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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

 ПОЛИТИКА

П риликом неформалног заседа-
ња Одбора за народности при 
Мађарском парламенту, 7. јула 

ове године, представници националних 
заједница, међу којима је био и Љубо-
мир Алексов, парламентарни представ-
ник Срба, сумирали су рад овог Одбора 
у протеклом периоду, пред одлазак на 
летњу паузу. Домаћин скупа у Печују 
био је Јозо Солга, заступник хрватске 
народности у Мађарском парламенту. 

Чланови Одбора су протекли период 
оценили успешним, подсетивши да је 
Мађарски парламент усвојио измене 
Закона о народностима. Сумирајући 
резултате постигнуте последњих месе-

ци, са посебним освртом на буџет за 
2021. годину, они су изразили наду да ће 
до краја године доћи до његове измене, 
тј. да ће се неке ставке, у односу на са-
дашње стање, повећати.

Учесници састанка су разговарали и 
о даљим смерницама активности Од-
бора за народности, уз напомену да се 
свакако мора очувати и развијати си-
стем народносних организација, одно-
сно самоуправа.

Посебно радује чињеница да и сам 
Државни секретаријат, задужен за на-
родносна, верска и  цивилна питања, 
при Уреду премијера, подржава напоре 
Одбора за народности при Мађарском 
парламенту, па самим тим и национал-
не заједнице. 

Домаћини форума у Печују су за 
своје госте приредили изненађења у 
Хрватском клубу „Аугуст Шеноа”, где 
су могли да пробају гастрономске спе-
цијалитете и поведу заједничко коло, 
захваљујући оркестру „Визин”.

Сутрадан, заступници народности 
у Мађарском парламенту, посетили 
су насеље Семељ, где је у току изград-
ња Хрватско-мађарског културног 
центра.  .

К ако наводи портал Балканска 
безбедносна мрежа, потписа-
ни договор би могао да пред-

ставља економично решење пробле-
ма недостатка војних летача, јер би 
кроз заједничку мрежу те земље мо-
гле да понуде своје ресурсе другим 
државама које их немају или који 
нису довољни за све видове обуке.

Заједнички пројекат зове се „НАТО 
центри за обуку пилота”, а поред зе-
маља Балкана писмо о намерама су 
потписале и Чешка, Португалија, Шпа-
нија и Турска. Мрежа ће повезати 
националне центре, односно школске 
авијацијске јединице и установе за 
теоретску обуку у корист свих заин-

тересованих чланица НАТО-а, а пред-
виђена је размена људи за обуку за 
пилоте летелица са посадом и дроно-
ва.

„Примери из Хрватске, Црне Горе, 
Мађарске и Чешке указују на разно-
врсност ресурса, потреба и могућих 
решења кроз овај пројекат... Хрватска, 
у бази Земуник код Задра, има врло 
снажан центар за летачку обуку који 
има авионе за селективно летење. 
Центар пружа висок налет и солидно 
искуство инструктора. То може да 
буде занимљиво суседним државама 
које не поседују центар за обуку по-
пут Црне Горе и БиХ које пилоте шко-
лују у иностранству и то у врло скром-

ном броју у односу на реалне потре-
бе”, наводи се.

Портал додаје да је питање избора 
земље домаћина за обуку важно у 
политичком и националном погледу, 
јер се за четири или пет година фор-
мира личност и ствара веза према 
земљи у којој се кадет школује.

„Црна Гора је до сада школовала 
пилоте у Грчкој и Северној Македо-
нији, али показује све већи интерес за 
ослонац на хрватски војни школски 
систем. Администрација коју води 
министар одбране Предраг Бошковић 
показала је велики интерес за сарад-
њу са Загребом... Готово сви пилоти 
Војске Црне Горе, наслеђени су из 
бивше државе са Србијом, а само не-
колицина је касније школована, укљу-
чујући и једног на Војној академији у 
Београду. Сада дистанцирање од Ср-
бије као један од ослонаца има окре-

тање ка Хрватској”, додаје се у тексту.  
У анализи се закључује да набавка 
млазних школских авиона за већину 
тих земаља није економична, па је 
најповољније решење обука у некој 
од држава које поседују погодан ави-
он.

„Чешка се нуди партнерима, јер 
има свој школски авион Албатрос и 
има снажну економску потребу да 
учини рентабилним флоту школских 
авиона. Чеси су раније позајмљива-
ли Мађарској авионе за прелазну 
обуку и тема партнерског коришће-
ња ресурса односно часова налета 
је препозната као смислена. Зато се 
очекује да ће програм почивати на 
рационалном приступу у економич-
ности школовања, а од земље до 
земље постојаће додатни политички 
и безбедносни мотиви”, наводи се у 
тексту. 

Седница Одбора за народности Мађарског парламента

Нови планови Северноатлантског савеза

У очекивању корекције буџетских ставки  
за следећу годину

Пилотски центар НАТО-а за земље нашег региона 

У печујском Хрватском дому одржана је седница парламентарног Одбора за 
народности, уз учешће и представника Владе Мађарске. Учесници су изразили 
наду да ће до краја године доћи до повећања буџета планираног за следећу 

годину, пре свега у ставкама које се тичу националних заједница.

Министри одбране неколико земаља Балкана потписали су писмо о намерама за формирање заједничких 
центара за обуку пилота летелица са посадама и дронова. Заједнички пројекат зове се „НАТО центри за 

обуку пилота”, а сагласност су, између осталих, дале Мађарска, Северна Македонија,  
Црна Гора, Хрватска, Румунија, Бугарска и Грчка.

ДОДИК ПРОТИВ БИХ У НАТО-у
Српски члан Председништва 

БиХ Милорад Додик изјавио је да 
се Република Српска противи члан-
ству БиХ у НАТО-у.

„БиХ неће бити чланица НАТО-а. 
Република Српска се томе противи 
из више разлога. Упркос ранијим 
одлукама које је БиХ донела, те 
одлуке више нећемо проводити”, 
рекао је Додик за руску агенцију 
РИА Новости, преноси Танјуг.

Додик, који је јуче присуствовао 
Паради победе у Москви, рекао је за тај руски медиј да планира да до 
краја године поново посети Москву са намером да се састане са руским 
председником Владимиром Путином да би разговарали о свим аспекти-
ма сарадње.

„У плану је да до краја године поново посетим Москву и надам се да 
ће бити могуће састати се са председником Путином. Разговараћемо о 
свим аспектима наше сарадње”, рекао је Додик.
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М инистар иновација и техно-
логије Ласло Палкович, ре-
као је компанијама задуже-

ним за изградњу да припреме за 
пројекат иде према плану и да се 
очекује да ће реконструкција бити 
завршена до 2025. године, преноси 
Hungary today.

Како је Палкович истакао, рекон-
струкција ове железничке линије 
омогућиће Мађарској да постане део 
најбрже руте за робу која се превози 
између Грчке и западне Европе, а ис-
товремено захваљујући њој смањиће 
се путовање од Будимпеште до Бео-
града за половину.

Тренутно се на тој релацији путује 
око осам сати, а након реконструкци-
је ће се путовати мање четири сата, 
прецизирао је Палкович.

У реконструкцији пруге учествују 
кинеска компанија „Tiejiuju Engineering 
and Construction”, кинеско-мађарско 
прфедузеће за координацију пројек-
та, мађарска јединица кинеске ком-
паније за железничку електрифика-
цију и други.

Радови на реконструкцији пруге 
од Будимпеште до Београда се још 

од раније изводе и на српској страни, 
а председник Србије Александар Ву-
чић крајем маја је изјавио да би ком-
плетна брза пруга требало да буде 
завршена до 2024. године. То би, како 
је рекао, значило да ће се од тада 
између два града путовати два сата 
и 45 минута, што је прилично оптими-
стичко очекивање, имајући у виду 
изјаву мађарског министра који је 
као време путовања воза споменуо 
четири сата. 

Вучић признаје да је раније споми-
њао да ће брза пруга бити завршена 
до краја 2018. године, али додаје да у 
инфраструктурним пројектима има 
„безброј проблема”.

„До августа ћемо завршити деони-
цу Београд-Нови Сад. Када руске 
компаније заврше свој део посла, 
тада ћемо до Новог Сада возом пу-
товати пола сата. Одмах након тога, 
до 2024. године треба да завршимо и 
релацију Нови Сад-Суботица, а Ма-
ђари би у истом периоду требало да 
заврше своју деоницу до границе”, 
рекао је Вучић.

