покаже да се могу развијати мања 
газдинства, при чему инвестиције и 
ти захвати не морају бити рађени 
великим, него скромнијим средстви-
ма - истиче Игор Фирстнер.

Власничка структура обрадивог 
земљишта је традиционално непо-
вољна, јер постоји велики број малих 
газдинстава које карактерише ниска 
радна продуктивност и неефикасно 
коришћење расположивих ресурса. 
Фондација „Pro Sciencia Naturae” из 
Сенте првенствено се бави организа-
цијом факултетског образовања за 
Универзитет „Сент Иштван” из Геде-
леа (Мађарска) за основне и мастер 
студије, такође и образовањем пољо-
привредника и усавршавањем ка-
дрова аграрних удружења, као и 
пољопривредника који користе сред-
ства за унапређење својих газдинста-
ва из Фондације „Просперитати” што 
у Војводини финансира Влада Ма-
ђарске.

Водећи партнер на пројекту „Пре-
когранични програм развоја агро-
бизниса” школа из Кецела, пружила 
је најсавременија достигнућа у 
аграрној информатици, намењена 
пољопривредницима, а према речи-
ма управитеља Фондације „Pro 
Sciencia Naturae” др Ласла Ленђела 
они су се ангажовали на тему пре-
дузетништва, односно оних газдин-
става која хоће да се посвете обра-
ди и преради својих основних про-
извода, па им је неопходно практич-
но упућивање у област аграрног 
предузетништва, како да остваре те 
амбиције. 

ЕУ помаже развој пограничног подручја ПРИВРЕДА

Прекогрaнична сарадња у области агробизниса
Двогодишњи прекогранични програм развоја агробизниса у пограничном региону Србије и Мађарске 
управо завршавају Фондација „Pro Sciencia Naturae” из Сенте и Висока техничка школа струковних 

студија из Суботице удружени у конзорцијум са водећим партнером „Т. Г. Струковном цвећарском  
и техничком средњом школом и колегијумом” из мађарског града Кецела.

Н адзорни одбор мађарског 
оператора гасовода ФГС одо-
брио је план за инвестирање  

и изградњу гасовода до Србије, са 
годишњим капацитетом од шест 
милијарди кубних метара гаса, са-
општила је та компанија.

Према том документу, капацитет 
јужног крака гасовода - који је на 
граници са Србијом - мора да се 
достигне до октобра 2021. године. 
Мађарски министар спољних по-
слова Петер Сијарто рекао је про-
летос да је Мађарска почела разго-
воре са Русијом о повећању залиха 
гаса на 4,2 милијарде кубика.

- Будимпешта је заинтересована 
за могућност куповине руског гаса 
преко Турског тока који иде кроз 
Турску и Бугарску, до краја следеће 
године - рекао је он. 

Пројекат Турског тока је гасовод 
који чине два крака од којих сваки 
може да преноси 15,75 милијарди 
кубика гаса годишње.

Први крак намењен је турском 
тржишту док би други крак требало 
да снабдева земље јужне и југои-
сточне Европе. Гаспром разматра 
потенцијална тржишта у Грчкој, 
Италији, Бугарској, Србији и Мађар-
ској. 

„Турски ток“ стиже и у наше крајеве

Мађарска гради гасовод до Србијe

ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
„Битно нам је да у овом виду едукације пољопривредника који улазе 

у сферу предузетништва укажемо на важне ствари, да код одлука не би 
правили грешке. Проучавали смо какве су могућности и све што су наши 
научни сарадници радили и дошли до закључака које смо пренели заин-
тересованим на предавањима у учионицама, а градиво смо обрадили у 
дигиталној форми. Сагледавали смо међу учесницима и који метод обу-
ке им је био прихватљивији, јер нас је интересовало колико пољопривред-
ници могу да прате најсавременије информатичке технологије. Закљу-
чили смо да они који се баве пољопривредом и располажу практичним 
знањем и искуством, јако ефикасно могу да се прилагоде и уче преко 
електоронских форми“, каже др Ласло Ленђел из Фондације „Pro Sciencia 
Naturae” из Сенте.
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Т оком заседања одржаног 21. 
јуна, којем је присуствовао и 
протонамесник Далибор Ми-

ленковић, парох сегедински, Боривој 
Рус, председник Сегединске месне 
српске заједнице је констатовао да је 
поновљена скупштинска седница ове 
цивилне организације протекла мир-
но, без икаквих проблема. Он је, по-

том, присутне информисао и о фи-
нансијском билансу удружења, пошто 
су на скупштинској седници заједни-
це, чланови то тражили.

Тренутно финансијско стање неће 
омогућити цивилној организацији да 
понуди онолико програма колико је 
ранијих година нудила. Иако заједни-
ца има доста припремљених про-
грамских предлога, њихова реализа-
ција би се могла остварити само 
уколико би се материјално, па и орга-
низационо, прикључила и месна Срп-
ска самоуправа.

     Заједничке удружене снаге биле 
би веома потребне и приликом орга-
низовања „Дана српске културе у 
Сегедину“. Ова традиционална мани-
фестација, једна од најважнијих и 
најистакнутијих приредаба у животу 
сегединских Срба, ове године, према 
плановима, трајала би два месеца. 
Она би почела 15. септембра, у сеге-
динском Дому народности, отвара-
њем изложбе о страдалим жртвама у 
логору Јасеновац, током Другог свет-
ског рата.

Празновање малогоспојинске хра-
мовне славе у Сиригу, такође, већ го-
динама представља саставни део 
програма „Дана српске културе у 
Сегедину“. Прослава заштитника па-

трона светиње предвиђа се 19. септем-
бра, а тим поводом организатори ове 
традиционалне манифестације у пла-
ну имају и приређивање научно-по-
пуларног предавања о историјату 
иконостаса и иконама, које се налазе 
у светом храму.

У октобру, у Дому народности у Се-
гедину, планирано је представљање  
српских свадбених обичаја у Банату. 
Средином месеца уследила би про-
моција књиге „Марципан – царство 
мога оца“, аутора Миклоша Самоша, 
познатог посластичара. Роман о суд-
бини посластичарске династије Са-
вић, од самог објављивања наишао је 
на огромно интересовање читалачке 
јавности. Учесници седнице договори-
ли су се да за крај октобра уприличе 
трибину, на којој би главна тема била 
100. годишњица Тријанонског уговора. 
У новембру је планирана трибина са 
верском тематиком, након које би 
уследило предавање о посети Светој 
земљи. 

„Дани српске културе у Сегедину“, 
по плану, биће приведени крају 15. 
новембра светом литургијом и поме-
ном жртвама Првог светског рата, на 
сегединском српском православном 
гробљу.

На дневном реду је било приређи-

вање „Српског бала" у Сегедину. Тра-
диционална балска приредба плани-
рана је за 21. новембар, а како се 
планира, госте ће забављати оркестар 
из Србије.

Пошто је и на скупштинској седни-
ци Сегединске месне српске заједни-
це више пута истакнута важност са-
радње са образовним установама, у 
којима се васпитавају српска деца и 
тече настава на српском језику, све 
српске организације истакле су 
спремност да успоставе контакте са 
поменутим образовним установама, 
у граду на обали Тисе. Донетo је ре-
шење да се будућим првацима Срп-
ске основне школе, на свечаном отва-
рању школске године, уруче пригодни 
поклончићи, као и да се малишанима 
Српског забавишта обезбеде поклони 
поводом прославе Св. Николе.

Давнашња жеља руководилаца 
српских организација је да се у крво-
ток Срба у Сегедину укључе и студен-
ти србистике Сегединског универзи-
тета. Тај позив не гласи само за једну 
прилику, за Савидан, већ би им се 
упутио позив да се у оквиру једног 
конкурса ураде обраде књижевних 
дела. Они најбољи, били би награђени 
скромним стипендијама.

