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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Различите прогнозе епидемиолошке ситуације

Епидемиолози замољени да не узнемиравају јавност

Поводом наглог пораста броја инфицираних корона вирусом у Мађарској, протеклих дана огласили су се
поједини епидемиолози са својим виђењима ситуације, која се разликују од званичних. Реагујући на те
изјаве, заменик министра Балаж Орбан каже да упозорења неких епидемиолога
„подстичу страх“ и да је „ситуација у Мађарској стабилизована“.

Е

пидемиолог Ференц Јакаб, шеф
Акционе групе за праћење корона вируса, у последње време
је више пута упозорио да је ситуација око епидемије у Мађарској алармантна. Његова прошлонедељна изјава на ту тему као да је наљутила
мађарске званичнике.
„Ако наставимо овако, то значи да
се залажемо за пораз, јер ће земља
врло брзо остати без здравствених
капацитета, што би могло да представља проблем”, рекао је јуче др Ференц Јакаб, током дебате на интернету. Реагујући на ту изјаву, заменик
министра Балаж Орбан, рекао да
упозорење епидемиолога „подстиче
страх”, да је „ситуација у Мађарској
стабилизована” и да се у земљи уради

„три пута више тестова него што то
захтева протокол Светске здравствене организације (СЗО)”.
Ференц Јакаб, водећи истраживач
печујског епидемиолошког тима, присуствовао је недавно и састанку акционих група, који је крајем септембра одржан у кабинету премијера
Виктора Орбана, када су стручни тимови разговарали о најновијим кретањима епидемије и препорученим
мерама. У дискусији путем интернета,
Јакаб је позвао на предузимање
„озбиљнијих мера”, рекавши да ће
„без њих много више људи бити хоспитализовано и да ће много више
људи умрети од корона вируса”.
Дискусија се одвијала на Фејсбук
страници педијатра Тамаша Констан-

БЕЗ ПРЕЛАСКА ГРАНИЦА И У ОКТОБРУ

Границе Мађарске остаће затворене најмање до краја октобра, како
би се спречило даље ширење корона вируса, саопштено је из Кабинета
мађарског премијера Виктора Орбана. Мађарска је забранила улазак
већини странаца још 1. септембра и донела одлуку да сви грађани Мађарске који се враћају из иностранства морају да иду у карантин. Мере
забране уласка у Мађарску обухватају и Србију, иако је у њој већ дуже
време готово десет пута мање заражених корона вирусом него у Мађарској.
На редовној конференцији за штампу, шеф Кабинета премијера, министар Гергељ Гуљаш позвао је грађане да поштују правила која се примењују као одговор на епидемију, подвлачећи важност ношења заштитних маски.
Школе у Мађарској почеле су да контролишу температуру ученика, а
уведена је и потпуна забрана посећивања болница и домова пензионера,
рекао је Гуљаш, додајући да ће вакцина против сезонског грипа бити широко доступна. Вакцинација почиње у другој половини октобра и биће
бесплатна за све грађане Мађарске.

тина, а у разговору су
учествовали и имунолог Андраш Фалуш и
педијатар Данијел
Тордаш. Јакаб је тада
рекао да, према његовом мишљењу заштита од епидемије иде
у веома лошем правцу.
„Број умрлих почео је да расте, али то
није изненађујуће, јер
се то већ могло предвидети на основу повећања броја заражених пацијената. Ширење вируса међу Балаж Орбан
младима доминирало је крајем августа, али епидемија је
већ почела да клизи према старијој
старосној групи. Сада је просечна
старост заражених 40-41 година, у поређењу са претходних 30-31. Додатни
проблем су наши веома мали капацитети за тестирање и, нажалост, достигли смо горњу границу у том погледу“, рекао је Јакаб.
Он је истакао да је СЗО такође препознала погоршање ситуације у Мађарској и променила своју класификацију: „Мађарска је стављена у категорију 3, у којој су озбиљно
угрожене земље. Ми морамо сада да
успоримо темпо епидемије, јер у противном нећемо моћи да је зауставимо. Ако овако будемо возили и даље,
то ће значити наш пад, тј. исцрпљивање здравствених капацитета. Не видимо врх епидемије или пак висора-

ван, пошто бројке расту и биће веће
из дана у дан”.
Према Јакабу, ако све остане тако
и не буде озбиљнијих мера, за месец
дана ће се број заражених и умрлих
драстично повећати: „Заиста нисмо
оптимисти, то је истина”, рекао је он.
У реакцији Балажа Орбана каже
се да овај епидемиолог „само подстиче страх од драстичног ширења епидемије у Мађарској”. Он је у Јутарњем
програму АТВ-а рекао да су се „бројеви стабилизовали и да се у Мађарској обавља три пута више тестирања
него што захтева протокол СЗО. Према његовом мишљењу, земља не пролази лоше у међународним оквирима.
„Ми стално тестирамо људе, чак и
оне чије здравствено стање то не захтева”, рекао је Орбан. 

Добра вест за лекаре

Веће плате као мотив за останак у земљи

Због ниских плата, Мађарску напушта све већи број лекара, док епидемија
вируса корона повећава потребе за здравственим радницима. Зато је Влада
предложила парламенту да по хитном поступку повећа плате медицинарима.
Плате лекара би од јануара следеће године требало у просеку да износе између
700.000 и 800.000 форинти, док ће они са већим искуством зарађивати и више.

М

ађарска влада и лекарска
комора сложиле су се да
значајно подигну плате лекарима, као знак захвалности за досадашњи рад, а у моменту када се
земља суочава са даљим растом
случајева коронавируса који би могли да пренапрегну здравствени систем.
Као и многе друге земље источне Европе, Мађарска се суочава са
мањком радне снаге у здравству,
јер су плате у земљи, у поређењу
са западном Европом, знатно ниже. Председник Мађарске лекарске коморе Ђула Кинчеш каже да
је влада прихватила предлог распона плата за лекаре који ће до-

бити дуплу зараду у односу на тренутну.
У зависности од година стажа и
искуства, лекари ће примати између 700.000 и 800.000 форинти, док
ће старији лекари имати плату и
већу од 7000 евра, рекао је Кинчеш.
Повећање плата у здравству о
којем је Кинчеш говорио, требало
би да почне од јануара и да у систем буде имплементирано током
две године, да би до 2023. године
плате достигле ниво који је договорен.
Премијер Виктор Орбан је на
Фејсбуку навео да ће повећање
плата по убрзаном поступку проћи
кроз парламентарну процедуру.