Према његовим речима, градили-
ште у Чортановцима, на коме се гра-

де два импозантна објекта, вијадукт 
и тунел, једно је од значајнијих инве-
стиционих и инфраструктурних гра-
дилишта у овом делу Европе. Двоко-
лосечна отворена пруга на деоници 
Стара Пазова-Нови Сад, која је дуга 
40,44 км, део је пројекта изградње 
пруге за велике брзине која ће споји-
ти главне градове Србије и Мађарске 
- Београд и Будимпешту.

Поред деонице Стара Пазова-Нови 

Сад, у току су радови и на изградњи 
прве деонице брзе пруге између Бео-
града и Старе Пазове на којој радове 
изводе кинеске фирме. Градња левог 
колосека брзе пруге Београд центар-
-Стара Пазова, дуге 34,5 км, у правцу 
ка Будимпешти приводи се крају. Дру-
ги колосек, односно цела брза пруга 
Београд центар-Стара Пазова треба-
ло би да буде завршена половином 
наредне године. 

Старт капиталног пројекта у Мађарској САРАДЊА

Почела реконструкција пруге према Србији
Реконструкција мађарске деонице пруге Будимпешта-Београд почела је прошле недеље, након  

што је на снагу ступио уговор о реализацији пројекта, саопштило је  
мађарско Министарство за иновације и технологију.

Н ови пројект еколошке сарадње 
Аустрије, Словеније, Хрватске, 
Мађарске и Србије је званично 

започет 7. јула 2020. године. Наредне 
две и по године 12 партнера и 18 при-
дружених партнера из различитих 
сектора радиће на унапређењу еко-
лошке повезаности и заштити биоди-
верзитета будућег Резервата биосфе-
ре „Мура-Драва-Дунав”, жиле куца-
вице Дунавског басена, обновом 
природне речне динамике ових по-
дручја.

- Резултат нашег првог пројекта, 

који је завршен пре годину дана, био 
је успостављање сарадње међу упра-
вљачима заштићених подручја и 
формирање Прекограничног програ-
ма управљања за планирани Резерват 
биосфере, као полазне основе додат-
ног унапређења прекограничне са-
радње. Постоје неискоришћене мо-
гућности повезивања вишеструких 
циљева различитих сектора у упра-
вљању рекама, а циљ управо започе-
тог пројекта „Lifeline MDD” је да пре-
позна управо те потенцијале - каже 
менаџерка пројекта Керстин Бук. 

Обнова запуштених, замуљених и 
од реке одсечених природних ста-
ништа и еколошких коридора, што 
је један од главних циљева пројекта, 
биће заснована на научним проуча-
вањима популација риба и птица, 
као и на студијама динамике речних 
седимента (шљунка и песка) и ути-
цаја климатских промена на ово 
подручје. Да би се то постигло, на 
три различита места, од којих је јед-
но у Србији (канал Ловренац у Спе-
цијалном резервату природе „Кара-
ђорђево”) предузеће се обимне ак-
тивности измуљавања и повезивања 
водених станишта са 
речним токовима, 
ради бољег функцио-
нисања ритских по-
дручја. Ове активно-
сти имаће за резултат 
већу повезаност и 
динамичније реке, 
боље капацитете ста-
ништа, нарочито за 
кључне врсте риба и 
птица. Ни локалне 
заједнице у селима 
уздуж резервата био-
сфере неће бити ис-
кључене – циљ про-
јекта је да се ојача 

њихова повезаност са природом 
како би и они који су најближи њој 
боље разумели шта нуде очувани 
предели уз реку.

- На трећу годишњицу проглашења 
Резервата биосфере „Бачко Подуна-
вље”, којим Србија доприноси овом 
великом подручју, Покрајински завод 
за заштиту природе поносно се укљу-
чио у нову заједничку пројектну аван-
туру - каже Марко Туцаков, коорди-
натор пројекта у Заводу. 

Он наводи да је пројект започео 
уз до сада невиђене изазове:

- Ипак, веома смо задовољни што 
у пројекту учествују Покрајински 
секретаријат за урбанизам и зашти-
ту животне средине и Министарство 
заштите животне средине као при-
дружени партнери. Будући да се на-
дамо да ће у периоду трајања про-
јекта од стране Унеска бити коначно 
и проглашен Резерват биосфере 
Мура-Драва-Дунав у пет земаља, ве-
ома смо мотивисани да се са тим 
изазовима суочимо заједно са на-
шим партнерима - каже Туцаков. 

Заједнички речни подухват пет земаља 

Резерват биосфере повезао државе региона
Пројекат „Lifeline MDD”, који финансира ЕУ, има за циљ да унапреди еколошку 
повезаност у будућем првом резервату биосфере „Мура-Драва-Дунав”, који ће 

се налазити у Мађарској, Србији, Аустрији, Словенији и Хрватској.
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О д укупно 14 чланова Скупшти-
не ове цивилне организације, 
на заседању се појавило њих 

деветоро, што је значило да је посто-
јао кворум за доношење правосна-
жних одлука, како по питању фунц-
кионисања организације, али и дру-
гих тема везаних за Печујско-барањ-
ско српско удружење.

На почетку седнице извештај о 
прошлогодишњем раду и финансиј-
ском пословању поднео је Предраг 
Мандић, председник удружења. Он 
је истакао да је цивилна организаци-
ја, захваљујући финансијској подр-
шци Државног секретаријата за на-
родносна, верска и цивилна питања 
при Уреду премијера и Фонда „Бе-
тлен Габор”, и прошле године успе-
шно остварила своје програме. Међу 

њима је посебно издвојио приређи-
вање Дана српске културе у Жупани-
ји Барања, чији је домаћин био град 
Сигетвар. Такође, успешна је била и 
изложба „Европски феномени у Гале-
рији Матице српске”, која је у Печују 
оствaрена у сарадњи са културном 
установом из Новог Сада, а незабо-
равно је било и поклоничко путовање 
двадесеточлане групе поклоника из 
Барање. 

У вези са црквом, говорник је под-
сетио да су се чланови  удружења 
појавили на свим храмовним славама 
одржаним у Жупанији Барања, а ор-
ганизационо су учествовали у прире-
ђивању и реализацији прославе хра-
мовне славе, заштитника печујског 
српског православног храма - Св. 
Андроника и Јуније. И прошле године 

је настављена издавачка делатност 
организације, која је пред сам крај 
2019. објавила 16. број Барањских све-
зака, под насловом „Из прошлости 
сигетварских Срба”, аутора Адама 
Папа.

Говорећи о прошлогодишњем бу-
џету, председник организације је још 
једанпут истакао материјалну подр-
шку, коју је удружење добило путем 
конкурса, од споменутих државних 
институција. Управа за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону, при 
Министарству спољних послова Ре-
публике Србије, финансијски је подр-
жала реализацију Дана српске култу-
ре у Жупанији Барања.

Скупштинари су једногласно усво-
јили извештај о прошлогодишњем 
раду и финансијском пословању, а 
затим су прешли на разматрање ово-
годишњих програма и буџета. Гово-
рећи о почецима текуће године, 
руководилац организације је нагла-
сио да је Печујско-барањско српско 
удружење и ове године успешно 
конкурисало код Фонда „Бетлен Га-
бор” за средства, неопходна за годи-
шње функционисање друштва. Ме-
ђутим, присутнима је скренуо па-
жњу да је Влада Мађарске због 
пандемије и сузбијања ширења 
епидемије, поништила  одлуке, веза-
не за доделу финансијских средста-
ва за финансирање и суфинансира-
ње програма културних садржаја. 

Управо зато није могао да буде реа-
лизован наступ црквеног хора из 
Србије на храмовној слави у Печују. 
Ове године неће се остварити по-

клоничко путовање у Србију, а одло-
жен је и издавачки пројекат - штам-
пање наставка монографије „Сли-
ком и речју против заборава”. 

Пошто је, међутим, Печујско-ба-
рањско српско удружење успешно 
конкурисало код Самоуправе Срба 
у Мађарској, постоји нада да се до 
краја године, ипак, оствари један 
скроман издавачки подухват. Ради 
се о приказу дела прошлости Срба 
и српске цркве у Ивандарди, која је 
демолирана пре 50 година.

У плану је и одржавање промоци-
је књиге под насловом „Патријарх 
Павле – светац којег смо познавали”, 
аутора Ђорђа Рандеља, у заједничкој 
организацији са Српском читаони-
цом у Мохачу, као и представљање 
Новог Сада, Европске престонице 
културе, у Печују, пошто су два брат-
ска града прошле године обележила 
десету годишњицу од побратимље-
ња. Скупштинари су једногласно 
усвојили план рада и буџет за текућу 
годину.