П. М.

У сегединском Српском клубу, састали су се челници месне Српске самоуправе, Сегединске месне  
српске заједнице и Српске православне црквене општине, са циљем да се успостави  

њихова тешња и ефикаснија сарадња. 

СУСРЕТИ Договори руководстава српских организација 

Удруженим снагама до квалитетнијих програма у Сегедину

У дешчанском Српском културном, 
образовном и духовном центру 
„Свети Сава“ 3. јула је одржана 

седница Српске народносне самоу-
праве у Десци (ССД).  Седница је била 
отворена за јавност, а председавао је 
Кристифор Брцан, председник ССД-а. 

На самом почетку седнице, Кристи-
фор Брцан је поднео извештај о пери-
оду између две седнице и актуелно-
стима везаним за време пандемије. Он 
је нагласио да је ССД изгласала 150.000 
форинти добровољног прилога, у 
циљу сузбијања епидемије вируса ко-

рона у селу и додао да су због панде-
мије изостали бројни програми. Након 
усвајања извештаја председника 
ССДа, уследило је разматрање обра-
чуна представничког тела Срба за 
2019. годину, који је, након краће ди-
скусије, такође усвојен.

На дневни ред је, потом, доспело 
организовање путовања на црквено-
народни сабор у манастир Грабовац, 
који је у међувремену одржан, а раз-
говарало се и о прослави Ивањдана. 
Плетење венаца је одржано 7. јула, на 
сам дан црквеног празника Рођења 
Св. Јована Крститеља, у дешчанском 
Српском културном, образовном и 
духовном центру „Свети Сава”, на 
радост забавиштанаца и основаца. 
Они су, уз помоћ Еве и Кристифора 
Брцана и васпитачице Споменке Бр-
цан Ђукин, исплели своје венце, које 
су могли понети кућама, а венци су 
исплетени и за Центар „Сава”, месни 
српски православни храм и библио-
теку у парохијској згради.

Дешчани су од Фонда „Бетлен Га-
бор“, добили зелено светло за одржа-
вање Музичког табора, као и за Камп 
домаћих радиности. 

Расправљало се и о организацији 
прославе храмовне славе, коју ће 
Српска самоуправа Деске подржати 
са 150.000 форинти. Свечана предаја 
и освећење црквено-општинске чи-
таонице и библиотеке одржаће се 
крајем октобра, а Црквена општина 
је путем конкурса за ту намену успе-
ла да обезбеди 100.000 форинти. ССД 
је наговестила да ће за ту прилику 
позвати новинара Ђорђа Рандеља,  
аутора књиге под насловом „Патри-
јарх Павле - светац којег смо позна-
вали“ и сносиће трошкове промоци-
је издања. 

Седница је трајала три сата и била 
је веома садржајна. Наредно заседа-
ње ССД-а одржаће се након летње 
паузе, у септембру. 

П. М. 

Најесен отварање библиотеке и читаонице
Планови Дешчана за друго полугође  

Свечана предаја и освећење црквено-општинске читаонице и библиотеке у Десци 
одржаће се крајем октобра ове године, а Црквена општина је путем конкурса 

успела да обезбеди средства за ту намену.

Боривој Рус
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ИСТОРИЈА

Места на којима се сусрећу прошлост и садашњост
Богата историја наше матичне земље обезбедила јој је, испоставља се, и неке од највећих туристичких атракција 

у данашње време. Величанствене тврђаве у Србији које су опстале упркос вековима обележеним ратовима  
и разарањима, привлаче пажњу како домаћих, тако и страних туриста.

Најлепше тврђаве у Србији 

На територији Србије  су још од античког доба грађена фасцинантна 
утврђења, а осим тога што су важни историјски споменици, тврђаве на њеној 
територији остављају без даха и својом лепотом. За многе од њих можемо 
слободно рећи да подсећају на локације које се могу видети у најбољим 
светским филмовима и серијама.

Београдска тврђава

Н е можемо започети ову листу, а да на првом месту не истакнемо 
симбол престонице, као и целе Србије. Kалемегданска тврђава је 
прва станица свих туриста који посећују Београд, и заштитни знак 

разгледница, магнета и осталих сувенира наше земље.
Kалемегдан у Београду је највећи и најлепши парк овог града, који је из-

узетно историјски значајан за-
хваљујући тврђави која гледа на 
ушће Саве у Дунав. Тврђава је 
подигнута почетком I века као 
палисада са земљаним бедеми-
ма, а потом се током векова ра-
звијала, и мењала своју функцију. 

Овде се данас налазе и Војни 
музеј, Зоолошки врт, Уметнички 
павиљон ,,Цвијета Зузорић”, За-
вод за заштиту споменика култу-
ре, као и велики број спортских 
игралишта и угоститељских обје-
ката, заједно са дечијим забав-
ним парком.

Голубачки град
Kада су у питању најлепше тврђаве у Србији, Голубачки град према ми-

шљењу многих заузима прво место. Голубачка тврђава смештена је на десној 
обали Дунава, на самом улазу у Национални парк ,,Ђердап”. Голубац је изгра-
ђен на остацима некадашњег римског царства, а Голубачки град се у исто-
ријским изворима први пут помиње 1335. године.

Током XIV и XV века Голубачка тврђава је постала место сукоба Србије, 
Мађарске и Турске, и важан погранични град.

Након обнове тврђаве која је завршена почетком 2019. године, посетиоци-
ма је омогућен улаз у ово здање. Такође се може посетити и Археолошки 
парк, у склопу кога се налази турско купатило, римска кућа, као и кутак за 
посматрање птица. 

Петроварадинска тврђава

П етроварадинска тврђава представља једну од најлепших локација 
у Војводини. Данашњу тврђаву изградили су Аустријанци у периоду 
од 1692. до 1780. године, а разлог је била близина границе са Ото-

манским царством и опасност од Турске.
Ова тврђава је средином XX века проглашена историјским спомеником - 

демилитаризована је, уступљена за цивилну употребу и стављена под заштиту 
државе. Најпрепознатљи-
вији знак Петроварадина 
јесте Торањ са сатом, који 
је специфичан по томе 
што велика казаљка пока-
зује сате, а мала минуте.

Овде се налази Музеј и 
Архив Новог Сада, астро-
номска опсерваторија, 
планетаријум, академија 
уметности, галерије и 
атељеи ликовних уметни-
ка, као и хотели и ресто-
рани.

Тврђава Маглич

Н а свега 20 километара од Kраљева, смештена је тврђава Маглич, која 
је опстала упркос ратовима који су је задесили, као и устанака и 
буна. Може се рећи да је тврђава опстала захваљујући својој непри-

ступачности, а она и данас посматрана одозго изгледа недостижно. Ипак, 
данас се до ње знатно лакше долази, па се може похвалити великим бројем 
посетилаца.

Историчари се нису 
сложили око тога ко је по-
дигао ово утврђење. Неки 
сматрају да је то био Да-
нило II, који је био познат 
као књижевник, архиепи-
скоп, племић, командант 
војске и личност која је 
успела да одбрани Хилан-
дар. Други тврде да је тв-
рђава Маглич подигнута 
захваљујући Стефану Пр-
вовенчаном, док неке чи-
њенице указују да је то 
учинио Стефан Урош I.

Смедеревска тврђава

Н ема сумње да је Смедеревска тврђава, осим тога што је атрактивна, 
уједно и највећа туристичка и историјска знаменитост Смедерева, 
с обзиром на то да је подигнута као управно, војно, црквено, култур-

но и привредно седиште Српске Деспотовине.
Тврђаву је на ушћу Језаве у Дунав подигао сестрић деспота Стефана Ла-

заревића - деспот Ђурађ Бранковић. Смедеревска тврђава се простире на 11 
хектара, а састоји се из Малог и Великог града.