„Наше болнице ће бити изложене великим напорима идућих седам-осам месеци”, рекао је Орбан
у видео објави на Фејсбуку и додао
да се вакцина против ковида 19 не
очекује пре друге половине идуће
године.
„Сада је право време за повећање плата нашим лекарима”, нагласио је Орбан. 
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Председник Србије саопштио име премијера

Ана Брнабић поново на челу Владе Србије

ПОЛИТИКА

Саопштавајући име мандатара будуће Владе Србије, председник Александар Вучић је рекао да је имао
више кандидата за ту функцију, али да се одлучио за Ану Брнабић „јер је свој посао озбиљно
схватила и није се додворавала страним центрима моћи”.
„Добро је радила свој посао и најбољи доказ за то је и велики број критика на њен рачун, јер је била одана
Србији и борила се за интересе наше
земље... Од великих ствари нисам има
шта да јој замерим а од ситница бих
имао, али бих имао и себи што шта
да замерим”, рекао је Вучић.
Он је додао да је Ани Брнабић сугерисао да најмање половину Владе
чини жене и да уведе још два министарства која би се бавила питањима
породице и равноправности полова.
Председништво Српске напредне
странке претходно је једногласно подржало предлог Вучића за мандатара за састав нове владе.
Председник Србије је истакао да
је изабрао Ану Брнабић за новог мандатара зато што је „марљивим радом
значајно допринела да Србија буде
земља број један у Европи по стопи
раста БДП, као и смањењу незапослености”.
Упитан због чега му је требало 106
дана да изабере ко ће бити на месту
премијера и објасни шта је Брнабићеву квалификовало да јој повери
мандат, подсетио да је било на неким
местима поновљених избора, али и
да је имао бројне састанке: „Било је
потребно да направите концепт како

ће да изгледа влада у наредном периоду. Разговарао сам са свима. За то
време су људи могли да виде, за разлику од оних који су имали простора
и времена да се по 30 до 40 дана и
поред короне брчкају на мору, радио
вредно сваког дана”, рекао је Вучић.
Вучић је казао да је, што се тиче
избора Брнабићеве, одлучио за њу,
јер је она марљивим радом, као неко
ко се налази на челу Савета БДП, уз
његову малу помоћ, допринела да Србија буде земља број један у Европи
по стопи раста.
„Први пут после четири месеца, у
августу смо имали позитивну стопу
раста БДП од +0,19 одсто, то је прва
флеш процена. Мало која земља у
Европи може тиме да се похвали у
ово доба. То су резултати Ане Брнабић. Такође и стопа незапослености
од 7,3 одсто, за разлику ранијих власти када је била на 25,9 одсто. То су
огромне разлике. Предложио бих
увек оног у чије време је стопа незапослености на 7,3 одсто, а не неког са
25,9 одсто незапослености “, рекао је
он.
Истакао је да је Брнабићева била
одана својој земљи, не живи за то да
седне на софу код било којег странца
и оговара своју земљу.

„Захваљујући пре свега Ани Брнабић, а ту нисам помагао, успели смо
да направимо фантастичан резултат,
да извоз нашег ИТ сектора достигне
5,9 одсто БДП-а. То је за разлику од
ранијих власти када је то било на 1,5
одсто, страховити напредак Србије,
страховита брзина модернизације
Србија”, додао је он.
Такође, каже да је Србија, под Брнабићевом, била успешна по питању

обуздавања и борбе против короне,
и да је у томе међу пет, а рекао би и
три, земље у Европи.
„То су били неки од разлога због
којих сам се одлучио за Ану Брнабић. Верујем да ће се следећи пут,
ја или неки други председник одлучити за некога из блиског окружења или мог или Брнабићеве, који ће
моћи да настави ту политику”, казао је он. 

На седници је било речи и о конкурсима за националне заједнице,
које расписује Фондације „Бетлен
Габор“, а генерални директор Рудолф
Залан Ердеи, заменица директора
Едит Немет и директор Адам Карпати, детаљно су представили ову иницијативу и указали на проблеме око
закључивања конкурса народносних

самоуправа и цивилних организација. Како сазнајемо из информације
коју је на Фејсбуку објавио српски
представник Љубомир Алексов, било
је речи и о средствима која су ове
године одобрена на конкурсу за
одређене програме, али је због пандемије тај конкурсни циклус морао
да буде повучен. 

Седница у Мађарском парламенту

Представници народности за
једноставнију контролу
У Будимпешти је одржана седница Контролне
поткомисије, која делује при Комисији за
народности Мађарског парламента. Скупу је
председавао Љубомир Алексов, председник
поткомисије и српски представник у
Мађарском парламенту.

С

едници Контролне поткомисије
су, поред осталих, присуствовали и представници Државне
канцеларије за ревизију Едит Варга
и др Гергељ Пармаи, који су говорили
о начину контроле самоуправа националних заједница и њихових институција, као и о факторима ризика у
економском управљању.

Представници народности предложили су поједностављење садашњег
компликованог система контроле, у
циљу постизања веће ефикасности.
Потпредседник Државне ризнице Јожеф Мислаи обавестио је чланове
поткомисије о контролама које је ризница извршила у самоуправама народности.

4

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

Високо признање за Јулијану Комароми Хилер

Јулијана Комароми Хилер (лево)

П

редставници Владе Мађарске
уручили су традиционална
признања заслужним припадницима националних заједница у Мађарској. Међу добитницима је и некадашња активисткиња у области
српског фолклора, Јулијана Комароми Хилер.
Влада је 1995. године установила

Награду је у одсуству своје мајке примила Милица Немењи

признање „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE”, које се додељује појединцима и организацијама националних заједница за остварене
запажене резултате у области културе и очувања културног наслеђа.
Једна од тринаесторо награђених
је и српска представница, Јулијана
Комароми Хилер (Komáromi Hiller

Julianna), кореограф и педагог, која се,
како је наведено у предлогу за награду „истакла у раду на очувању српских народних обичаја и постигла
значајне резултате”.
У згради Мађарског парламента,
награде су добитницима уручили заменик премијера Мађарске др Жолт
Шемјен и државни секретар Миклош

Сусрет активиста у Поморишју

Ч

етврти по реду сусрет српских
самоуправа у Поморишју, одржан је у организацији Српске
самоуправе у Чанаду, у локалном Дому народности. Позиву Фрање Колара, председника Српске самоуправе
Чанада (ССЧ) одазвали су се представници српских самоуправа из Новог Сентивана, Сегедина и Деске. Они
су најпре оценили рад у протеклом
тромесечном периоду, а потом су пажњу посветили тренутној епидемиолошкој ситуацији и примени мера
Владе Мађарске, које се морају уважити приликом одржавања планираних програма.
Приликом разматрања програма,
првенствено се говорило о прославама храмовних слава током лета, а из
наведених манифестација није изостао ни Музички камп, повезан са
Кампом ручне радиности у Десци.
Везано за музичко усавршавање младих, на седници је поднета иницијатива да се наредних година камп приреди уз учешће младих из Чанада,
Батање, Деске, Сегедина и Новог Сентивана. Табор би могао да постане
регионални и водио би бригу о музичком васпитању и подучавању школараца и забавиштараца из Поморишја.
Кристифор Брцан, председник дешчанске Српске самоуправе је
уједно Чанађанима понудио и
могућност одржавања изложбе
текстила, Радионице „Златне руке” и пратећа предавања, везана
за поставку и делатности поменуте радионице.
Фрањо Колар, председник
ССЧ, присутне је информисао да
је ССЧ потписала Споразум о сарадњи са градским Народним
музејем у Зрењанину. Овај уго-