Досадашњи секретар организаци-
је, др Милица Павлов, најавила је да 
подноси оставку на то место, па оста-
је да у наредном периоду буде ре-
шено ово персонално питање. На 
крају је истакнута важност пронала-
жења и укључивања младих у Печуј-
ско-барањско српско удружење, који 
су спремни да се ангажују у организ-
цији. 

У Дому омладине у Липови одржана је скупштинска седница Печујско-барањског српског удружења,  
на којој су разматрани остварени програми и планови за другу половину ове године,  

а било је речи и о појединим персоналним питањима. 

ДРУШТВО Скупштинска седница Печујско-барањског српског удружења

Усвојен финансијски извештај и планови за ову годину

Ч ланови ССС-а најпре су размо-
трили, а потом и усвојили из-
мене буџета за 2020. годину, а 

затим разговарали о протеклим про-
грамима, одржаним у периоду изме-
ђу Васкрса и Духова. Посебну пажњу 
посветили су програмским активно-
стима у предстојећем периоду.

Разгoварало се о путовању на гра-
бовачки сабор, који је у међувреме-
ну одржан, а током седнице је дотак-
нуто питање даривања ђака првака 
Српске основне школе у Сегедину. 
Наиме, руководиоци трију месних 
српских организација сагласни су да 
се будућим првацима Српске основ-
не школе, на свечаном отварању 
школске године, уруче пригодни по-

клони и да се деца изненаде на са-
мом старту 2020/2021 школске годи-
не.     

Било је речи и о приређивању 
Српског бала у Сегедину. Ова тради-
ционална приредба планирана је за 
21. новембар, а према плановима, 
госте ће забављати оркестар из Ср-
бије. Током седнице разговарало се 
и о другим актуелностима, везаним 
за живот српске заједнице у Сегеди-
ну, па и шире.

Срби у Сегедину се надају да ће 
им напори бити крунисани успехом, 
а у том циљу се труде и да учествују 
на конкурсима за обезбеђивање до-
датних финансијских средстава.

П. М.

У припреми изненађење за 
прваке из Српске школе

Активности Срба у Сегедину

У седишту Самоуправе Срба у Сегедину (ССС), одржана 
је седница тог тела, на коју су били позвани и 

руководиоци Сегединске месне српске заједнице и 
Српске православне црквене општине у Сегедину, а 

председавала је Нада Малбашки, председница ССС-а.

Чланови Српске самоуправе у Сегедину
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Ускоро студија о школству у Мађарској
Захваљујући Ловранском удружењу за очување и неговање традиције, ускоро би требала да буде објављена 

студија о историјату српског школства у Мађарској. Пошто се ради о обимној грађи,  
по свему судећи, издавачи планирају више томова овог издања.

Нови издавачки подухват

П исање студије, као и прет-
ходно научно истраживање 
историјата српског школ-

ства у Мађарској, поверено је госпо-
ђи Бранки Петровић, новинару из 
Србије, бившем директору Центра за 
развој непрофитног сектора, која је 
сасвим случајно почела да се бави 
истраживањем српског школства у 
Мађарској.

Уложивши велики труд, она је до 
сада успела да сакупи огромну грађу, 

а своје истраживачке 
резултате, на молбу 
ловранског Удруже-
ња за очување и не-
говање традиције, 
пренела је и на па-
пир, па се у догледно 
време очекује обја-
вљивање њеног рада.

У циљу комплети-
рања истраживачког 
рада, госпођа Петро-
вић је допутовала у 
Сентандреју, где је у 
Архиву Епархије бу-
димске од 28. јуна 
наставила истражи-
вања, како би допу-
нила свој досада-
шњи научно-истра-

живачки материјал. У Сентандреји је 
провела три недеље и, како каже, 
много тога пронашла и забележила. 

   „Мени је у литератури и матери-
јалу недостајао један део који се од-
носи на период од Тријанонског уго-
вора до укидања српских вероиспо-
ведних школа у Мађарској. Када сам 
се суочила са грађом, опхрвале су ме 
емоције. Нешто од тога ми је било 
познато, али на овај начин и проду-
бљујем своје знање. Имам податке о 

појединим местима, а посебно о пе-
риоду када школе полако престају да 
раде”, рекла нам је ауторка издања, 
која је признала да јој недостају пре-
води извора са мађарског на српски 
језик.

Са друге стране, она је 
изразила наду да ће се у 
вези са истраживањем 
српског школства у Ма-
ђарској појавити нове 
истраживачке снаге које 
ће наставити њен рад, 
односно мисију која је 
тешка, али веома захвал-
на. Наиме, српско школ-
ство у Мађарској је тема 
која заслужује посебну 
пажњу, обраду и предста-
вљање. 

„Према томе, ко буде 
наставио што сам ја запо-
чела, желим му срећу!”, 
каже госпођа Петровић.

У сваком  случају, чита-
лачка јавност у Мађар-
ској с нестрпљењем оче-
кује објављивање студије, 
која ће, по свему судећи, 
доживети више томова. 
Грађа је обимна и, према 
наговештајима Љубоми-

ра Алексова, председника Ловран-
ског удружења за очување и негова-
ње традиције, можемо рачунати на 
серијал, који ће се састојати од више 
томова.

П. М.

Т ако говоре казивања: „Жито су 
косом косили мушкарци, а први 
важан посао је био да се рано 

у зору припреми уже за везивање. 
Кад је отпочео рад, мушкарци косе, 
жене грабе, па једна полаже уже, а 
друга меће руковет (или рукохват) 
жита и то веже. То је био један сноп. 
Деца из породица су помогла у реду. 
Повезане снопове предвече дену у 
крстине, а оне су се денуле тако да 
један ред има три снопа. Снопови су 
били тако  положени да је класје било 
унутра, а стрњике напољу. Стављало 
се по осамнаест снопова, а последњи 
се звао „попа”. Тако су га звали, јер је 
био већи од осталих. 

Везали су га и за један други сноп 
да га ветар не би одуво. 

Саденуто жито је једно време ста-
јало у крстинама, а затим се дене у 
камаре. Са њива су одвозили кући 
жито и тамо је следио други важан 
посао - вршење. Радило се прво ко-
њима, а касније машинама. Посебне 
„екипе” су радиле овај посао. Чисто 

жито су стављали у џакове и носили 
на таван. 

Ово је кратак опис овог тешког по-
сла, о чему само из прича знамо. КУД 
„Банат” сваке године ради жетву, по 
обичајима, на њивама. Ове године је 
остало само да се прича и то у  Цен-
тру „Свети Сава”, када се плео венац 
на Ивањдан, од ивањског цвећа. 

Ивањдан, или Ивандан се сматра 
једним од највећих хришћанских 
празника - рођење Светог Јована Кр-
ститеља. Прослављају га и Срби, а 
прослављање Ивандана повезује се 
са летњим кретањем сунца, када оно 
достиже најсевернији положај. 

У давним временима велике свеча-
ности су приређиване, пошто летње 
кретање сунца има веома велики 
утицај на природу. Палили су ватру 
да би се тиме помогло да буде дужи 
дан. Тај обичај је у многим местима 
још увек жив, тамо где живе Срби, а 
и код осталих хришћанских народа. 
Нажалост, можда због својих паган-

ских корена, Срби у Поморишју нису 
га задржали.  

Друга важна компонента Иванда-
на је брање иванског цвећа јарко 
жуте боје, од којег су жене и девојке 
плеле венце. Код Срба је то било ва-
жно да се уочи Ивандана девојке 
обуку у свечане хаљине и иду на њиву 
да беру, па и праве венце. 

Тако је и данас, а да би обичај оп-
стао и млади га упознали, КУД „Ба-
нат” последњих година организује у 
Центру „Свети Сава“ програм са пле-
тењем венца. Ове године је то било 
мало скромније и са учешћем само 
деце.

На сам празник, поподне, свеште-
ник Светомир Миличић је осветио 
предходног дана обрано цвеће, а 
деца су, уз помоћ старијих, плела вен-
це. Најважније је било да се исплету 
венци који су стављени на зграду 
Центра, српску светињу и нову библи-
отеку. Остале венце деца су понела 
својим домовима. Нажалост, као и у 
другим местима, и у Десци све је 
мање кућа на којима има „жутог” 
венца, по којем се сигурно зна да ту 
има Срба. Али, иако је мање таквих 
кућа, ипак је важно да опстане овај 
обичај, који говори о томе да ту живе 
Срби.  

Боривој Рус

Некадашњи жетвени обичаји Срба у Десци
Традиција која живи у сећањима

Како старији кажу, за опстанак људског рода најважније су три ствари: ваздух,  
вода и хлеб. А, да бисмо имали „хлеб наш насушни”, увек је требало много радити. 