У Малом граду је сме-
штен двор деспота Ђурђа, 
који се сврстава у водена 
утврђења, иако нема теме-
ље у води, јер је са свих 
страна њоме окружен. 
Овде се налази и камени 
зидани бунар, као и дон-
жон кула, а од Великог 
града га такође одваја во-
дени ров. Велики град има 
19 кула, чији су зидови сла-
бо очувани, јер је објекат 
неколико пута рушен и 
обнављан. 

Нишка тврђава

У самом центру града Ниша, на 
обали реке Нишаве, смештена је 
тврђава која се сматра најстари-

јим и највреднијим спомеником овог 
града. Нишка тврђава је подигнута на 
остацима античког и средњовековног 
утврђења, када је 19. фебруара 1719. го-
дине султановом повељом одлучено да 
се на овом месту изгради јако утврђење.

Дужина бедема ове тврђаве износи 
2100 метара. Kада су у питању свечано-
сти које организује град Ниш тврђава је 
најчешће локација одржавања тих до-
гађаја.

Д. А.
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КУЛТУРА

У кратком временском периоду, 
13. јуна и 1. jула, два пута су се 
састали Петер Мраковић и Зита 

Н. Ковач, директор Градског музеја 
Сомбор и директорка бајског Музеја 
„Иштван Тир“. Руководиоци двеју му-
зејских установа из два побратимска 
града, сматрали су важним да поведу 
конкретне разговоре о тешњем пове-
зивању и сарадњи културних инсти-
туција. Захваљујући сарадњи два 
братска града, која траје већ више од 
пола века, доста заједничких проје-
ката је остварено, а успеху културне 
сарадње допринела су и два музеја. 

Ипак, садашњи руководиоци двеју 
музејских установа били су мишљења 
да још увек нису искоришћени сви 
потенцијали. Посебно се истиче на-
учна обрада средњовековне грађе-
вине и некрополе, откривене у Батмо-

ноштору (надомак Баје), као и зашти-
та и презентација тимпанона из XII 
века, који чува Градски музеј Сомбор.

Како нас је информисао директор 
Петер Мраковић, ради се о забату 
који потиче из римског доба, а слу-
жио је као прекривач саркофага. Ва-
жно је да се направи реплика, а по-
том представи јавности као културо-
лошко сведочанство у Баји и у Сом-
бору, где убрзано теку радови на 
припремању нове сталне поставке 
Градског музеја. 

Ако све иде по плану, онда ће се 
реплика тимпанона урадити до сре-
дине септембра, како би приликом 
отварања изложбе у Баји та реплика, 
идентична оригиналу, своје место 
добила у поставци Музеја „Иштван 
Тир”. 

Сарадња музејских установа обу-

хватиће и заједнич-
ко конкурисање и 
аплицирање на за-
једничким пројекти-
ма Европске уније, 
као и објављивање 
публикација у који-
ма ће се објављива-
ти најновији научно-
-истраживачки ре-
зултати. Свакако, 
учесталији радни 
састанци и активно-
сти допринеће те-
шњем повезивању 
партнера из Баје и 
Сомбора, а то ће се 
одразити и на им-
плементацију буду-
ћих пројеката Европ-
ске уније.

Поменуте напоре 
музејских установа 
подржавају и локал-
не самоуправе Баје 
и Сомбора. О томе 
сведочи и недавна 
посета Розалије 
Прејнингер, референта за међуна-
родне односе при Градоначелничком 
уреду града Баје, Градском музеју 
Сомбор. Она је том приликом истакла 
значај сарадње два музеја и понуди-
ла подршку. Наиме, и граду Баји је од 
изузетне важности  конзервација и 
реплика тимпанона, који би на крају 
заједничког пројекта место требао да 
добије у Музеју „Иштван Тир”.

Зита Н. Ковач и Петер Мраковић 

договорили су се да се током лета 
састану у Сомбору, а потом да поно-
во  уследи сусрет у Баји. Сем тога, 
руководство Градског музеја Сомбор 
планира да отпутује и за Будимпешту, 
у Мађарски национални музеј, јер су 
руководиоци ове музејске установе, 
такође, заинтересовани за одређене 
предмете којима располаже сомбор-
ски Градски музеј.

П. М.

У Дому народности у Сегедину 
епидемија вируса корона проу-
зроковала је прилично дугу па-

узу, па су чести посетиоци ове инсти-
туције једва дочекали поновно отва-
рање  Дома народности. До њега је 
дошло 1. јула, када су руководиоци 
установе, предвођени директором 
Атилом Каршаијем, одлучили да се 
на дворишту институције уприличи 
српска „плесачница”.

За одржавање игранке помоћ су 

затражили од Културно-уметничког 
друштва „Банат” из Деске, чији су 
чланови радо изашли у сусрет на мол-
бу организатора. Најпознатије српске 
народне игре, попут „Ужичког кола”, 
„Моравца”, „Чачка” и других популар-
них игара, са заинтересованим пле-
сачима је увежбавао Перица Дунаи, 
уметнички руководилац подмлатка 
нашег најстаријег и најтрофејнијег 
ансамбла у Мађарској.

П. М.

Ј едно од културно-уметничких дру-
штава у Баји, КУД „Шугавица”, већ 
годинама игранкама и „плесачни-

цама” промовише игре и песме бал-
канских и јужнословенских народа. 
Ансамбл који је прошле године про-
славио десету годишњицу постојања, 
покренуо је серију приредаба под 
насловом „Игре нација”. У оквиру 
ових програма се презентују лепоте 
фолклора балканских народа.

И чланове „Шугавице” је тешко 
погодила пандемија и они дуго вре-
мена нису могли да имају уобичајене 
активности и организују приредбе. 
Међутим, 1. јула, поред терасе једног 
познатог кафића у граду, уприличили 
су један грандиозни „флеш моб”. 
Како смо сазнали „флеш моб” је гру-
па људи која се изненада састаје на 
унапред договореном месту, изведе 
необични и наизглед бесмислени пер-
форманс (на пример, сви истовреме-
но отворе кишобране, сви легну на 
под, итд.), у кратком времену, а затим 
се разиђу.

Управо се то догодило и у Баји, у 
пешачкој зони. Млади су, уз свирку 
Оркестра „Забавна индустрија” из 
Душнока, повели коло и уживали у 

музици и игри, којих није било три 
пуна месеца. Међу заљубљеницима у 
јужнословенски фолклор нашле су 
се и Српкиње из Медине, а ту су били 
и чланови Самоуправе Срба у Баји. 
Истога дана потписан је споразум о 
сарадњи између КУД-а „Шугавица” и 
Самоуправе Срба у Баји, који су сво-
јим потписима оверили Јудит Шишка 
Кеглевич, председница „Шугавице”, и 
Марко Чилић, руководилац ССБ-а.

Уговор подразумева заједничко 
одржавање културних програма и 
настојање да се активира месно ста-
новништво, како би се још боље упо-
знало са лепотама фолклора Јужних 
Словена и балканских народа уоп-
ште. Српска самоуправа се обавезала 
да ће да потражи и ангажује корео-
графе из Србије, који ће ансамблу 
поставити нове игре, као и музичаре 
из Србије.

Самоуправа ће са својим партне-
рима организовати српску „плесач-
ницу” 31. јула од 19 до 21 час, када ће 
сви заинтересовани моћи да уче и 
увежбавају српске народне игре. Му-
зичку пратњу ће обезбедити Орке-
стар „Забавна индустрија”. 

 П. М.