вор садржи и могућност представљања изложбе школских и кућних предмета у српским домаћинствима у Чанаду. Срби у овом поморишком
насељу размишљају и о приређивању
једног фолклорног кампа током лета.
Чланови Српске самоуправе у Сегедину су учеснике форума информисали да је отпочео Месец српске
културе у Сегедину, па ће јесен обиловати разним културним програмима. У плану су и радови на згради црквене општине, који ће се реализовати конкурсним средствима.
Ваља истаћи и радове који су делимично већ реализовани у Новом
Сентивану. У овом селу надомак Сегедина, захваљујући средствима са
конкурса, у току је обнова парохијске
зграде у којој се налазе и седишне
просторије месне Српске самоуправе, као и српске заједнице у селу. Прозори на објекту су већ измењени и
следе завршни радови.
Највећа пажња, током седнице, посвећена је расписивању нових конкурса. По том питању неизвесност је
уочљива, али је одлучност представничких тела Срба у Поморишју свакако завидна. Сви су спремни да конкуришу и остваре своје зацртане програме и планове.

Шолтес. У име Јулијане Комароми Хилер, награду је преузела њена кћерка,
Милица Немењи.
Свечаности су, поред осталих, присуствовали и Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској и др Јованка Ластић, директорка
будимпештанске Српске основне
школе и гимназије „Никола Тесла”.

Недеља града Помаза

Прославу је употпунио наступ КУД-а "Опанке"

У

знак сећања на оснивање града
Помаза, у том насељу је и ове
године приређена традиционална манифестација. Због епидемиолошке ситуације и забране окупљања
великог броја људи, појединачни програми у Помазу одржавали су се целе недеље, од 19. до 27. септембра, па
је манифестација названа „Недеља
Помаза”, уместо „Дан града”, како се
до ове године звала.
Српска заједница и
помашка Српска самоуправа и ове године су узеле учешће у
П. М. програмима. У суботу,
26. септембра, у Дому
културе,
чланови
КУД-а „Опанке” одржали су краћи концерт. Фолклораши, добро расположени што
могу да наступају, одиграли су кореографију „Игре из Пчиња”,
коју су после пет година од првог извођења
обновили.

Програм је настављен игранком,
односно тзв. „плесачницом”, у пратњи
хармоникаша Крунослава Киће Агатића и оркестра „Зора”. Посетиоци су
били обавезни да носе маске, али
ипак није изостало хватање у коло, уз
добро расположење. Било је и послужења, за које се побринула Српска
самоуправа Помаза, на челу са Аницом Шошић Крунић.
К. П.
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КУЛТУРА

Српска писана реч на „Недељи књиге” у Сегедину

Смотра књижевне, публицистичке и новинске продукције

„Недеља књиге” у Сегедину има традицију која датира још из 1930. године. Један од најважнијих културних
догађаја на југу Мађарске и ове године је на Тргу Дугонич окупио бројне излагаче и продавце књига,
који су у десетинама шатора нудили наслове различитих жанрова и тема.

Марта Петреш, један од домаћина
српског штанда

У

организацији Библиотеке „Шомођи”, у Сегедину је од 17. до 20.
септембра одржана 91. по реду
„Недеља књиге”, на којој су своја издања промовисале и народности које живе у Сегедину. Окупљени на заједничком штанду, представници појединих националних и етничких
мањина представили су издања на
свом матерњем језику. Међу њима су
била и српска, и то захваљујући Сегединској месној српској заједници, на
челу са председником Боривојем Русом и члановима: Марти Петреш и
Сенаду Емри.
Публика је и овога пута била у прилици да стекне увид у издавачку продукцију Срба у Мађарској: у бројеве

„Српских недељних новина”, „Српски
календар”, годишњаке, а ту су била и
издања наших књижевника: Предрага Степановића, Петра Милошевића,
Драгомира Дујмова, Драгана Јаковљевића. Изложени су и бројни примерци „Дешчанских свезака” и „Барањских српских свезака”, као и друга издања о српско-мађарским
културним везама.
Нису изостали ни преводи наших
аутора на мађарски језик, па се на тај
начин и мађарској читалачкој јавности указала прилика да упозна српске ствараоце, чија издања су у мађарском преводу објављена захваљујући Издавачкој радионици „Венцловић”. На штанду су представљена и
издања Српског института КФТ, при
Самоуправи Срба у Мађарској.
Поред писане речи, промовисана
је и музичка баштина Срба у Мађарској. Изложени су бројни аудио материјали, који сведоче о лепотама православног литургијског појања, а понуђени су и ЦД-и са фолклорним
садржајем.
Промовисања лепота српских народних игара прихватио се КУД „Банат” из Деске, чији је подмладак,
предвођен уметничким руководиоцем Перицом Дунаијем, извео три кореографије: „Димитровград”, „Лесковац” и „Игре из околине Београда”.
Учешће сегединских Срба на „Недељи књиге” било је успешно и сигурно је да ће српска заједница у Сегедину и убудуће излазити у сусрет ор-

Скупштинска седница у Десци

КУД „Банат” подстиче
наставу музичког васпитања
Иако је раније било најављено да ће се на дневном
реду заседања наћи само усвајањење обрачуна
Удружења за 2019. годину, ипак, седница нашег
најстаријег фолклорног друштва у Мађарској
није могла да прође без разматрања актуелних
тема и проблема, везаних за ово друштво.

У

дешчанском Српском културном, образовном и духовном
центру „Свети Сава” одржана
је скупштинска седница Културног
удружења за јавно добро „Банат”. Седамнаесторо присутних скупштинара једногласно је усвојило извештај
о раду и финансијском пословању
Удружења.
Председник КУД-а, Кристифор Брцан, детаљно је говорио и о конкурсима, захваљујући којима је друштво
успешно остварило бројне пројекте.
Конкурсна средства нису обезбеђена само из Мађарске, него и из матичне Србије. Са друге стране, нажа-

лост, због административне грешке,
двадесетак пријава на конкурсе „Банатa” је одбијено од стране расписивача. Заузврат, како је речено, из државног буџета је удружењу за функционисање обезбеђено 3,5 милиона
форинти.
Међу одбијеним пријавама је током прошле године била и она која се
тицала „Музичког табора”. Упркос томе што због административне грешке
нису додељена финансијска средства,
„Банат” је, ипак, успео да приреди традиционални камп и то са завидним
бројем полазника, а паралелно са њим
одржан је и Табор ручне радиности.