Најтежи посао је била жетва. Данас се она обавља релативно брзо,  
уз помоћ савремене механизације, док је некада све било физички  

напорније и трајало знатно дуже. 

Бранка Петровић, ауторка студије 
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ДУХОВНОСТ Петровданско празновање у манастиру Грабовац

Н е дешава се често да се датум 
празновања црквено-народног 
сабора у манастиру Грабовац 

поклапа са црквеним и народним 
празником Петровданом, што је ове 
године био случај. Празник је посве-
ћен Светим апостолима Петру и Па-
влу, који се по јулијанском календару 
слави 29. јуна, а по грегоријанском 12. 
јула. 

Tога су свесни и српски православ-
ни верници у Мађарској, који од пам-
тивека, од када су манастир Грабовац 
основали драговићки монаси, ревно-
сно долазе у светињу. Манастир је 
саграђен у XVI веку и од вајкада до 
данас представља центар окупљања 
Срба, место где се наш народ моли, 
причешћује, поклања, напаја и духов-
но окрепљује.

На петровданском саборовању, 
које је поред храмовне славе Св. Ар-
хангела Михаила, такође истакнути 
празник светиње, ове године, 12. јула, 
било је мање верника него што је уо-
бичајено. Пандемија вируса корона 
је многе вернике, како из Мађарске, 
тако и из Србије и Хрватске, који су 
навикли да долазе у Грабовац, нате-
рала да остану код својих кућа и у 
мислима се придруже браћи и се-
страма у манастирској цркви.

 Уз саслуживање свештенства, Све-
ту архијерејску литургију служили су 
епископ будимски Лукијан и епископ 
Силуан, од стране Румунске право-
славне цркве. Богослужење су својим 

појањем увеличали и полазници 28. 
Веронаучног кампа Епархије будим-
ске. У томе су им помогли: протона-
месник Далибор Миленковић, парох 
сегедински, руководилац табора, је-
реј Зоран Живић, парох калашки, 
архијерејски намесник мохачки и 
протојереј Зоран Остојић, парох бу-
димпештански, који је одржао и све-
чану славску беседу. 

У својој проповеди отац Остојић се 
присетио времена када су многи хте-
ли да угасе пламен вере Христове 
Цркве. Чак и данас постоје буре, које 
прете Цркви  (у Сирији, Црној Гори 
итд), међутим, управо ти кризни пери-
оди навели су наш народ да преиспи-
та „како стоји спрам Бога, како стоји 
спрам ближњега свога”.

„Кад год је била нека криза, кад год 
је била нека невоља, наш народ је 
хитао у цркву. Хватао се молитвеника 
и стајао пред иконама, узносио мо-
литве Богу”, рекао је прота Остојић, 
подсетивши да у овом кризном пери-
оду имамо школски пример, у лику 
светитеља који су нас окупили - Пе-
тра и Павла, шта нам је чинити: „Да 
се окренемо Богу и окренемо бли-
жњима својима”, поручио је отац 
Остојић.

Он се осврнуо и на јубилеје која је 
Српска православна црква просла-
вила. Иако је било предвиђено да ће 
се 2020. прославити  значајни 800-го-
дишњица односа Срба и Мађара 
(прве мировне мисије Светог Саве у 

Мађарској, 1220. године, у време кра-
ља Андраша II) и 100-годишњица ује-
дињења Српске патријаршије, због 
епидемиолошке ситуације свечано 
обележавање ових јубилеја је отка-
зано.

Ни овогодишње петровданско сла-
вље није протекло без литије, резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива. Кум славе био је епископ бу-
димски Лукијан, који је уједно пра-
зновао и своју крсну славу – Свете 
апостоле Петра и Павла.

Он се захвалио свом брату у Хри-
сту, епископу Силуану, што је дошао 
да подели радост грабовачког сабо-
ра, који треба да доживи још много 
лепих јубилеја и годишњица. 

„Посебно ми је драго, јер је ово 
моја крсна слава, што сам могао за-
једно са Вама да принесем молитве 
великим апостолима Петру и Павлу”, 
рекао је владика Лукијан.  

Иако је било предвиђено да, због 
превентивних мера, празновање про-
ђе без славског ручка и дружења 
након литургије, ипак су свештенство 
и верни народ били угошћени од 
стране домаћина, на ручку. Док су 
поједини српски православни верни-
ци ручали у гостопримници, други су 
свој ручак имали под кровом помоћ-
не зграде. Ту је бројне вернике уго-
стио Сима Арсенић из Гаре.

Многи су време ручка искористи-
ли и за евоцирање успомена. Међу 
њима је била и Бојана Чобан Симић 

из Помаза, која је за наш лист изјави-
ла: 

„Још од детињства долазим у Гра-
бовац. Некада је мој отац, као хоро-
вођа, организовао пут са својим хо-
ром. Из Помаза је увек велики број 
верника долазио овамо. Времена се, 
наравно, мењају. Ја бих истакла Веро-
научни камп, који је заиста привлачан 
и децу је успео да привуче у мана-
стир. Као бака, дошла сам са својим 
унуцима. Веома ми је драго што се, 
упркос епидемији, леп број верника 
окупио. Нема великих аутобуса, за-
једничких путовања, али породично, 
ко је хтео и могао, дошао је да достој-
но прослави овај велики празник!”

Зоран Мишљеновић из Поповца, у 
Хрватској, и ове године је дошао са 
својом породицом да узнесе молитву 
у манастиру Грабовац: 

„Сваке године долазимо у Грабо-
вац. Долазимо да се помолимо, дру-
жимо, упознамо нове пријатеље. Све 
то траје већ 24 године. Долазио сам и 
као дечкић са родитељима, а сад, ево, 
ја доводим  своју децу овамо, где сам 
упознао своју супругу. Ова светиња 
нас привлачи и ми се овде духовно 
окрепљујемо, оснажујемо.”

Председник Самоуправе Срба у 
Будимпешти, Борислав Рус, скренуо 
је пажњу на дужну обавезу свих нас: 

„Обавеза нас Срба у Мађарској је 
да сачувамо све како би се наша тра-
диција, везана за манастир Грабовац, 
очувала, обнављала, и да нас следеће 

Саборовање живи и у невеселим временима
Традиционални петровдански црквено-народни сабор ове године је одржан у присуству знатно мањег 

броја посетилаца него претходних година, због опасности од ширења епидемије вируса корона. Уочљиво  
је било и одсуство младих, што је био повод за иницијативу да се српске самоуправе  

у Мађарској убудуће озбиљно посвете том питању. 
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Д аринка Матић Маровић била 
је ректор Универзитета умет-
ности у Београду и декан Фа-

култета музичке уметности. Kао ди-
ригенткиња је водила чувене хорове 
„Kолегијум музикум” (од 1971) и „Оби-
лић” (од 1981) и за 45 година каријере 
дириговала на више од десет хиљада 
концерата.

Рођена је у Херцег Новом, од оца 
артиљеријског официра Краљевине 
Југославије и мајке службенице. Да-
ринка и њен брат Стеван рано су 
остали без оца, који је нестао током 
Другог светског рата. Породица ни-

када није сазнала шта се са њим де-
сило. 

Иако су живели врло скромно, 
њена мајка, пореклом из угледне по-
родице, била је истрајна у намери да 
деци пружи могућност да се образу-
ју. Сматрала је да Даринка, као жен-
ско дете, треба да има музичко обра-
зовање. Уписала је на приватне часо-
ве клавира. Већ са 13 година, Даринка 
је имала ангажман у џез оркестру 
Боке которске. 

У младости се успешно бавила и 
спортом, гимнастиком, пливањем, 
стрељаштвом и веслањем. Била је и 
првакиња Црне Горе у пливању. Мај-
чина упорност и одлучност се испла-
тила, па су Даринка и Стеван заврши-
ли факултете - он архитектуру, а она 
Факултет музичких уметности. 

Као студент радила је у Балетској 
школи „Лујо Давичо” и играла у фол-
клорном ансамблу КУД-а „Бранко 
Крсмановић”. Са овим друштвом је 
као играч и певач обишла читав свет. 
У више интервјуа је навела да је мај-
чина упорност и пожртвованост да 
јој омогући школовање, упркос те-
шкој материјалној ситуацији, била 
једна од пресудних ствари у њеном 
успеху. Била је удата за Бранислава 

Матића, професора књижевности, 
који је преминуо 2006. године. 