Наставља се сарадња музејских установа у Баји и Сомбору

Оживео сегедински Дом 
народности

Нове акције КУД-а 
„Шугавица“
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П осле Стојана Вујичића, ми-
слим у првом реду на његову 
књигу „Срби у Будиму и Пе-

шти“, и Драгомира Дујмова, да спо-
менемо само његове „Будимске 
приче”, а могли бисмо навести и не-
колико других наслова оба писца, 
сада имамо још једног аутора који 
је своје дело посветио будимпештан-
ском српском грађанству (граждани-
ма, како би рекао Милош Црњански), 
али на мађарском језику, под насло-
вом Bábel-Budapest (Вавилон-Будим-
пешта).

Списатељица Каталин Леваи, чија 
мати је била рођена Катарина Пе-
труц из пештанске српске породице, 
прелиставајући породични фото-ал-
бум, присећа се у свом роману ста-
рих времена, која највише познаје из 
историје и из живота својих предака, 
о којима јој је често причала мати. 
Извори су јој још и сачувана поро-
дична писма, разгледнице, пословне 
белешке, благајничке књиге. 

И, како сама казује при  крају пр-
вог поглавља, када јој ти стварносни 
извори пресахну, обраћа се писцима 
из тих времена, односно њиховим 
делима, прелистава старе новинске 

чланке, документе, 
„позива у помоћ“ и 
своју машту и поку-
шава да из тих „мо-
заика“ састави је-
динствену целину. 

Списатељичин 
прадеда, по женској 
грани мајчине поро-
дице, Милан Жива-
новић, и његова су-
пруга, рођена Мари-
ја Јосиповић, досе-
лили су се седамде-
сетих година XIX 
века из села Марто-
ноша, у североисточ-
ном делу Бачке, у 
Будимпешту. Наста-
нили су се у пред-
грађу Кебања, са 
намером да у другој 
престоници Аустро-
угарске монархије 
започну нов живот. 
Границу, према томе, 
нису прелазили, али 
су заменили сеоску 
српску средину за 
многољудни веле-
град, у којем су се 
мешали припадници 
разних народа угар-
ског дела Монархи-
је.

Милан Живано-
вић и његова супру-

га подигли су шесторо деце. Једна од 
њихових кћери, Јулка, 1902. године се 
удала за Максимилијана Максу Пе-
труца, тада, већ, пештанског гражда-
нина, пореклом, такође, из Бачке. 
Максо је на прекретници XIX и XX 
века отворио фризерски салон, код 
моста Франца Јосифа, на пештанској 
страни, на такозваном „острву срп-
ских занатлија“, што је већ, само по 
себи, давало породици одређен 
углед. Свесни свога друштвеног по-
ложаја, ти људи су се сходно томе и 
држали.

На непуних стотинак метара од 
Максиног фризераја, налазио се ци-
пеларски салон његовог брата Лаза-
ра. Да је и он био успешан у своме 
занату, добро показује чињеница да 
је и „млађа Хортиница“, то јест, снаја 
гувернера Мађарске Миклоша Хор-
тија, била његова муштерија и код 
њега је дала правити себи ципеле. 
Лазар је дуго поживео, па га се спи-
сатељица и лично сећа, и описује 
његову радионицу изнад које је био 
и стан, у Вацкој улици, тачно спрам 
Српске улице, надомак пештанске 
српске цркве. У ту радионицу је са 
својом мајком често навраћала и ау-

торкa, још као дете, па је то место 
детињим очима доживљавала као 
зачарани кутак из бајке. Тај Лазар 
Петруц је живео као самац, јер су му 
супруга и новорођенче на порођају 
изгубили живот, а он  се није више 
женио. Доживео је дубоку старост, 
па га се многи, који су шездесетих 
година прошлог века одлазили у срп-
ску цркву и бивали позивани после 
литургије на чашицу ракије у његову 
радионицу, са симпатијама сећају.

Око тих људи и њихових породица 
се одигравају догађаји бурног XX 
века, а у центру пажње ауторке овог 
романа остају пештански српски гра-
ђани. У поглављу „Титаник” описују 
се последње мирнодопске године 
уочи Првог светског рата, које аутор-
ка упоређује са судбином Титаника, 
брода који је 1912. потонуо. Путници 
брода су осећали да су у савршеној 
сигурности, ни помишљали нису да 
им се било какво зло може догодити, 
управо као што ни житељи Европе 
нису веровали да ће једном, и то из-
ненада, као катаклизма, доћи крај 
њиховом мирном, угодном, помало 
учмалом животу. Да ће тај свет за 
који су веровали да је вечит, једном 
и заувек потонути, као најбезбеднији 
брод свих дотадашњих времена.

За Србе је то био посебно тежак 
период. Од тренутка када се пронела 
вест о атентату на престолонаслед-

ника Фердинанда у Сарајеву, Срби 
су широм Монархије, па тако и у Пе-
шти, постали мета мржње, злоставља-
ња, вербалних, па и физичких напада. 
Званична државна пропаганда је 
учинила све да се такво расположе-
ње становништва подгрева и што 

дуже одржи. Ауторка романа на 
страницама, које говоре о предрат-
ним данима и почетку рата, није ни-
шта додавала добро познатим чиње-
ницама, али их је приказала из аспек-
та пештанских Срба, у првом реду 
преко реакција породице Петруц.

Историја тече својим током, а људ-
ски животи се смењују. И нови нара-
штаји  се често суочавају са сличним 
изазовима, какве су претходни пре-
турили преко главе. После Великог 
рата долазе две деценије прилично 
лабавог мира, али и разних криза, 
економских и политичких, па онда 
поново рат, још гори, свирепији, кр-
вавији од претходног. Али, људи живе, 
преживљавају, воле се и мрзе се, или 
су само равнодушни, но живот се 
наставља. И пештански Срби, који су 
били највише окупљени око цркве, 
гледају да преживе и те веома неси-
гурне, па и опасне године, и да се 
некако одрже.

И, у тада већ прилично разгранатој 
породици Петруц се смењују генера-
ције. Нови нараштаји постепено губе 
свој матерњи језик, али чувају право-
славље, као обележје порекла и чвр-
сту подлогу идентитета. 

Књига је богато илустрована фо-
тографијама, што ће чинити посебно 
задовољство онима који воле старе 
слике.

Предраг Степановић 

СТВАРНОСТ ОБОЈЕНА МАШТОМ
„Прави живот својих предака испреплела сам својом имагинацијом, 

па се повремено мешају стварност и фикција. Парафразирајући Крудија 
пишем, дакле, праве правцате лажи, такву приватну историју која тежи 
ка веродостојности, у којој би наши преци могли да препознају основне 
одлике свога живота. Могло се и тако догодити, рекли бисмо“, пише Ка-
талин Леваи.

Књига Каталин Леваи о пештанским гражданима КЊИЖЕВНОСТ

Успомене на српске претке и некадашњу Пешту
Lévai Katalin, Bábel-Budapest – Каталин Леваи, Вавилон-Будимпешта;  

Kossuth Kiadó, Budapest, 2019.

ПРИПАДНОСТ СРПСКОМ ПРАВОСЛАВЉУ
Иако пореклом из вишеструко мешовитог брака, припадност српском 

православљу даје и ауторки овог романа моралну основу на којој налази 
сигурност и из кoje црпи снагу за суочавање са разним животним изазо-
вима. Пештанска српска црква, порта и у њој цветни сад, а посебно сећа-
ње на проту Душана Вујичића и његову супругу Невенку, и на цело то 
српско окружење, неизбрисиво су се урезали у њено сећање као најлеп-
ше успомене из детињства, које је прате кроз цео живот.

Ауторка књиге
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У организацији калашког Култур-
но-уметничког друштва „Ру-
змарин“, у дворишту Дома кул-

туре „Карољ Кош“ у Калазу, 4. јула  је 
уприличена ивањданска прослава. 
Поред уобичајених фолклорних актив-
ности, чланови „Рузмарина” посебан 
нагласак стављају на неговање тради-
ција. 