ганизаторима традиционалне кул- мовисања српске културе у Мађартурне манифестације, пошто приред- ској.
ба представља добру могућност проП. М.

Наступ подмлатка КУД-а „Банат” из Деске

Током скупштинске седнице било је речи и о „Банатском сабору”.
Сабор српске културе у Мађарској,
који обухвата смотру извођача духовне и српске народне музике, већ
годинама се суочава са финансијским потешкоћама. Из године у годину, организацију ове традиционалне манифестације муче материјални проблеми, а ове године
организатори ће се морати суочити
и са проблемом пандемије. Организационе припреме за фестивал су
у току, али ће његово одржавање
умногоме зависити од епидемиолошке ситуације почетком новембра.
Пажња је посвећена и Фестивалу
ајвара. Познато је да јубиларни, десети по реду фестивал, ове године
није одржан, већ је одложен за наредну годину. Организатори, предвођени Кристифором Брцаном, већ
су најавили да ће традиционална
гастрономска и културно-забавна
манифестација 2021. трајати два дана. Главни носиоци „Ајваријаде” ће
путем конкурса настојати да обезбеде знатно већа материјална средства. Они првог дана манифестације намеравају да приреде смотру
дечјих фолклорних ансамбала. Одмах након представљања дечјих
фолклорних група, организатори
планирају концерт једне естрадне
личности, али се за сада не зна ко
ће то бити. Другог дана приредбе

програми ће се одвијати по устаљеном реду.
Што се тиче представљања „Баната” у иностранству, постоји нада
да наредне године Дешчани отпутују у Римини, у Италији. То путовање је било у плану ове године.
Активисти дешчанског ансамбла
су и до сада били познати по успесима на конкурсима. Нова акција,
када су конкурси у питању, јесте
прибављање финансијских средстава за покретање музичког васпитања у дешчанској Српској основној
школи, подружници будимпештанске Српске школе „Никола Тесла”.
Скупштинари су једногласно
усвојили извештај о плану рада за
наредну годину, а у наставку скупштинске седнице разговарало се о
висини и прикупљању чланарина.
За децу и незапослене износ је и
даље 4000 форинти годишње, док
је за запослене 6000 форинти. Хоће
ли доћи до повећања чланарине и
на који начин ће се убудуће вршити
њено прикупљање, остаје да се види на следећем скупштинском заседању.
Говорило се и о припремама за
Божић и дочек српске Нове године,
а ванредна скупштина „Баната”
окончана је договором да се редовно скупштинско заседање одржи 26.
новембра ове године.
П. М.
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ШКОЛСТВО

Конкурс за стипендирање ђака и студената

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за доделу Српске стипендије, за студенте и
средњошколце који припадају српској заједници у Мађарској за први семестар,
односно прво полугодиште школске 2020/21. године.

Д

етаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих
конкурсних пријава садржи
Правилник о Српској стипендији, који је усвојила Скупштина Самоуправе
Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.
1. Кандидати који имају право да
конкуришу
Приликом додељивања Српске
стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство)
који студирају на Одсеку за српски
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више
школе за учитељице и васпитачице
на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву ди-

МУЗИКА

плому за учитеље српске
народносне струке, а конкурисати могу и они који
стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање),
или студирају на другим
институцијама високог
образовања, затим средњошколци (гимназијалци)
Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти
(седиште: 1074 Budapest
Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске
средње школе које су организованим оквирима укључене у
српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово
држављанство. Кандидати треба да
задовоље и следеће услове:
• а) да су дали изјаву да припадају
српској народности;
• б) да им просек успеха на полугодишту пре предаје конкурса буде
барем 4.00, а у случају првог семестра
на факултету да просек достигне 4.00.
Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек
за средњошколце буде 4,30;
• в) да заједно са законским представником истовремено са предајом
конкурса приложе писмено одобрење за руковање личним подацима
(према овом правилнику)
• г) да су редовни самофинансирајући студенти по CCIV Закону о висо-

ком образовању из 2011. године 46. ници: www.szerb.hu и са следећим
параграф § (1) тачка c), или да су сту- прилозима:
денти који се финансирају из мађар• а) биографија кандидата (ученик/
ског држвног буџета (слободно кори- студент)
шћење стипендије).
• б) фотокопија или извод о потврди просека
Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
4. Начин, место и рок за предају
а) у назначеном року предао сву конкурсне пријаве
документацију одређену расписаним
Конкурсна пријава се пише на српконкурсом;
ском језику, може се предати путем
• б) задовољава услове ових одред- поште, на адресу Канцеларије Самоби и расписаног конкурса;
управе Срба у Мађарској (Szerb
• в) обавезује се да по свом избору, Országos Önkormányzat Hivatala, 1055
у семестру у којем добија стипендију, Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаврши студентски научни рад или ак- је лично на Секретаријату ССМ (1055
тивно учествује у раду неке органи- Budapest, Falk Miksa u.3.).
зације српске заједнице;
Напомена: на коверти треба озна• г) за студенте је потребно да на- чити следеће: „Конкурс за Српску
пишу мотивационо писмо о свом ра- стипендију”. Рок за пристизање конду у оквиру српске заједнице у Ма- курса у Канцеларију ССМ: 16. октођарској, обим текста је максимално бар 2020. године до 12:00 часова.
две странице.
Самоуправа Срба у Мађарској
2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално
75.000 форинти по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.
3. Садржајни и формални захтеви
конкурса
Конкурсна пријава се предаје у
једном примерку, на папиру, испуњена на рачунару, потписана од стране
средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1 овог правилника,
односно налази се и посебно на стра-

Концерт у Морахалому

Састав „Бранка Трио” подарио публици
музику за душу са Балкана

Позната интерпретаторка српске етно и балканске музике, Бранка Башић,
са својим саставом, гостовала је у Српском културном центру „Коло”,
у Морахалому. У свој репертоар, млада солисткиња уткала је српске,
бугарске, грчке и македонске песме, а једносатни концерт био је обојен
и етно обрадама на мађарском језику.