- Сарадња српске заједнице у Ма-
ђарској са Даринком Матић Маро-
вић почела је деведесетих и трајала 
до пре десетак година. Она је много 
пута гостовала са хоровима „Оби-
лић” и „Колегијум музикум” и Срби-
ма из Мађарске приређивала вели-
чанствене концерте, а доводила је и 
оперске солисте из Србије - рекао 
нам је Пера Ластић, директор Срп-
ског института КФТ. 

Он се овом приликом присетио и 
њеног првог концерта, оржаног у пре-
пуној сали Музичке академије „Лист 
Ференц”, са хором од преко педесет 
чланова. 

- Имала је концерте у Будимпешти, 
Старом Будиму и Сентандреји, увели-
чавала светосавске и видовданске 
прославе. Дакле, двадесет година је 
била присутна у нашем културном 
животу и представљала врхунац срп-
ске музичке уметности. Даринку сам 
упознао преко Оливере Младеновић 
Мунишић, професорке музичке умет-

ности у будимпештанској Српској 
школи „Никола Тесла”, која је била 
њена најбоља студенткиња на факул-
тету Музичке уметности у Београду. 
Били смо веома почаствовани што је 
чувена Даринка Матић Маровић, по-
сле многобројних наступа по целом 
свету, увек налазила време за своју, 
како је она говорила – мисију јачања 
идентитета и нивоа културе наше 
заједнице и то без много речи и на-
метљивости. Много пута нас је обра-
довала доласцима у Мађарску и не-
што нам лепо приредила. Никада није 
желела да узме било какав хонорар 
за своје наступе и спавала је у ђачком 
дому са члановима хора. Једном је 
пожелела да она диригује женским 
ђачким хором Српске школе, на ве-
лико одушевљење професорке Му-
нишић. Била је права дама, остављала 
је јак и диван утисак на своје саговор-
нике и публику. Највећи музички до-
живљај ме везује за видовдански 
концерт Академског хора „Обилић” 
у Саборној цркви у Сентандреји и 
извођење химне „Тебе појем”. Наш 
последњи сусрет је био 2015. године, 
када смо на поклоночком путовању 
посетили Неготин у време одржава-
ња фестивала „Мокрањчеви дани”. 
Дугогодишње пријатељство овекове-
чили смо фотографијом пред споме-
ником Стевана Мокрањца - изјавио 
је Пера Ластић за наш лист.

Д. А. - К. П.

године буде још више. Морамо већу 
бригу да водимо о подмлатку. Док 
нас има, треба да смо овде у Грабов-
цу!”

Нада Бунчић-Ђурић, председница 
Самоуправе Срба у Сантову за наш 
лист је рекла: „Када је реч о Грабовцу, 
треба да окупљамо наше људе. Мно-
ге Србе из Медине, Помаза, Калаза 
можда не бих ни познавала, да нисам 
дошла овамо у манастир. Нажалост, 

младих нема. И млади би требало да 
долазе и да се упознају. Не морају као 
што је пре било, због брака, али ради 
дружења. Сећам се, ми смо скоро 
увек последњи кренули из Грабовца 
и напуштали манастир. Сваке године, 
једва смо чекали да дођемо.  Сад, 
међутим, нема ни музике, мало нас 
је, а уочљиво је да младих нема. Ми-
слим да би српске самоуправе мора-
ле да поведу бригу и о томе.” 

Током петровданског саборовања 
није било свирке. Нажалост, дружење 
присутних кратко је трајало, па је и 
црквено-народно окупљање верника 
раније приведено крају. На овакав 
исход целодневне прославе, сасвим 
сигурно, знатно је утицала  епидеми-
олошка ситуација.

Вечерње богослужење у манасти-
ру протекло је уз тиху молитву јеро-
монаха Митрофана, духовника мана-
стира, и монахиња Софије и Варваре, 

уз оно мало верника који су још оста-
ли.     

Грабовац и даље позива и младе и 
старе, са циљем да окупи Србе из 
Мађарске и околних земаља и про-
дуби духовност и слогу српског наро-
да. Догодине ће кумовати Петар Кру-
нић из Калаза, који се прихватио ча-
сних обавеза кумства, а који и сам, 
као крсну славу, слави првоврховне 
апостоле. 

Предраг Мандић

Сећање на Даринку Матић Маровић ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Отишла је суверена владарка музичке сцене
У Београду је преминула чувена диригенткиња Даринка Матић Маровић, која је 

са својим хористима много пута наступала и на сценама у Мађарској,  
гостујући на манифестацијама српске заједнице.

СТУДИЈЕ МУЗИКЕ БЕЗ КЛАВИРА
Приликом једног интервјуа за наш лист, прослављeна диригенткиња 

Даринка Матић Маровић, која је јуче преминула у Београду, поред оста-
лог је рекла:

„Ни као дете, ни као студент, нисам имала клавир. Вежбе руку радила 
сам на столу. Први пијанино клавир купила сам после дипломирања. 
Иначе, као дете сам била успешна и у спорту и у музици, а прекретница 
да се окренем музици, била је незгода на гимнастичком наступу, када 
сам при незгодном доскоку сломила леву руку.” Даринка Матић Маровић. Владо Микић и Оливера Младеновић Мунишић са 

женским хором СОШИГ-а
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Господине Марошан, како и зашто 
сте се определили за рукомет? 
Када се јавила љубав према том 
спорту?
– Од детињства спорт ми је био у 

фокусу. Рукомет, фудбал, одбојка, 
кошарка, или индивидуални спорто-
ви, ја сам све пратио. У основној шко-
ли само фудбал, рукомет и атлетика 
су нам биле опције. Мени се највише 
свиђао рукомет. У Макови, месту где 
сам ишао у гимназију, рукомет је 
имао велику традицију. Тамо сам 
играо у друголигашком клубу „Мако 
КЦ”.

Један сте од најмлаћих тренера у 
Мађарској, а иза вас су већ велики 
резултати. Како је каријера кре-
нула узлазном путањом?
– Због једне повреде престао сам 

да играм рукомет када сам имао 
осамнаест година. Тада сам почео 
тренерску каријеру, у четвртој лиги у 
Макови, где смо у првој години осво-
јили прво место и ушли у трећу лигу. 
Касније сам поред Ласла Шкалицки-
ја научио пуно у „ПИК Сегедину”, где 

сам наредних година водио женску 
екипу. Са овом екипом освојили смо 
прво место у другој лиги и ушли смо 
у прву лигу. После пет година оставио 
сам Сегедин. Тражио сам нове изазо-
ве и потписао сам за „Кечкемет”, и 
тамо наставио да тренирам. Исто као 
и у Сегедину, и овде смо освојили 
титулу друге лиге. Године 2018. сам 
потписао за садашњи клуб „Сомбат-
хељ”. Прве године успели смо да по-
бедимо у другој лиги и ушли смо у 
прву лигу. Прошле сезоне показали 
смо лепе резултате, завршили смо 
првенство на 10. месту.

Зашто баш женски рукомет?
– Ово питање постављају многи. 

Интересантно је да сам већ 12 година 
тренер и само женске екипе сам тре-
нирао. Не бих рекао да ја тражим да 
само женске екипе водим, већ ови 
задаци мене пронађу. Иако сам неко-
лико пута имао понуде од мушких 
клубова, увек сам изабрао женски 
тим. Мислим да у мушком рукомету 
доминацију имају атлетске способно-
сти, за разлику од женског рукомета, 

где већи значај има стратешка игра, 
тактика. Психологија и педагогија су 
много важне у женском рукомету. Из 
ових разлога мени је женски рукомет 
ближи.

Где тренутно живите и какви су 
вам планови за будућност?
– Тренутно живим у Сомбатхељу. 

Краткорочно, желимо да остваримо 
циљеве које смо поставили себи за 
следећу сезону са екипом: остати у 
лиги и што бољи пласман на табели. 
Дугорочни циљ је, као и сваком тре-
неру, тако и мени, да будем селектор 
репрезентације, али најважније је да 
тамо где радим, дам нешто од себе 
тој заједници.

Који рукометаш, или рукометни 
тренер, је био ваш узор?
– Највећу инспирацију сам добио 

од Ласла Шкалицкија, од кога сам 
научио много у „ПИК Сегедину”. Ја 
мислим да је јако важно, да немамо 
само у прошлости неке особе од ко-
јих можемо да добијемо ин-
спирацију, или да учимо. То 
може бити и у околини, тамо 
где радимо, а у животу трене-
ра може то да буде и неки 
играч. Од свакога можемо 
нешто да научимо. Веома сам 
поносан што од прошле сезо-
не могу да радим са Катари-
ном Томашевић, од које могу 
много да научитим по питању 
менталитета и мотивације, 
чак и као њен тренер. Инспи-
рацију можемо добити од 
многих људи, али моји најве-
ћи узори су ми мама и тата.