Међу обичајима посебно место 
имају они уочи Ивањдана, који спада-
ју међу најлепше обичаје у нашој на-
родној традицији. Осму годину за ре-
дом чланови калашког ансамбла по-
свећују посебну пажњу обредним 
радњама, које карактеришу Ивањдан. 
Oве године, 3. јула, дан пре прославе у 
културној институцији, фолклораши 
су отишли да уберу ивањско цвеће. За 
разлику од прошле године, овога пута 
су га имали на претек, а сутрадан су 
на дворишту Дома културе „Карољ 
Кош“ евоцирали успомене везане за 
„Ивање“. Том приликом плели су венац 
и заинтересованима су представили 
технике на који начин се може од жу-

тог цвећа, из породице броћева, испле-
сти цветни венац. 

Чланови и активисти калашког ан-
самбла су овом приликом представи-
ли две врсте технике плетења венаца: 
калашку и помашку. Како смо инфор-
мисани, за помашку је владало веће 
интересовање, пошто је венац, рађен 
помашком техником, већи и гушћи. 
Фолклораши су свим заинтересовани-
ма испричали зашто се плету венци, 
где се они стављају, шта се ради са 
венцима који су лане стављени на куће 
и које су карактеристике ивањског 
цвећа.

Након веома успешног приказа пле-
тења венаца и евоцирања успомена на 
ивањданске обичаје, уз свирку Орке-
стра „Ruzmarin FolkeStars“, којем се 
својом тамбурицом придружио и Ла-
дислав Јанка, одржана је  игранка или 
тзв. „плесачница“. Педесетак присут-
них је заиграло у колу, које се вило до 
поноћи.

Чланови „Рузмарина“ су и овога 
пута приредили незаборавно поподне 
и вече, и својим програмом су успели 

да привуку нове поштоваоце 
старина и српске културе. Реа-
лизацију ове ивањданске про-
славе у Калазу суфинансирала 
је Самоуправа Срба у Мађар-
ској.

*
Српски малишани из Чипа, 

Ивањдан су обележили на тра-
диционалан начин: деца из срп-
ске забавишне групе исплела су 
венчиће, уз помоћ старијих, а 
приредила су и пригодан фол-
клорни програм у црквеној пор-
ти. Чипљани су се на Ивањдан 
окупили да уз музику и добро 
расположење прославе празник. 

Почели да се се плету венчи-
ћи, различити и сваки леп на свој 
начин. Деца из забавишта, обу-
чена у народне ношње, исплела 
су венце уз помоћ своје забави-
ље Анђелије Марфи Верлинг и 
приредила пригодан фолклор-
ни програм. 

Како се традиција прославе 

Ивањдана поштује у Чипу, испричао 
нам је дугогодишњи друштвени акти-
виста из тог места, Пера Остоић:

„Откад Срби живе у овим предели-
ма, Ивањдан се врло свечано обележа-
ва у нашој цркви, посвећеној Светом 
краљу Стефану Дечанском, која је са-
зидана 1768. године, на највишем месту 
у околини. Некада је постојала црква-
брвнара, на самој обали Дунавца, на 
коју су наши преци стављали ивањдан-
ске венце, док није изгорела. Сваке го-
дине се стављају венци на цркву, на 
крст и на Српску школу. Цвеће симбо-
лизује развитак, то је девојачки празник. 
Рано ујутру девојке беру цвеће и так-
миче се која ће да исплете лепши вен-
чић. Игра се и пева, ово је весео пра-
зник. Венац се чува до следеће године 
и онда се пали“, рекао нам је, поред 
осталог, господин Остоић.

Мирјана Суботин, председница 
Српске самоуправе у Чипу, такође је 
присуствовала прослави, заједно са 
својим унукама Милом и Ланом. 
Били су ту Илија Ашабињ, потпред-
седник, а такође Јадрана Драгојловић 
и Вера Бобонков Радован које 
су срдачно дочекивале госте.

Васпитачица Анђелија Мар-
фи Верлинг, која је такође члан 
Српске самоуправе у Чипу, не-
гује наше обичаје у збавишту, 
где српску секцију похађа два-
десеторо деце.

 „Моја мајка, Јелисавета Ни-
колић, је била Српкиња и од 
детињства ме је учила српским 
обичајима. У вртићу учим децу 
о божићним, ускршњим, видов-
данским и ивањданским оби-
чајима. Певамо песмице и кроз 
игру их учим српски“, за наш 
лист је изјавила Анђелија Мар-
фи Верлинг.

Прослави у Чипу су се при-
дружили и сарадници Српског 
културног и медијског центра 
из Будимпеште, који је почео да 
снима промотивни филм о Ср-
бима у Мађарској, у XXI веку, 
њиховим знаменитостима и 
традицији.

*
Малишани из српског забавишта у 

Батањи, који и у току лета похађају ову 
установу, заједно са својим васпитачи-
цама и дадиљама, свечано су обеле-
жили Ивањдан. Ујутро је децу у заба-
вишту дочекало свеже набрано ивањ-
ско цвеће. Они су својим вештим ру-
чицама, уз помоћ васпитачица, прави-
ли венчиће који ће красити врата кућа 
и забавишта. Док су правили венчиће, 
у друштву својих вршњака, певали су 
песму: „Ја посејах лан, баш на Ивандан, 
карала ме, карала ме Иванова мајка.“ 

Венци од ивањског цвећа красиће 
врата кућа током целе године. Нека 
веровања кажу да девојке кроз тај 
венац треба да гледају рађање сунца, 
да би биле румене као оно, док други 
убрано биље чувају као лек против 
великог броја болести. Пред крај дана, 
у многим селима Србије се и данас 
пале велике ватре, око којих се игра и 
пева, уз песму коју су и малишани из 
батањског српског забавишта певуши-
ли плетући венчиће.

П. М. - К. П. - С. Ђ.

Калаз, Чип и Батања у знаку ивањданских венаца
Рођење Светог Јована Крститеља, у народу је познатије под називом Ивањдан, један је од највећих 

хришћанских празника, уочи Петровдана. Срби и сви православни верници за овај дан везују велики број 
обичаја и народних веровања. Верује се да младе девојке, уочи Ивањдана, треба да оду на ливаде,  

да упале ватру и беру цвеће и травке, од којих ће исплести венац. 

Обичаји у нашим насељимаТРАДИЦИЈА

Калаз Чип

Батања Батања 
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С вету литургију у месној срп-
ској православној цркви у Ли-
пови на Ивањдан су служили 

јереј Милан Ерић, парох печујски и 
администратор парохије у Липови и 
протођакон Андраш Штријк. Прису-
ствовали су јој, осим Срба из Липиве, 
и сународници из Ловре, Будимпеште, 
Пантелије, Баје, Мохача, Мађарбоје, 

Безедека, Мајша, Шарока и Печуја, а 
дошао је и Никола Алаица из Белог 
Манастира, у Хрватској.

У склопу богослужења, свечану 
славску беседу одржао је јереј Милан 
Ерић, Говорећи о животу и делу Св. 
Јована Крститеља он је истакао и ва-
жност причешћа, покајања и поклоње-
ња: 

- Свети Јован је био, кажу, племенит 
и добар, али жалио је и патио за људи-
ма који се не кају. Овај велики свети-
тељ је многима помогао и помаже 
стално. Ми се морамо молити њему 
како би нам подарио снагу да бисмо 
могли да приступимо Светој тајни по-
кајања. Јер, нема спасења без покајања.

Администратор липовске парохије 

је мештанима захвалио на гостоприм-
ству и масовном учешћу на празнова-
њу ивањданске храмовне славе, а по-
том је уследила  литија. У порти свети-
ње је уприличен свечани чин резања 
славског колача и благосиљања кољи-
ва. Кумовали су: Ксенија Вираг Ридл, 
др Барбара Борши, др Оливер Ридл и 
др Габор Кернер. За следећу годину 
кумства се прихватила Вера Вуковић 
Рот, председница мађарбојске Српске 
народносне самоуправе.