П

ре концерта, поводом великог црквеног празника Воздвиженија Часног Крста, у
Капели „Живоносни источник”, вечерње су служили протонамесник
Светомир Миличић, парох дешчански
и протонамесник Далибор Миленковић, парох сегедински. Богослужењу
су присуствовали српски православни верници из Новог Сентивана, Сегедина и Деске, а као једини српски
житељ бањског градића надомак Сегедина – Димитрије Крунић.
Потом је уследио наступ трочланог
састава, предвођеног познатом интерпретаторком српске и балканске

етно музике – „Бранка Трио”. У свој
репертоар вокална солисткиња, којој
су музичку пратњу обезбедили хармоникаш Слободан Вертетић и гитариста Чаба Цирјак, уткала је српске,
бугарске, грчке и македонске песме,
а једносатни концерт био је обојен и
етно обрадама на мађарском језику.
Млада уметница је својим програмом одушевила публику у Морахалому, а следећи пут „Бранка Трио”
наступаће на „Ритмо фестивалу”, који ће се у Будимпешти одржати у петак, 9. октобра.
П. М.
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Издавачки подухват САНУ

Нова студија о римској епохи Подунавља

ИСТОРИОГРАФИЈА

Археолошки институт Српске академије наука и уметности представио је
монографију „Viminacium urbs et castra legionis” (Виминацијум град и легијски
војни логор), чији је аутор Миомир Кораћ, директор овог института,
који се већ четири деценије бави једним од најбогатијих
археолошких налазишта у свету, смештеном крај
Костолца, на Дунаву.
благо које пронађемо, добрим делом
не разумевајући све што лоцирамо.
Оставићемо завештање у материјалу,
па ће неко други једног дана сазнати
нешто ново што ми сада још нисмо у
прилици”, наглашава наш саговорник.
У овој књизи пуној детаља ништа се
не налази случајно – у прилог томе говори и изглед њених унутрашњих корица. Ту се може видети и прочитати
садржај писма које је професор Михаило Валтровић 1882. упутио тадашњем
Министарству просвете и верских питања, а којим тражи финансијску подр-

археолог, његова љубав према археологији била је замашна. Толико људи је уткано у мене као истраживача
да сам том драгоценом допису морао да дам посебну позицију”, прича
Кораћ, закључно истичући и то да је
све што је последњих деценија ура-

здање великог формата,
луксузно опремљено и
илустровано, на скоро 700
страна под називом „Viminacium
urbs et castra legionis” (Виминацијум
град и легијски војни логор) представља најобимнију студију о овом
значајном локалитету, који је некада био римски логор и град, недалеко од Старог Костолца.Слободно
се може рећи и да је то животни
пројекат Миомира Кораћа, аутора
и директора Археолошког института у Београду. Чињеница да посвећено и са великим жаром већ четири деценије борави у Виминацијуму
малтене више него код куће – како

у просторијама Српске академије наука и уметности.
„Део о методама битна је ставка.
Многи нас можда посматрају да смо
на нивоу Индијане Џонса – за мене лично то знам и ја те фикције волим – али
све што данас прати археологију је потпуно другачије. Када идете на локалитет у тиму су вам и математичар, елеткроинжењер, геофизичари, стручњаци
за сателитску навигацију, даљинску детекцију и анализу три-де објеката у земљи и ви пре ископавања терена већ
имате многе информације о њему. Зато
често кад се пакујемо ја питам има ли
поред све опреме у колима места и за
мене као арехолога”, објашњава Кораћ
уз осмех чари археолошких истраживања.
Каже да се монографије из друштвено-хуманстичких наука и иначе дуже
раде, али истиче да је, имајући у виду
важност проналазака који су искрсавали, бивао задовољан што све може да
обухвати, па није журио.
„Не могу тачно ни да вам кажем колико дуго сам је писао, у једном моменту чинило се да се све заокружило и
кренули смо у издавање. Али, чим смо
дотле стигли, дошло је летос и до врло
важног открића, три лимена саркофага
и скелета и артефаката у њима, о којима смо одмах известили медије и рекао сам тада – ето, то сам пропустио.
Али нема везе. У књизи наглашавам да
је Виминацијум откривен тек нешто мало више од три одсто. Он нам сваке го-

шку за ископавања у Виминацијуму.
„Реч је о ланцу учеништва без којег
ничег не би било. Моји професори
били су Гарашанин, Срејовић, Кондић, Љубица Зотовић. Они су били

ђено у Виминацијуму (посебно археолошки парк који је никао за само
шест година) и што је издато о њему,
део озбиљног тимског рада којем је
он само давао такт:

ми који га знамо то у шали умемо
да кажемо – један је од разлога зашто је одлучио, мада томе није
склон, да и званично медијима
представи ову своју књигу (издавач
Археолошки институт у Београду)

дине подарује нова сазнања, па ће за
педесетак година то бити један од најзначајнијих локалитета на свету по информацијама које ће давати. Зато смо
у Виминацијуму почели да градимо и
велики депо у који ћемо смештати све

ученици Милоја Васића, а он, то чувено име познате београдске арехолошке школе, био је ученик Михаила
Валтровића. Он је, опет, био један од
утемељивача Српског ученог друштва и, мада је био архитекта, а не

„Реч је о 26 људи, 16 доктора наука,
10 докторанада, то је снага знања на
једном месту која је свему дала тон.
И ја сам им неизмерно захвалан на
томе што смо све постигли заједно.”

Миомир Кораћ

И

Д. А.

ОБИМАН САДРЖАЈ МОНОГРАФИЈЕ

МНОГО УПОРНОСТИ, АЛИ И ОДУСТАЈАЊА

У монографији о Виминацијуму читалац може да нађе историјске изворе, комплетан историјат и хронологију ископавања, најзначајније проналаске и разматрања и закључке о њима, као и научне методе које се у том
обиљу дешавања користе, а које већина не би ни довела у везу са археологијом. Кораћ археологију види као област која истраживачу помаже
да сачува део дечјег духа.

На питање колико је дуго радио на монографији о Виминацијуму,
аутор одговара да кључ није у времену проведеном у писању, већ у
податку колико је пута одустајао од тога да је заврши. Јер, кад год је
мислио да је све од битних елемената прикупио, богатство нових налаза Виминацијума га је демантовало у томе и процес писања морао је
да се настави.
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РЕПОРТАЖА

Један дан у Јегри, са Евом Ваш (2. део)

Нераскидиве нити са детињством и родним градом

Наша саговорница Ева Ваш, у прошлом и овом броју СНН-а прича нам своју приповест о својој родној
Јегри, о небу изнад ње, о слатком мирису зрелих винограда, о лепоти Никољске цркве у чијој порти је
провела детињство. Као кроз кадрове чудесног филма, промичу историјски догађаји, крајолици,
преплетене судбине њених предака: Алексовића, Каменицких и Вашових.
ХИЉАДУГОДИШЊА ВИНСКА ТРАДИЦИЈА
Испод Јегре леже километри ходника и тунела, из времена када се град
бранио од Османлија. Ти тунели данас служе као вински подруми. Најпознатије вино из ових крајева је црно вино, „Бикова крв”. Винска традиција
је стара преко хиљаду година, а поједини вински подруми датирају још
из 16. века. У граду се налази улица „Долина лепих жена”, названа по околној долини (Szépasszonyvölgy) и у њој се налази око 200 густо начичканих
винских подрума.
временима, о некадашњем животу и
ко је где сахрањен. Заједно смо скидале маховину са старих споменика
да имена и епитафи буду читки. Гробље је данас претворено у спомен