Покушавали сте и да орга-
низујете рукометне кам-
пове за децу у Батањи. 
Хоће ли бити наставка?
– Четири пута сам органи-

зовао рукометни камп у Ба-
тањи и било је занимљиво. 
Деца у Батањи немају прили-
ку да играју рукомет. Било ми 
је драго да сам бар тих седам 

дана успео да им приближим овај 
диван спорт. Нажалост, последњих 
пар година имам много обавеза, тако 
да нисам био у могућности да то по-
ново организујем.

Твој деда је био Милош Роцков, 
учитељ у Српској школи у Батањи. 
Да ли га се сећаш?
– Како да не! Жао ми је што сам 

био јако мали када је он умро, али су 
многа сећања на њега остала. Био је 
веома цењена особа. Знам да је у 
Београду добио награду „Најдражи 
учитељ”. Поносан сам што сам његов 
унук, пошто је много учинио за срп-
ску мањину у Батањи. Одрастао само 
тако да смо поштовали српску тради-
цију и то бих волео да  пренесем на 
своју децу. Мени су јако важни циље-
ви које поставим себи. Желим да их 
постигнем у будућности и дајем све 
од себе, али ако не знамо одакле смо 
дошли и не пренесимо те вредности, 
онда ништа не можемо постићи.

Разговор водила: Станислава 
Ђенеш Екбауер

Инспирацију добијам од многих, али су ми узор родитељи 
Један од најмлађих рукометних тренера, тридесетогодишњи Ђура Марошан из Батање, ниже успехе у својој 
тренерској каријери. Ситуација изазвана пандемијом вируса корона довела га је у родно место, где се овога 

пута задржао нешто дуже, па је то била добра прилика за разговор са њим.

Ђура Марошан, рукометни тренер у СомбатхељуСПОРТ

ЗНАЊЕ СРПСКОГ МИ ЈЕ МНОГО ПОМОГЛО
О томе како је научио српски језик и да ли се у његовој породици не-

гују наши обичаји, наш саговорник каже:
- Код куће, од маме сам научио српски, јер са њом од малена причам 

на српском. Осим од ње, много сам научио од учитељице Кате Силађи, 
као и од учитељице Зите Јокић. Знање српског језика ми је пуно помогло, 
а помаже ми данас. У Сомбатхељу и данас имам Српкиње у екипи. Нарав-
но, лакша је комуникација, могу да причам са њима на свом језику. Поти-
чем из национално  мешовите породице, али све српске обичаје смо по-
штовали. Сада, када нам је крсна слава Свети Никола, некада не могу да 
идем кући, у Батању, јер тада тренирамо. Али, тамо где се тренутно нала-
зим, са пријатељима прославим. Моји мађарски пријатељи највише воле 
када после католичке Нове године, могу са мном поново да славе српску 
Нову годину, 14. јануара.
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Ј анош Нађ је повратак делoва ма-
ђарских територија 1938. године 
дочекао са сузом у оку и са посеб-

ном радошћу у души. Кликтао је од 
среће. Одушевљавале су га фанта-
стичне легенде о мађарској Ронђош 
гарди која је све чешће предузимала 
диверзантске акције и у источним 
подручјима Чехословачке. Дуго је 
маштао и о томе да се једног дана и 
сȃм прикључи том покрету. У трену-
цима таквог заноса напросто је осе-
ћао тврди додир пушке, хладног 
метка и неке непознате силе која се 
тихо уселила у његову душу. Међу-
тим, никако није био задовољан са 
собом и то је откривао ароганцијом, 
а често и агресивним понашањем. 
Кепиро му је пребацивао што је на-
пустио факултет и што живи неуред-
ним животом. Предлагао му је да се 
угледа на њега и да пође његовим 
стопама. Но, Нађ нимало није пока-
зивао жељу да се пријави у жандар-
мерију, а првог дана фебруара месе-
ца 1939. године ступио је у војску. 
Због непоседовања факултетске ди-

пломе, уместо чина поручника, доде-
љен му је чин заставника.

Старији војници су убрзо уочили 
тешку нарав младог подофицира. 
Често је хистерисао, урлао на своје 
потчињене и смишљао како још више 
да загорча живот неискусних редова.    

Нађ задовољно примети плакате 
по дашчаним тарабама сантовачких 
кућа. Беше то проглас мађарском на-
роду са потписом регента Миклоша 
Хортија и премијера Ласла Бардоши-
ја. 

„Нови режим у Београду распоре-
дио је своје војне снаге у близини 
наше државне границе. Насупрот 
томе, Мађарска је одбрамбене мере 
предузела тек када је њена територи-
ја била изложена непрекидним вазду-
шним нападима и када су извршени 
покушаји да се повреди државна 
граница. Због таквих инцидената 
наша је влада више пута безуспешно 
протестовала.

Догађаји који су се одвијали муње-
витом брзином, створили су посве 
нову ситуацију. Вођи хрватског наро-

да, спознавши кобне последице бео-
градског режима, прогласили су не-
зависност и самосталност Хрват-
ске. Искрено обрадовани, ми 
поздрављамо њихову одлуку, 
коју ћемо са своје стране у све-
му поштовати. Хиљаду година 
смо са хрватским народом дели-
ли добро и зло, поштујући и по-
мажући једни друге, па тако 
желимо да племенити хрватски 
народ своју срећу и добробит 
пронађе у својој државној само-
сталности. Пошто је оформљена 
Независна Држава Хрватска, 
тиме је Југославија престала да 
постоји. Она се распала на своје 
саставне делове. То нас је обаве-
зало да судбину мађарских те-
риторија, које су нам одузете 
1918. године, и које у великој 
мери настањују Мађари, поново 
узмемо у своје руке. То је наша 
света дужност коју неизоставно 
морамо испунити. Стога ћу мо-
јим хонведима још у току дана-
шњег дана издати наређење да 

оне Мађаре који живе у Делвидеку 
заштите од анархије. Акција мојих 
домобрана није уперена против срп-
ског народа, јер ми са њима немамо 
никаквих спорова, а и у будуће же-
лимо са њима у миру да живимо. 

Срдачно и радосно поздрављамо 
наше саплеменике који су нам се 
вратили и који су стављени под нашу 
заштиту. 

Нека Бог благослови мађарски 
народ и мађарску нам домовину!”  
(…)

Драгомир Дујмов

Г одина 1899. Сунце је већ одав-
но зашло и у стану на шестом 
спрату високе њујоршке згра-

де светла су била угашена.
Чудно је како је управо он, који је 

желео да осветли читаву Земљу, на-
чини је другим Сунцем, и обасја еква-
тор попут Сатурновог прстена, најче-
шће размишљао у потпуном мраку.

За њега ,,црно је право лице светло-
сти” и једино је у тмини јасно видео 
своје идеје. Зажмурио би и замислио 
дубине свемира. Црне рупе, које је 
увек сматрао извором живота. А за-
тим би, попут варнице на ветру, на 
свега један трен пред његовим очима 
заблеснула светлост.

Уздахнуо је и почео да корача по 
соби.

Присећао се свог најранијег детињ-
ства. Истина је да није увек наилазио 

на подршку, и да су се 
често супротставља-
ли његовим ставови-
ма, али то га није 
спречило да истраје у 
својој намери да 
створи нешто што ће 
користити читавом 
човечанству.

Кроз маглу је ви-
део себе како стоји 
испред масивних др-
вених врата док око 
њега пролазе деца 
необраћајући пажњу 
на њега. Учитељ је био 

строг, и мада је умео да подвикне, био 
је једини који је разумео његову љу-
бав према науци. Каткад би зами-
шљен у задњој клупи одлутао на пар 
минута, маштајући о поветарцу и 
свежем ваздуху Нијагариних водопа-
да. Сањао је да једнога дана отпутује 
тамо. 

Дванаест година. Премда не са-
свим јасно, већ са дванаест година 
знао је за већину својих открића. 
Умео је да до касних сати размишља 
о експериментима о којима је читао, 
и надао се да ће једнога дана управо 
он имати своју сопствену лаборато-
рију, у којој ће моћи да испроба неке 
од најзанимљивијих. Није ни слутио 
да ће у једној од таквих, у том пери-
оду измаштаних лабораторија, први 
пут у историји бити разбијен атом и 
откривен црни космички зрак. (...)