Славље је настављено пригодним 
послужењем, а пријатно славско ра-
сположење окончано је трпезом љуба-
ви и дружењем у Дому омладине, где 
се за добро расположење домаћина и  
гостију побринуо оркестар „Покладе“ 
из Мохача. Прослава Ивањдана у Ли-
пови приведена је крају у раним ве-
черњим сатима. 

П. М.

С рпски православни храм у 
Стоном Београду налази се у 
старој српској четврти, тачни-

је, у центру индустријског предграђа, 
западно од средњовековног градског 
језгра. Сваке године, на Ивањдан, у 
њему се окупе Срби и други право-
славни верници, како би прославили 
храмовну славу. 

Ове године празновање је одржано 
5. јула, а Свету литургију је, по благо-
слову епископа будимског Лукијана, 
поводом Ивањдана, у Стоном Београ-
ду 5. јула служио протојереј-ставро-
фор др Маринко Марков, архијерејски 
заменик из Темишвара. Њему су саслу-
живали архимандрит Андреј Пандуро-

вић, игуман манастира Српски Ковин, 
протојереј Зоран Остојић, архијереј-
ски намесник будимски, јереј Зоран 
Живић, парох у Калазу, ђакон Андраш 
Шољом и ђакон Стефан Милисавић.

Отац Марков је поздравио вернике 
у име владике Лукијана и у своје лично 
име, честитајући месном пароху, про-
тојереју Павлу Каплану и свим верни-
цима храмовну славу. У својој беседи 
указао је на значај очувања национал-
ног идентитета и културног наслеђа, а 
један од предуслова је и хармоничан 
суживот са пријатељским мађарским 
народом. Он је честитао и 240. рођен-
дан храма Светог Јована Крститеља, 
али је изнео и чињеницу, коју потврђу-

ју историјска сведочанства, да су на 
овим просторима Срби живели још 
много пре Велике сеобе. 

После Свете литургије, уследила је 
литија око храма и служен је помен 
свим ктиторима, свештенослужитељи-
ма и парохијанима овога храма. Затим 
је пререзан славски колач и благоси-
љано жито, у славу највећега рођеног 
од жене - Светог Јована Крститеља, 
које су припремили овогодишњи ку-
мови, Миле Маргаритовић и његова 
супруга Река, из Сентандреје. Кумови 
су се побринули и за послужење, али 
и за музику, па се у порти ове светиње 
заиграло српско коло, уз звуке хармо-
нике Ладислава Халаса. 

Отац Павле Каплан захвалио је епи-
скопу Лукијану на благослову, све-
штенству и присут-
ном народу, а такође 
и овогодишњим ку-
мовима који су, како 
је рекао отац Каплан, 
поступили како тра-
диција налаже. Они 
су прихватили кум-
ство у храму, у којем 
су се венчали прошле 
године. Комад слав-
ског колача овогоди-
шњи кум предао је 
Софији Чупић, која се 

прихватила ове часне обавезе за на-
редну годину. Како би све било спрем-
но за овај велики празник, побринуо 
се и Ласло Шандоровић, председник 
Српске самоуправе у Стоном Београ-
ду: 

„Ово је једна чудна година за све и 
нико не може да каже да се неомета-
но могао припремати за своје плани-
ране програме, па тако ни ми у Стоном 
Београду. Морам да кажем да, од 1998. 
године, од када имамо мањинску са-
моуправу, овако скромно славље још 
нисмо одржали. Хвала Богу, могли смо 
одржати прославу, литургију и свечани 
ручак, без посебних рестрикција. Ипак, 
изненађени смо били, свешенство и ја, 
колико нас се у цркви окупило".

Д. К.

Сусрети сународника са југа Мађарске
Славска свечаност у Липови

 ТРАДИЦИЈАХрамовна слава у Стоном Београду

Епидемија отежала припреме, али прослава није изостала
Срби у Стоном Београду и православни верници других националности који живе у том граду, свечано су 

прославили Ивањдан - славу српског храма посвећног Рођењу Светог Јована Крститеља

У животу малобројних српских православних верника у Липови, прослава 
храмовне славе Рођења Св. Јована Претече и Крститеља Господњег сваке 

године представља посебан, а могли бисмо рећи и најзначајнији догађај. Тако је 
било и ове године, 7. јула, на дан овог црквеног празника.
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Н а концерту у Ловри, који је 
трајао два сата, осим аутор-
ских нумера „Бабароге”, чуле 

су се и неке популарне песме са 
простора бивше Југославије. Иско-
ристили смо прилику и тим пово-
дом поразговарали са фронтменом 
овог бенда, Александером Урко-
мом, који је иначе и професор на 
Универзитету ЕЛТЕ. Поред њега, 
овај музички састав чине и: Марко 
Пап, Милан Ђурић и др Јанош Па-
стор

Ви сте први и једини рок састав 
у Мађарској који изводи сопстве-
ну, ауторску рок музику на срп-
ском језику. Како сте дошли на 
ту идеју и зашто „Бабарога“? 
– „Бабарога” је настала у једном 

кафићу, након дружења, када је не-
колицина нас одлучила да се опро-
ба и у улози музичара. Идеја је до-
шла доста брзо и нисмо имали 
времена да  добро промислимо шта 
нас све чека после тога. Недељу, или 
две, касније, бенд је већ, имао своју 
прву пробу. Разлози оснивања бен-
да су разни и иду од оног: „и ми то 
можемо”, „досадно нам је, хајде да 
се забавимо”, па све до оног „треба 
нешто урадити на томе да се овде, 
у Мађарској, чује и електрична ги-
тара, а не само хармоника и труба”. 
Вероватно тада, на самом почетку, 
нико није могао да замисли да 
ћемо годину дана касније имати 
своје ауторске песме, више конце-
рата и да смо се сви трансформи-
сали у тешке рокере. Да, ми смо 
тренутно једини бенд у Мађарској, 
који свира рок музику на српском 
језику. А, што је најважније, нисмо 
кавер бенд, већ свирамо ауторску 
музику. На то смо посебно поносни. 
Назив „Бабарога” је настао као по-
рука свима онима, који не слушају 
рок музику, да их застраши и да 
наш бенд представи као нешто на 
шта треба обратити пажњу, а не 
окретати леђа.

Како бисте описали музику коју 
ствара и изводи „Бабарога”? Шта 
желите њоме да поручите и како 
се одвија стваралачки процес у 
вашем бенду? 
– Ако бисмо желели да нашу му-

зику углавимо у један одређени жанр, 
били бисмо у великом проблему. На-
име, шири жанр наших песама је за-
иста рок музика, међутим, кроз ту 
музику се прожимају разни елементи, 
као што је типични балкански звук. 
Мада, овде не мислимо на фолклор, 
већ на рок музику, која је, као огром-
на олуја, пројурила кроз бившу Југо-
славију и све њене републике током 
70-тих, 80-тих, па и почетком 90-тих 
година. Ту је, наравно, и интересантан 
микс мађарске музике, опет, не на-
родне музике, већ мађарске класичне 
музике и мађарске грађанске музике. 
У нашим песмама се примећује и 
огромна љубав према електричном 
звуку, првенствено кроз дуге и енер-
гичне солаже електричних гитара, 
али и јак и доминантан звук бубњева 
и бас гитаре, који је дефинитивно 

глобалан и не познаје границе.  Иако 
наше песме имају свог композитора 
и текстописца, треба нагласити да су 
оне резултат тимског рада, тако да је 
рад на нашим песмама више ствара-
ње, него извођење. Наш бенд се са-
стоји од четири члана, односно чети-
ри основна инструмента. То су: буб-
њеви, бас гитара, ритам гитара и соло 
гитара. 