Н

еке нераскидиве нити везују
нас за природни и културни
амбијент у коме смо одрасли.
То су боје и обзорја које су упиле наше очи, то су мостови између прошлости и садашњости.
О животу Срба у Јегри сведоче и
црквене матичне књиге из 1740. године. Срби су почели ту да се насељавају још за време турске управе Угарском. По предању поп Петар Витковић (1754-1808) је заслужан што је
црквена општина добила дозволу да
уместо оправке старе цркве, може
правити нову. Он је искористио долазак цара Јосифа II у Јегру, и згодном
приликом се лично обратио младом
владару, када је овај посетио стару
српску цркву. Цар је изјавио тада: „Зидајте нови храм Божији и молите се
Богу за мене!”.
Било је то давне 1785. године. Црква
је прилозима Срба са свих страна заиста подигнута за четири године. Грађена је у стилу касног рококоа. И после многих прохујалих година, пред
њеном лепотом се са дивљењем застаје. У Јегри је 1861. године радила
једна државна виша гимназија, на којој су се школовали многи Срби. Данас их више нема.
Надомак цркве је кућа Витковића

која је дала више свештеника и образованих људи. Ту је и бивши парохијски дом. Госпођа Ева Ваш сећа се свог
деде, који је био црквењак и коме су
били поверени црквени кључеви.
„За мог деду је то била велика част,
а и ја сам, као дете које је одрастало
уз њега, такође била препоносна.
Кључеви су чували благо и тајне, јер
када се отворе црквена врата, тамо
је све бљештало као у бајци. Свеци и
анђели су ме благо гледали са иконостаса, Пресвета Богородица била је
окружена херувимима и ја сам се од
тог момента предавала машти. Моји
причају да сам увек била јако срећна
када би ми деда дао та два велика,
гвоздена кључа, уз које сам и проходала држећи један у левој, а други у
десној руци. Легла бих на узвишење
црквеног дворишта и гледала облаке
како мењају свој облик, час покривају, час откривају сунце. Студирала сам
њихове паперјасте фигуре и тако се
играла дружећи се са небом као са
отвореном књигом. Врло далеко досежу моје најтоплије успомене на Јегру, порту и српско православно гробље које је било у непосредној близини. И док су се моје вршњакиње
играле у песку и са луткама, ја сам
слушала бакине приче о минулим

МЕСТО ТАМНОВАЊА ГРОФА БРАНКОВИЋА
За Јегру је везано и тамновање српског деспота, историчара и писца
Ђорђа Бранковића, где је писао своју познату „Хронику” и где је и умро
1711. године. Био је заточен у каменој тврђави са неколико кула, од којих
се највећа звала „црна”, висока као београдска кула Небојша. Ту је он
провео 21 годину страшног ропства, у потпуном мраку. Године 1743. кости
су му пренете у манастир Крушедол. Био је заокупљен идејом o стварању
државе Илирије за оне који говоре „илирски језик”. Хронике исписане у
пет књига, сведоче да су Срби, који су са патријархом Арсенијем III Чарнојевићем Великом сеобом 1690. стигли у панонске пределе, народ који
је имао славну прошлост, своје краљеве и цареве, своју славну династију
Немањића, самосталну цркву и светитеље, богато и живо предање. Народ
са чувеном прошлошћу, a не племе без корена. Тако је Бранковић својим
делима могао подстицати код Срба свест o њиховој вредности. Он је повезивао историју свога народа са судбинама народа југоисточне Европе.
Био је јединствена и посве изузетна и необична личност. Вероватно је
због тога и страдао од туђина.

во врати тамо где су недостајали. Позлату су радили други мајстори. Деда
је често причао о Другом рату и о
томе како је заједно са тадашњим
свештеником црквене драгоцености

Ева Ваш

парк и осим шездесетак надгробника
српских, руских, бугарских и грчких,
који су пренесени у порту цркве, нема
више ништа. Мој деда, Деже Каменицки био је столар и радио je столове за многе цркве, али се бавио и дуборезом. Поправљао је оштећене делове иконостаса или украсе који су
временом отпали. По узорку или цртежу знао је да копира и да их поно-

и реликвије склонио на сигурно место да не буду уништене или опљачкане. Памтим да је причао како је једно ђуле за време рата залутало и кроз
отворена црквена врата прелетело,
само окрзнуло палилеј и закуцало се
у зид. Метални украс палилеја је
оштећен, и то се и сада види, али нико није страдао и ништа друго није
повређено. Тај део гранате коју је де-
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да извадио из зида је код мене. Не
знам зашто га чувам. Иначе, Јегра је
преживела два светска рата прилично „безболно”, па је остало очувано
старо градско језгро и друго наслеђе.
Град је прворазредно туристичко
одредиште у Мађарској. Сам положај
је привлачан, између гора Бука и Матра са пуно лековитих бања и прекрасних излетишта”.
Ева каже да јој недостају речи за
апстрактне појмове и набујале емоције, да би описала бесконачан низ
тренутака и сећања на своје претке.

Уз супруга Игора Кујунџића, који је такође радио у Епархији
будимској, учи српски језик и сазнаје о
српским обичајима
и култури. У свему
томе јој помажу и
поклоничка путовања, обилазак манастира и цркава по
Мађарској и на простору бивше Југославије.
„Једно посебно
искуство ми је боравак у манастиру Гргетег, на Фрушкој гори, који има иконописачку радионицу
у којој раде монахиње. Ту сам учила правила и начин иконописања по канону
православне цркве.
Осетила сам да
имам дар за уметност као и мој деда
Каменицки. Обогаћујем се кроз путовања и људе. Тако
сам пре неколико година упознала Александру Толмачев из
Србије, која је желела да похађа Српску гимназију 'Никола Тесла' у Будимпешти. Прихватила
сам да јој будем старатељ, она је завршила Гимназију, студије у Копенхагену, у међувремену смо се спријатељиле и постала ми је као род рођени”,
каже Ева.
При крају посете цркви, где смо се
највише задржали, наша саговорница
нам предлаже:
„Идемо сада да вам покажем најлепши и највећи вински подрум који
је држао мој прадеда и деда Мађар,
са очеве стране”.