Након толико година које је про-
вео питајући се зашто његови при-
јатељи не запажају ствари које је он 
тако јасно чуо или видео, схватио је 
да су се, праћена жељом за знањем 
и радозналошћу, његова чула несве-
сно изоштравала. Тако би са прозо-
ра своје собе у поткровљу, пре свих 
укућана чуо грмљавину, и без гре-
шке би према бојама неба препо-
знао надолазећу олују.

Нека од његових највећих откри-
ћа, без којих би свет и даље био у 
мраку након заласка Сунца, за њега 
су била игра. Људи су живот схвата-
ли преозбиљно да би се опустили и 
препустили игри у којој је он сва-
кодневно уживао.

Можда је управо то разлог због 
којег се никада није споразумео са 
својим вршњацима, касније колега-
ма, пролазницима или познаници-
ма. До краја свог живота, Тесла, ко-
јег су многи познавали и дивили му 
се на свим светским језицима, имао 
је само једног правог саговорника.

Само је она разумела сваку ње-
гову мисао. Са њом би поделио ра-
дост и тугу, поверавао би јој се, и 
заједно би пребродили тешке тре-
нутке. Појавила би се изненада, и 
исто тако би и ишчезла, али би и за 
то кратко време оставила траг на 
небу, у које је би Тесла радо гледао 
сатима.

За време оних најхладнијих новем-
барских ноћи, на балкону хотелске 

собе у срцу Америке, разговарао би 
са муњама.

Пустио би да му хладан ветар пара 
образе и шапутао би стихове из своје 
омиљене поезије.

Толико је ужитака када под олуј-
ним небом и крупним кишним капи-
ма, беседи на себи најдражем језику.

Ни то вече није било изузетак. На 
шестом спрату високе њујоршке згра-
де прозор је био отворен. Погледа 
упртог у небо, славни научник је на 
српском језику разговарао са муњама.

Дуња Јошић, 9. разред Српске 
гимназије „Никола Тесла”

Појава црних облака на хоризонту
Страдалнички животни пут Милоша Апића (32) ФЕЉТОН

 НЕВЕНУченички састав

За оног који је хтео да осветли целу планету

Јанош Нађ је повратак делoва мађарских територија 1938. године дочекао са 
сузом у оку и са посебном радошћу у души. Шандор Кепиро дугогодишњи 
пријатељ Јаноша Нађа био је мудрији и истрајнији. После стечене дипломе 

ступио је у Мађарску краљевску жандармерију, где је ускоро стекао признање 
својих надлежних. Унапређен је у чин капетана.  

Миклош Хорти

Никола Тесла
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Ђ ердапска клисура и њено зале-
ђе, делови планинских масива 
Kучај и Мироч, прво су подручје 

у Србији које је уписано на листу Уне-
скове Глобалне мреже геопаркова.

Ову одлуку је донео Извршни са-
вет Организације Уједињених нација 
за образовање, науку и културу, на 
пленарном заседању 1. јула, а потвр-
ђена је одлуком Савета Унеска за 
глобалне геопаркове. Ђердап се тако 
нашао међу 15 нових геопаркова у 
свету.

Геопарк Ђердап заузима површину 
од 1330 километара квадратних, а 
његов најзначајнији део је управо 
Ђердапска клисура, најдужа у Евро-
пи, која се простире на више од 100 
километара. Својим сложеним реље-
фом са мрежом клисура, кањона и 
дубоких увала, значајно је сведочан-
ство о геолошком и геоморфоло-
шком развоју Земље.

Иако је први геопарк (јединствено, 
географски целовито подручје са 
локалитетима и пејзажом од међуна-
родног геолошког значаја и изузет-
ним природним и културним насле-
ђем) на листи Унеска, Ђердап није 
прво српско природно благо које је 
уврштено у светску ризницу. Под за-
штитом ове организације су, како 
каже професор Горан Милашиновић, 
председник Националне комисије за 
сарадњу са Унеском, већ два резер-
вата природе - биосфере: Бачко По-
дунавље и Голија.

- Голија је као резерват биосфере, 
удружен споменик са Студеницом, 
као комбинација културе и природе 
- објашњава Милашиновић, наглаша-
вајући да је значај Ђердапа код нас 
препознат још када је проглашен за 

Национални парк 1974. године. - Же-
лели смо да и Ђердап буде у класи-
фикацији резервата биосфере, јер је 
то шири појам од геопарка, али нам 
нису дозволили.

Цео кањон је проглашен за гео-
парк, од села Доња Радека, одакле 
Брњичка река прави врло специфи-
чан пејзаж од кречњака и песковитих 
стена, а где се развио јединствен био-
диверзитет, наставља саговорник:

- То је нешто веома важно, јер ту 
постоји више од 100 биљних врста, 
што је јединствено за Европу и свет, 
а старост кречњачких стена већа је 
од 160 милиона година - истиче Ми-
лашиновић.

Ђердапска клисура састоји се од 
четири мање клисуре и три котлине: 
Голубачка клисура, Љупковска котли-
на, клисура Госпођин вир, Доњомила-
новачка котлина, Kазанска клисура, 
Оршавска котлина и Сипска клисура. 
Ту су и споменици природе Прерасти 
у кањону Вратне, Прераст Шупља 
стена, Тунелска пећина Прераст у 
кањону Замне и Бледерија и зашти-
ћена подручја, као Рајкова пећина, 
Бигрена акумулација код манастира 
Тумане и Бигрена акумулација Бели 
Изворац.

- Био је мукотрпан и тежак посао, 
од номинације до уписа, који је трајао 
шест година, али сам веома задово-
љан што је на крају успео, уз све по-
хвале експертима који су у томе уче-
ствовали - каже председник Нацио-
налне комисије за сарадњу са Уне-
ском и додаје:

- Радна група је направила план и 
номиновала Ђердап, али је Унеско то 
неколико пута враћао на ревизију и 
допуну документације, тако да смо 

прошле године добили зелено светло 
да прогласимо геопарк - каже Мила-
шиновић, уз похвале експертском 
тиму.

Ђердапска клисура је и место на 
коме је настало најстарије насеље у 
Европи, али Лепенски вир није обу-
хваћен овом заштитом.

- За Лепенски вир, које је наше не-
вероватно богатство, постоји један 
озбиљан проблем, јер је измештено 
аутентично налазиште када су напра-
вљени брана и језеро, а то се коси са 
оним што прописује Унеско. То је про-
тив њихових правила - тврди Мила-
шиновић.

Геопарк Ђердап је успостављен на 
основу Споразума о сарадњи између 
Министарства заштите животне сре-
дине, Завода за заштиту природе Ср-
бије, ЈП „Национални парк Ђердап” и 
општина Голубац, Мајданпек, Kладо-
во и Неготин. Радна група, која је 
номиновала Ђердапску клисуру за 
Унеско, формирана је 2014, а на ње-
ном челу био је др Малиша Младе-
новић.

Специфичан историјски развој, 
врло повољна ђердапска клима, сло-
жена мрежа клисура, кањона и дубо-

ких увала, овај простор издвајају као 
јединствен европски резерват терци-
јарне флоре, вегетације и фауне.

Флора Ђердапа се не одликује 
само разноврсношћу и богатством, 
него и изразитим реликтним карак-
тером. На простору парка опстаје 
преко 1100 биљних врста. Разноликост 
станишта и заједница се одразила и 
на фауну која попут флоре, носи обе-
лежје реликтности. На овом простору 

се могу срести медвед, рис, вук, ша-
кал, штекавац, сова ушара, црна рода 
као и мноштво других врста.

Врло повољни услови за живот 
били су разлог сталног присуства чо-
века о чему сведоче многи археоло-
шки налази и културно-историјски 
споменици, као што су насеље Лепен-
ски вир, археолошки локалитети по-
пут Дијане, Голубачки град, остаци 
Трајановог моста, Трајанове табле, 
римског лимеса, разноврсни кастели, 
до очуваних примера народне српске 
архитектуре.

Основна одлика парка је велика 
шумовитост (преко 64%) и изразито 
богатство и разноврсност флоре, фа-
уне геоморфолошких облика и богат-
ство културно-историјских спомени-
ка од најстаријих епоха до данас. Око 
9% односно 5500 хектара површине 
Националног парка Ђердап чини део 
Дунава који припада Србији. То На-
ционални парк Ђердап чини и реч-
ним националним парком. Долина 
Дунава састављена је од три кањон-
ско-клисурске долине и три котлине. 
Кањонске долине усечене су у креч-
њаке јужних Карпата.

Д. А.