О чему говоре ваше песме и тек-
стови? 
– Мислим да су сви чланови бенда 

апсолутно убеђени да ће се тематика 
текстова, па чак и музичког доживља-
ја, неминовно мењати кроз време, 

пошто је то тако и код других бендо-
ва. Ипак, за сада „Бабарога” покуша-
ва да се одбрани од свих спољних 
ефеката који би имали, евентуално, 
утицаја на текст, тематику, па и пору-
ку наше музике. Одговорно покуша-
вамо да избегавамо политичке теме, 
или оне којима се вређају поједини 
етнички, социјални и друштвени сло-
јеви, а концентришемо се на слојеви-
та осећања, на однос мушкарца и 
жене, осећања као што су бол, патња, 
али и радост, усхићење. Наше песме 
су љубавне, али не оне једноставне, 
јер ни сама љубав не мора да буде 
једноставна, већ покушавамо да је 
рашчланимо на најситније елементе, 
да је разумемо и проживимо. 

Да би бенд звучао квалитетно, 
потребно је доста труда и вежбе. 
Како успевате да усагласите све 
обавезе ваших чланова?  
– Као и код сваког посла, ако же-

лиш да га добро радиш, мораш да 
уложиш пуно труда и енергије. Тако 
је и са музиком. Иако данас често 
чујемо да је таленат најважнији и да 
је довољан 1% талента, а 99% рада и 
труда, на сву срећу, то не функциони-
ше у музици. Ти можеш да будеш ге-
нијални гитариста, или пијаниста, али 
бадава та брзина и спретност, aкo 
ниси у стању да створиш нешто ново. 

Потребан је таленат. Ја сам врло 
поносан на све чланове у нашем бен-
ду, јер смо сви, у принципу, велики 
таленти. То не значи да не улажемо 
велики труд и рад у наш бенд. Упра-
во из разлога што смо у Мађарској 
једини српски рок бенд, који своју 
публику не може да пронађе иза 
првог ћошка, огромну енергију ула-
жемо у наше пробе, у нашу спрет-
ност на појединим инструментима. 
Ипак, дефинитивно нисмо група 
неталентованих типова, који по цео 
дан вежбају на својим инструменти-
ма и на концертима покушавају да 
се надмећу са највећим солистима, 
гитаристима, бубњарима. „Бабарога” 
је нешто друго. 

Д. К.

Нове песме и албум пештанске групе „Бабарога” 
Први и једини српски рок састав у Мађарској недавно је објавио своје ауторске 

песме на друштвеним мрежама и Јутјубу. Реч је о групи „Бабарога”, која је 
непосредно пре пандемије вируса корона снимила свој први мини албум. 

Претпремијера је одржана као увод у манифестацију  
„Дани позоришта и културе у Ловри”.

Разговор с поводомМУЗИКА

АЛБУМ ДОСТУПАН НА ЈУТЈУБ КАНАЛУ
Због пандемије корона вируса многи догађаји су отказани и сви смо 

били принуђени да донекле променимо досадашњи начин живота. На 
питање како се „Бабарога” сналазила у целој ситуацији, Александер Урком 
каже:

- Ми смо управо завршавали свој мини албум од пет песама у студију, 
када смо се суочили са проблемом забране слободног кретања и обаве-
зног ношења маски и рукавица. Ипак, успели смо да завршимо посао у 
студију и почели смо „онлајн” промоцију. Већ неко време на Јутјуб кана-
лу је доступан наш нови мини албум од пет песама, па желим да позовем 
све љубитеље рок музике да нам укажу поверење и их послушају. Сада 
радимо и на смимању преосталих нумера, па ће албум у потпуности бити 
готов, и физички ће бити доступан љубитељима овог звука. Још у марту 
смо морали да откажемо један концерт у Темишвару, па затим и други у 
Пули, а након тога више није било помена да ће се ишта организовати до 
средине, или краја лета. Драго нам је да нас је Милан Рус позвао да на-
ступимо пред публиком на „Данима позоришта и културе у Ловри“. То је 
био наш први јавни наступ после пандемије. Према реакцијама публике 
чини ми се да су им се наше песме допале. 
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КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 
(Приче од 357 речи)

Након неочекиваног успеха са конкурсом „Магнум 357“ 
у 2018. и „357“ у 2019. години, уредништво књижевног 
часописа „Kњижевне вертикале“ и двеју библиотека, 
„Вертикале“ и „Виртуелне вертикале“ одлучилo je да под 
унеколико прецизираним и не битно промењеним 
условима и у 2020. години распишe нови конкурс за кратку 
причу под називом „357“.

Заинтересовани приповедачи из Србије, региона и 
расејања своје необјављиване кратке приповетке дужине 
од стриктних 357 речи (наслов се не урачунава у 357 речи), 
написане на једном од наречја или на било ком дијалекту 
заједничког језика јужнословенских народа на азбучном 
(ћирилица) или абецедном (латиничном) писму и са 
обавезним дијакритичким знацима: ћ,ч,џ,ш,ђ,ж (у случају 
коришћења абецедног писма) и са размаком иза тачке 
(точке), односно запете (зареза), и то не више од једног 
словног знака (карактера), могу слати на имејл адресу:  
knjizevne.vertikale@gmail.com. 

Радови се шаљу у word.doc или word.docx запису, фонт 
Times New Roman или неком другом одговарајућем, 
велечина слова 11.

Слањем својих прича, аутор пристаје да његове кратке 
приче буду објављене у збирци публикованој у 
електронској и штампаној форми или у часопису 
Kњижевне вертикале (уколико не буде довољан број 
радова за посебну збирку) те се истовремено одриче права 
на ауторска права у делу накнаде за објављивање истих. 

Kратке приповетке које немају задату величину од 357 
речи, што значи да ће приче које имају макар и једну реч 
више или мање, или приче које нису писане на описани 
начин (са размацима након тачака односно зареза или без 
синкретичких знакова) – бити дисквалификоване и неће 
бити уврштене у конкуренцију, нити узете у обзир за 
награду.
Kонкурс није тематског карактера, али скрећемо пажњу 
ауторима да есеји неће бити уврштени у конкуренцију, 
већ само приче са дефинисаним наративом.

Број кратких прича које аутори могу слати је ограничен 
на максимално три (3) приче, али молимо да буде у једном 
електронском word документу, који је насловљен именом 
аутора – и свакако слати као прилог (аттацхмент) који се 
насловљава именом и презименом аутора.

Уз радове обавезно је у истом word документу доставити 
и краћу био-библиографију са контактима (до оквирних 
200 речи).
Рок за подношење прича на конкурс је 31. јули 2020. године.

Уредништво и жири ће селектовати радове до 31. августа 
2020. године и од селектованих радова (уколико буде било 
довољан број радова за прубликовање) приредити и 
објавити електронско издање збирке прича „357“ у 
библиотеци „Виртуелне вертикале“, а уколико УНПС 
обезбеди средства и штампано издање у оквиру 
библиотеке „Вертикале“ и представити је током 
Међународног беорадског сајма књига или непосредно 
након њега. Уколико буде било мање квалитетних радова, 
као и прошле године, биће објављени у 22. броју часописа 
Kњижевне вертикале.

Аутори три најбоље кратке приче биће на свечаној 
промоцији награђени специјалном дипломом, док ће 
остали селектовани аутори добити дипломе за учешће у 
књизи. Том приликом биће представљено електронско, а 
можда и штампано издање збирке.

Слањем својих радова, аутор даје сагласност да послати 
рад односно радови буде објављени у збирци  под 
насловом „357“. За објављене радове организатор конкурса 
и издавач не обезбеђује хонорар нити обезбеђује ауторски 
примерак.
Организатор конкурса, приређивач и издавач збирке не 
одговарају за повреду ауторских права од стране 
појединаца који учествују на конкурсу.