И док смо се пели калдрмисаном
узбрдицом, показивала нам је околна
брда која су прострта бескрајним ћилимима зрелих винограда. Показала
је речицу Јегру која протиче кроз
град, смештен у њеној котлини, између масива Матра и Бук. Јужно од града пружа се Панонска низија.
У некадашњем подруму Евиног деде, у улици Ráchegy, дочекује нас нови власник, Шандор Рабоцки. Сиђосмо у древни подрум 40 метара у дубину у коме су храстови црни бурићи
усисали винске мирисе многих лета
и берби. На улазу забележен стих: „У
води ћеш видети своје лице, а у вину
видиш израз своје
душе.” Деведесетогодишњи
Шандор-бачи, по коме се
и зове подрум „Шандор пинце”, дочекује
нас љубазно, уз добродошлицу. Из неколико бачви, које он
сам одабра, нуди нас
вином, па и себи наточи. Наздрависмо
за све радосне дане
и благдане. Ваздух у
подруму је био опијајући, бурад набрекла и пуна, а у каменим базенима је мехурићима пенушало
младо вино, мушт. Са
посебним ужитком
окусисмо и бело и
румено и розе уз јединствени доживљај
ове сакралне капљице која се рађа од
сласти земље и сунца. Слабо осветљен
подрум беше сав у
беличастим гљивицама које погодују
врењу. Нисмо могли
дуго да се задржимо,

Страдалнички животни пут Милоша Апића (37)

Шаљива прича о деди козлодерцу
„Био један стари човек”, започе причу Миладинка Шишковић. „Он се зв'о:
козлодерац-дида. Живио је сaм у самоће, у шуме, у једне малке кућерке.
Млого се мислио у самоће шта ће и како ће...”
„Досадио му је тај живот у самоће.
Мислио се да му би се трибало оженит да не буде сaм. Одлучио је једампут да ће се пробат оженит да не живи тако сaм у самоће, али пита се: кога ће он наћ кад је сaм самцат у шуме.
Распитив'о се колико је само мог'о.
Ч'о је да има једна сaма бака која исто тако живи к'о и он, али је она врло
далеко. Распит'о се за њу 'ди је, шта је,
'ди стоји? Један дан деда се дигне и
како је само мог'о, спримио се. Опанце је намаз'о с машћу, па је очо тражит баку надалеко у шуме. Кренио се
ујутру рано кроз шуму по једне липе
стазе. Иђе, па иђе по те стазе, већ је
врло и суст'о. Кад једампут виђе из
далека једну малу кућерку, к'о што је
и његова. Деда се скупи сад како је
најбоље мог'о. Сад ће он код баке у
прошњу. А бака издалека кроз мали
пенџерак опази диду и дочека га како
је само најбоље могла. На то се деда
појавио на врати. Покуца на врата, а
бака отвори врата. Деда униђе уну-

тра, па поздрави баку: »Помоз Бог, бако!«
Каже стара: »Бог ти помог'о, дидо!«
»Ја сам« – каже дида - »ч'о за тебе
да си ти сама жена, па сам се кренио
да ти питам можда би се 'тила удат
за мене?«
Бака се мало промисли, па каже:
»Дидо, ја сам већ стара, а и ти си већ
стар. Да л' ћемо ми моћ', нас двој стари живит? Имаш ли ти дидо как'ог стања и имања, кућу, јел' свога доброга?«
Одговори деда: »Имам кућу. У мене
су двори самотворни! А имам и од
кости столицу. А ја имам и коње самоскокне!«
На то ће бака диди: »Кад све имаш,
нек' ти буде, удаћу се!«
Затим бака покупи своје сиромаштво и крену се дидине куће. Иђу
кроз шуму истом стазом којом је долазио и деда. Већ им је дугачак пут.
Врло су већ обадвој сустали, кад су
стари. Кад једампут углеђу козлодерчеву кућицу.

па се изненадисмо када овај крепки
старац рече да је ту добар део дана
и да жеђ гаси само вином. Вратили
смо се кући пуни утисака носећи јегерско вино у Пешту да привидно
продужимо угођај који смо тамо
имали. И да се поново једном вратимо у град цркава, замкова, живих
извора и вина.
Захваљујемо се нашој саговорници
Еви Ваш која је поделила са нама своје успомене и уз коју је настала ова
репортажа. Такође се захваљујемо
Даници Јованов Милетић која је добар део разговора преводила.
Славица Зељковић

ФЕЉТОН
На то деда подигне своју кошуљу,
заврне, па каже бабе: »Зар не виђеш
буве у кошуље? То су моји коњи самоскокни!«
– Охо, дидо! – каже бака – Сад сам
се приварила, али ништа зато, остаћу!” (…)
Драгомир Дујмов

Деда каже баке: »Ево је моја кућица!«
А бака, кад је угледала кућу, почме
се мислити: »Па 'ди су му двори самотворни? Па и све оно друго?«
Униђу унутра, каже дида: »Бако,
сад да је штогод јести«.
А бака брже-боље направи вечере,
шта је знала. И сад ће сист вечерат,
ал' на чега ће сист? Сели су на кућни
праг, па метну тањур на колина, па
једу.
Кад су појили, а бака се почме распитиват: »'Ди су твоји двори самотворни?«
– Зар не видиш пустош око куће?
– одговори деда. – То су моји двори
самотворни.
– А 'ди је твоја од кости столица?
– опет ће бака.
На то ће деда: »Зар не видиш здилу
на колину? То је моја од кости столица«.
– А 'ди су твоји коњи самоскокни? Миладинка Шишковић (рођена
Косталић) и Жарко Шишковић
– упита бака.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Доживљаји наших гимназијалаца

Сусрет са градитељским и уметничким делима у Српском Ковину

О

д малена је свако од ђака Српске гимназије „Никола Тесла”
у Будимпешти учио историју
нашег народа. Своје учење смо наставили и овде, у Будимпешти.
До сада смо обишли неколико градова и места, која имају везе са нашим народом. Следеће место на листи је био Српски Ковин, у који смо
отишли 26. септембра. Тај мали град,
јужно од Будимпеште, прво је место
где су се наши људи населили на
овим просторима.
Кренули смо на пут веома срећни
што идемо на излет. Успут смо наишли на малу препреку у виду хлад-

ноће и дугог чекања на превоз. Међутим, то нам није пореметило добру
вољу, па смо након свега, са радошћу
стигли.
При доласку смо се одмах упутили
ка српском манастиру у Ковину. Тај
манастир, саграђен још у XI веку, један је од главних разлога што смо се
упутили ка овом граду. Саградила га
је рашка принцеза Јелена, кћерка великог рашког жупана Уроша II. Фреске из најранијих времена нису сачуване, међутим њих замењују прелепе
фреске из XVIII века, сликане у барокном стилу.
На нашу велику жалост, нисмо
успели да упознамо игумана Андреја,
али смо имали част да се нашој посети манаcтиру придружи градоначелник тог лепог града. У цркви посвећеној Ваведењу пресвете Богородице чули смо многе приче, сазнали
смо много о нашој историји. Док смо
боравили у цркви, као да смо се вратили у време када су наши преци ов-

де живели. Гледали смо исте фреске,
које су они гледали, целивали исте
иконе, које су они целивали при уласку у светињу.
Нажалост, због хладног времена,
нисмо успели да обиђемо центар града, али нам је посета манaстиру била
сасвим довољна и задовољни смо се
вратили у Будимпешту.
Марија Јовановић 11/б