Ђердапска клисура у светској ризници УНЕСKА 
Највећа клисура у Европи прво је подручје у Србији уписано на листу глобалне 

мреже геопаркова. Тако се Ђердап нашао међу 15 нових геопаркова у свету. 
Заузима површину од 1330 километара квадратних, а његов најзначајнији  

део је управо Ђердапска клисура, најдужа у Европи,  
која се простире на више од 100 километара.

Још један члан глобалне мреже геопарковаРЕПОРТАЖА

ПОДРУЧЈЕ ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА
Ђердап или Гвоздена врата, хиљадама година је изазов за путнике, тр-

говце, ратнике и миротворце. То су врата између два важна културна и 
економска дела света, између доњег и средњег Подунавља. Ђердап је 
одувек био природно стратешко место огромног значаја, и у рату и у миру. 
Зато се дуж Ђердапа налази велики број историјских споменика.
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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. 
25. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
26. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
13. АВГУСТА 2020.

Као и сваке године у ово време, запослени у штампарији у 
којој се штампа наш лист користе краћи колективни 

одмор. С обзиром на ову околност, а и на чињеницу да је 
то по традицији период са проређеним друштвеним 

активностима у српској заједници у Мађарској, 
двонедељну паузу у објављивању штампаног издања 

СНН-а користиће и наша редакција, па ће следећи број 
листа из штампе изаћи 13. августа.

Наша екипа ће и за то време бити радно ангажована на 
уобичајеном припремању интернет издања СНН-а које ће, 

као и до сада, и током лета доносити актуелне вести из 
различитих области друштвеног живота. Такође, 

свакодневно дружење са читаоцима настављамо и на 
нашој Фејсбук страници.

Редакција Српских недељних новина свим својим читаоцима 
жели пријатан летњи одмор!

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.

БЕСПЛАТНА "ОНЛАЈН" ОБУКА 
ЗА ПРЕДАВАЧЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

У РАСЕЈАЊУ
У оквиру пројекта „Онлајн обука предавача који се баве 

очувањем српског језика у дијаспори и региону“ 
удружење Академска српска асоцијација позива све 
предаваче који се баве очувањем српског језика у 

дијаспори и региону (било да су дипломирани филолози 
или предавачи неке друге струке, а који држе наставу 
српског језика у дијаспори и региону) да се пријаве на 

бесплатну једномесечну онлајн обуку српског  
као завичајног језика.

Под покровитељством Управе за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону Министарства спољних послова 

Републике Србије организоваће се обука за све предаваче 
српског језика у дијаспори и региону. 

Сви заинтересовани предавачи могу се пријавити до 2. 8. 
2020. године на бесплатну једномесечну онлајн обуку 
наставе српског као завичајног језика преко Скајпа, на 

коме ће им ментори бити професори Филозофског 
факултета у Нишу (проф. др Марина Јањић, проф. др 
Јелисавета Тодоровић и мср Александар Новаковић).

Након завршеног конкурса свим предавачима који ће 
учестовати на обуци послаћемо приручник "Методика 

наставе српског као завичајног језика" аутора Марине Јањић.

Почетак обуке планиран је за 17. 8. 2020. године, а 
завршетак за 20. 9. 2020. године. Након завршетка обуке 

учесници ће добити потврде о похађању обуке које издаје 
Академска српска асоцијација. Програм обуке одобрен је 

од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања Републике Србије.

Сви заинтересовани могу да попуне пријаву директно на 
сајту  https://asasocijacija.com/prijava-za-predavace или да 

скину образац пријаве са који се налази у прилогу мејла и 
пошаљи на имејл:  asasocijacija@gmail.com, са насловом 

„Онлајн обука".

Срдачно вас позивамо на традиционалну 

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ 
У ЧОБАНЦУ

Недеља 2. август 2020.

Прослава почиње у 10.00 часова, Светом литургијом на 
бунарчићу. У 16.00 часова у српској цркви Светог архангела 

Гаврила у Чобанцу одржаће се вечерње, уз освећење 
славског колача и кољива. После вечерња у 17.00 сати, у 

црквеној порти почиње дружење мештана  
и њихових гостију уз музику.

Српска црквена општина 
Српска самоуправа у Чобанцу

ПРОСЛАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ
У VIII КВАРТУ БУДИМПЕШТЕ

2. августа 2020. године у 17.00 ч.

Српска самоуправа Јожефвароша срдачно позива све 
заинтересоване на свечано освећење Илијиног бунара. 

Богослужење ће бити одржано у дворишту Природњачког 
музеја (Magyar Természettudományi Múzeum)

Адреса:  Ludovika tér 2.



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

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

О д 4. до 13. јула ове године, по 
пети пут, КУД „Табан” из Бу-
димпеште организовао је Деч-

ји фолклорни камп. Као и прошлог 
лета, деца су била смештена у четири 
кућице и једном шатору. Главни об-
роци, по дечјем укусу, су били обез-
беђени у ресторану, а ужину су мали-
шани сами припремали. 

„Ми смо већ постали уиграна еки-
па. Навикли смо једни на друге и на 

начин рада. Није баш уобичајено са-
владати једну кореографију за пет, 
шест дана. То је ударнички посао. 
Дневни ритам је био устаљен. Пре 
доручка били су обавезни гимнасти-
ка и трчање, а пробе смо одржавали 

пре и после подне. Желео сам да на-
правимо једну динамичну кореогра-
фију и изабрао сам игре из Нишав-
ског Поморавља, од Беле Паланке, 
преко Пирота, до Димитровграда. 
Деца су савладала кораке, требаће 
неко време да се увежба и да се слег-
не, а следеће године у ово време, ова 
кореографија ће бити пун погодак”, 
каже за наш лист велики пријатељ 
деце, Далибор Дача Мартинов, Бече-

јац, који води два културно-уметнич-
ка друштва у Србији - КУД „Лоле” из 
Бачког Петровог Села и КУД „Новак 
Радонић” из Мола.

 Са собом је повео изврсног трина-
естогодишњег хармоникаша Брани-
слава Груборовића. Бане је својом 
свирком пратио пробе, а и генерациј-
ски се сасвим уклопио у друштво. 
Било је, наравно, и много различитих 
активности. Време их је добро послу-
жило, па је сваког дана било купања 
у базену кампа.

 Деца су учествовала у раду ради-
оница и такмичила се у логичким, 
креативним и спортским играма. У 
кампу су прославили Ивањдан и 
опробали се у плетењу венаца. Деца 
су имала посебну прилику да искусе 
авантуру кроз шетњу и пењање, у јед-
ном од најпознатијих излетишта у 
Мађарској, планинарској дестинаци-
ји, препуној природних лепота. Један  
дан су пешачили чак петнаест кило-
метара. Уживали су у спуштању бо-
бом, а посетили су и Вишеградску 
тврђаву.

 „Дечји осмеси ми све говоре. Нико 
не тражи маму и тату, а увели смо и 
ново правило да се у камп не доносе 
мобилни телефони. Нико се није бу-
нио, не би ни било времена за теле-
фоне. Децу смо максимално запосли-
ли другим играчкама. После вечере, 
Бане се хватао хармонике, а деца су 
играла и забављала се, увек уз заин-
тересовану публику”, истиче Далибор 
Мартинов.

Последње вечери, школски кувар 
Срђан Сремчевић направио је опро-
штајну вечеру, његове популарне 
пљескавице и ћевапчиће.

О малим фолклорашима се бри-
нула чланица КУД-а „Табан”, Анита 

Накић Вуковић, уз помоћ Софије 
Каплан. Госпођа Накић Вуковић 
каже да је веома задовољна одзи-
вом деце и поновним успехом овог 
летњег програма за најмлађе. 

„Нека деца нису била присутна, 
жао ми је и чекамо их следећег лета. 
По старом обичају, све је било до-
бро, малишани су добри и послу-
шни”, изјавила је Анита Накић Вуко-
вић. 

Финансијску помоћ фолклорном 
кампу обезбедиле су Фондација 
„Бетлен Габор”, Самоуправа Срба у 
Мађарској и српске самоуправе V и 
XIV кварта.  

К. П.

ЕДУКАЦИЈА

Члановима подмлатка КУД-а „Табан” из Будимпеште ипак се посрећило да и ове године уживају у природи, 
у околини Вишеграда, да играју и науче нову кореографију. Деветнаесторо деце, узраста од 8 до13 година, 
у пратњи Аните Накић Вуковић, Софије Каплан и кореографа Далибора Мартинова из Бечеја, недељу дана 

је боравило у живописном кампу у Демешу (Dömös). Последњег дана полазници  
су приказали родитељима динамичне игре из Нишавског Поморавља.

Подмладак „Табана” учио игре из Нишавског Поморавља 
Фолклорни камп будимпештанског КУД-а
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