ИНФО
Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје расписала 

је конкурс за доделу књижевне награде

„МАТИЋЕВ ШАЛ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Право учешћа на конкурсу имају млади песници до 27 
година живота са својом првом књигом песама која је 

објављена у периоду између 1. септембра 2019. и  
31. августа 2020. године

По пет примерака књиге песама послати на адресу: 
Народна библиотека „Душан Матић“ 

(за „Матићев шал“)
Ул. Милице Ценић 15

35230 Ћуприја

Конкурс је отворен до 
31. августа 2020. године

Имејл библиотеке: 
bibliotekacuprija@mts.rs

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„БРАНКО МИЉКОВИЋ”

Удружење књижевника „Бранко Миљковић“ из Ниша, у 
сарадњи са Омладинским саветом Ниша, по осамнаести 

пут је расписало међународни књижевни  
конкурс за поезију

Услови конкурса:
1. Право учешћа имају сви песници света.
2. Сваки аутор може послати једну до три песме.
3. Песме слати у једном примерку потписану пуним 
именом и презименом и адресом.
4. Радови се не враћају.
6. Учесницима конкурса се не плаћа ауторско право.
7. Песму/песме доставити на српском, хрватском или 
бошњачком језику. Ако је на неком другом језику 
обавезан је превод.
8. Радове слати на адресу: Омладински савет Ниша, 18000 
Ниш, Ул. Вожда Kарађорђа 16 (поткровље) или на имаејл: 
omladinskisavetnisa@gmail.com 
9. Kонкурс је отворен до 10. 08. 2020. године.

По завршетку конкурса стручни жири ће изабрати 
најквалитетније песме и штампаће зборник, који ће бити 
промовисан октобра месеца ове године. Три најбоље 
песме (по мишљењу жирија) биће награђене. Награда је 
штампање заједничке књиге песама.

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈУЛ 2020. 

 
Пртетече – Ивањдан СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
18. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
19. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
25. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
26. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

ХРАМОВНА СЛАВА У КАЛАЗУ

Срби у Калазу прославиће своју храмовну славу
Светог архангела Гаврила, 

у недељу 26. јула 2020. године.

Света литургија почиње у 10 часова, 
а вечерње богослужење са резањем славског колача 

и благосиљањем кољива у 16.00 часова.

У зависности од актуелних прописа у вези са 
епидемиолошком ситуацијим, планирано је и одржавање 

фолклорног програма, као и послужење за посетиоце.



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Д еца из Батање, Деске, Ловре, Се-
гедина, Помаза, Калаза и Новог 
Сентивана, дружила су се скоро 

недељу дана, од 23. до 29. јуна. Нима-
ло једноставан задатак нису имали 
организатори кампа. Због пандемије 
вируса корона, одржавање је најпре 
било отказано, а после изненадног 
добијања зеленог светла, Батањци су 
за само две недеље успели да орга-
низују све што је било потребно како 
би се овај вид едукације и ове године 
одржао.

Камп је отворио Никола Ђенеш 
Екбауер, директор Српске основне 
школе у Батањи, изразивши задовољ-
ство што је у прилици да поздрави 
тако велики број учесника, иако се на 
овогодишњем кампу нису појавила 

деца из Србије и Румуније. Он је до-
дао да се нада да ће још многе гене-
рације стасати уз овај камп.

Само пар тренутака након отвара-
ња, у коло се ухватило 70 деце, која су 
заиграла под вођством кореографа 
Љубомира Вујчина и његових аистена-
та Јоване Вујчин Мазић и Марије Па-
вић. Оне су преносиле своје играчке 
способности на млађе полазнике. Љу-
бомир Вујчин, кога сви знају по надим-
ку Миле, већ више од четврт века вред-
но подучава децу на овом кампу. Ова 
бројка само сведочи о његовој пожр-
твованости и жељи да пренесе на бу-
дуће генерације српски фолклор, на-
родну песму и игру. 

Камп се одвијао у Дому културе. Ту 
су у току дана увежбаване српске на-

родне игре и песме, и извођене креа-
тивне радионице под будним оком 
педагога, који су осмислили веома 
занимљиве ручне радове. Организато-
ри су се потрудили да направе интере-
сантне програме. У преподневним и 
раним поподневним часовима вредно 
се радило на неколико фронтова. Игра-
ли су, певали, радили ручне радове и 
сл. Касно поподне је било резервисано 
за расхлађење на базенима. Ове годи-
не добро време је свима ишло у прилог, 
тако да су деца, након вишечасовних 
проба, уживала у воденим радостима. 
Организатори кампа, водене програме 
морали су да организују на другом ме-
сту, јер се батањски базени ове године 
нису отворили. Полазници кампа су 
ове године уживали на отвореним ба-

зенима у Орошхази, надомак Батање.
Садржајним вечерњим програмима 

деци и младима је сваке вечери била 
припремљена добра забава. Поред не-
изоставног забавног квиза уследило је 
гастрономско вече. Главни кувар, ујед-
но и главни кореограф овог кампа, 
припремао је ћевапе, пљескавице и 
војвођанске сармице са буткицама. 
Кампери су се једне вечери придружи-
ли манифестицији „Ноћ музеја“, која је 
организована у Батањи. Вече се завр-
шило „плесачницом”, на градском тргу 
у Батањи.

Споменка Ђукин, Марица Шкорка, 
Габријела Дохањош Роцко, Љубинка 
Георгијевић и Мелинда Кереми потру-

диле су се да улепшају деци сваки тре-
нутак на кампу и бринуле се о њима 
на сваком кораку. Припремиле су мно-
гобројне креативне радионице, чије су 
радове присутни могли погледати на 
изложби, последње вечери кампа.

Завршне вечери полазници кампа 
су публици приказали шта су научили 
у току неколико дана. Кореографије су 
се ређале, једна за другом. Најмлађи 
су приказали „Игре из Шумадије“, 
средња група се представила „Играма 
са Старе планине“, из области Буџак, 
певачка група је певала песму из По-
дриња „Уродиле жуте крушке“, док су 
се две најстарије групе представиле 
„Влашким играма из Пуноречја“ и 
„Играма из Крајишта“. Публика је гром-
ким аплаузима поздравила сваку тачку 

те вечери. Многи су били веома изне-
нађени наступом. За толико кратак 
временски период деца и њихови пе-
дагози су утрошили много енергије и 
још једном показали колика је њихова 
љубав према српском фолклору и овом 
кампу.

Станислава Ђенеш Екбауер

ФОЛКЛОР

У Батањи, варошици на југу Мађарске, организован је 31. Камп српског фолклора. Батањске улице су  
тако поново преплавили дечја граја и жагор расположених малишана,  

који су се окупили да науче нове фолклорне игре.

Традиција која је закорачила у четврту деценију трајања
Камп српског фолклора у Батањи

КОНЦЕРТ КАО КРУНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРУДА
Главни кореограф Љубомир Вујчин, за наш лист каже да се батањски 

камп разликује од свих на којима је гостовао:
„На крају кампа је овај концерт, продукт онога што смо ми радили. Деца 

науче све игре, из све четири области, и на крају то крунишемо концертом. 
Публика је задовољна, деца су задовољна и имају јединствену прилику 
да играју у великом ансамблу. Ми, овде, правимо групе од шеснаест па-
рова, или дванаест парова. Међутим, они у својим срединама одакле 
долазе и где раде, не могу да сакупе толики број. Ово им је јединствена 
прилика да играју велику кореографију, са пуно играча, где се све слике 
могу извести, и они се много труде. Мислим да многа деца једва чекају 
овај камп, да дођу и да се изиграју. Овде су деца која су дошла код мене 
у камп када су имала 5-6 година, а сад су они коловође. Деца расту зајед-
но са кампом и то је велика предност. Развијају се и сваке године су све 
бољи и бољи.“ 
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