*
суботу 26. септембра, 11/б и 11/ц
разред су заједно са својим одељенским старешинама, професорима Ериком Котхенц и Изабелом
Данко, као и професором
историје
Александром Милосављевићем, пошли
на излет у место јужно од Будимпеште,
лоцирано на острву
Чепел – Српски Ковин. У овом малом,
али изузетно лепом
месту, налази се истоимени манастир,
који је уједно најстарији манастир Мађарске и један је од
два манастира у Будимској епархији
Српске православне
цркве.
Овај манастир је средњовековна
тековина настала у XI веку. Манастир је основала краљица Јелена,
кћи рашког жупана Уроша I и супруга Беле II слепог. Како је владала
уместо свог сина Гезе, Јелена је као
угарска краљица била изузетно утицајна личност свог времена. Волела
је српску културу и желела да у ту
част подигне манастир. После првог
пада Деспотовине под Турцима,
1439. године, манастир је опљачкан.
У првој половини XV векa забележене су прве сеобе Срба у Угарску краљевину, изазване сталним биткама
против Турака.
Велики број Јужних Словена (од
чега највише Срба) населило је околна острва, па тако и Чепел, као и
град Српски Ковин, у коме је већ постојао српски манастир. Манастир
је забележен и у записима који су
настали за време Велике Сеобе Срба, 1690. године. Он престаје са радом за време просвећеног апсолу-

У

тизма Марије Терезије. Данашње
фреске на зидовима манастира потичу из XVIII века и сликане су у барокном стилу, од стране непознатог
италијанског сликара. Интересантно
је што фреске имају више утицаја
романске културе и што приказују
слике неуобичајене за српске манастире и цркве, као на пример слика
„Страшног суда”, у коме је приказано вагање душе и пакао. Поред ђавола, на фрескама су приказане и
разне животиње, слике мучених душа, али и прича мистериозног сликара, који је у Мађарску дошао након бродолома који је преживео,
мислећи да су га
спасиле сирене.
Манастир је грађен у барокном стилу и краси га високи, плави торањ,
сличан онима у
Сентандреји, највероватније изграђен
након што је први
звоник срушен. У
унутрашњости манастира види се да
је време оставило
трага: фреске су последњи пут реновиране у XVIII веку,
док су столице,
свећњаци и крстионица из времена Марије Терезије и
добро су очувани. Међу посебним
обележјима манастира истиче се један стари орман, некада постављен
на споредном улазу манастира, а
кроз који су улазиле жене; он је чувао топлоту зими, када је било јако
хладно. На њему се
налазе натписи на
славеносрпском језику. Позната је и
застава са грбом
цркве из XVIII века,
која је делом реконструисана и изузетно очувана. У манастиру се, такође, налази и чудотворна
икона Пресвете Богородице, за коју се
верује да може излечити разне болести. Царске двери
су сличне као и у
цркви Ваведења Бо-

городице у Коморану и цркве Светог Николе у Сегедину. Манастир је
осликан у време деловања великих
српских уметника: Христофора Жефаровића, Стефана Тенецког, Јакова
Орфелина, Теодора Крачуна и Теодора Илића Чешљара.
У овом манастиру се моли још само шест српских породица, али је
он врло цењен и обожаван од стране становника Српског Ковина и Срба у Мађарској. Драго ми је да смо
могли да посетимо овако посебан и
важан симбол националне и духовне свести у дијаспори. Сви смо били
одушевљени, како манастиром, тако

и гостопримством, које су нам пружили домаћини, међу којима је био
и градоначелник Српског Ковина,
који је великодушно понудио да нам
исприча пуно занимљивости и историјат манастира.
Ања Реџовић 11/б
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЧИТАОЦЕ СНН-а
НА ИНТЕРНЕТУ
У циљу популаризације штампаног издања "Српских
недељних новина" (СНН) и наставка неговања двовековне
традиције српског новинског издаваштва у Мађарској,
редакција ће електронску верзију сваког актуелног броја
СНН-а (у PDF формату) убудуће на интернету објављивати
три недеље након што примаоци поштом добију штампано
издање нашег листа.
Корисници интернета и даље ће имати на располагању све
бројеве СНН-а на нашем порталу (www.snnovine.hu) - у
рубрици АРХИВА, али ћемо сваки број на глобалну мрежу
постављати три недеље касније, у односу на штампану
верзију. На ову праксу, коју већ примењују редакције многих
листова, одлучили смо се како не бисмо угрозили тражњу
штампаног издања СНН-а, односно како бисмо избегли
могућност да наша архива на интернету буде конкуренција
традиционалном, штампаном издању српског недељника у
Мађарској.

JELEN/LÉT 2020
ФЕСТИВАЛ НАРОДНОСНИХ
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ
У организацији Удружења народносних позоришта у
Мађарској и Српског позоришта у Мађарској
*
08. 10. у 19.00 ч.
Deutsche Bühne Ungarn
DER GOTT DER REBEN
A SZŐLŐTŐKÉK ISTENE
(на немачком језику с мађарским титлом)

На интернет страници СНН-а и даље ћемо свакодневно
објављивати краће најаве текстова који вас у комплетној
верзији очекују на страницама нашег листа.
Као што смо већ писали, до 1. децембра ове године очекујемо
јављања оних читалаца који су заинтересовани да и даље,
сваког петка, бесплатно примају поштом штампано издање
СНН-а. Новине ћемо након тог датума испоручивати само
оним читаоцима који су нам се јавили имејлом или
класичном поштом (опширније у посебном огласу).
Ваш СНН

*
09. 10. у 19.00 ч.
Romano Teatro
AMÍG SZÓL A HEGEDŰ
(на мађарском језику)
*
09. 10. у 19.30 ч.
Magyarországi Nemzetiségek
Színházi Társulata
OTTHON
(на мађарском језику)
*
10. 10. у 11.00 ч.
Karaván Színház
JÁTÉK A SZAVAKKAL
(на мађарском језику)
10. 10. у 17.00 ч.
Karaván Színház
HŰVÖS
(на мађарском језику)

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН
Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.
У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо доступним оним нашим суграђанима који су заиста заинтересовани
за њихов пријем путем поште, покренули смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа. У том циљу, молимо
све читаоце да нам имејлом или писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће бесплатно добијају наш недељник.
Ваша јављања са именом, презименом и тачном адресом, очекујемо на имејл адресу:
snn.primaoci@gmail.com
Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску адресу:
Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft
Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest
Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године. После
тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима који су нам послали тражене информације.
Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ИНФО
*
10. 10. у 19.30 ч.
Malko Teatro
ПОЛЕТ БГ РАДИО
BG RÁDIÓ REPÜLÉS
(на бугарском језику с мађарским титлом)
*
11. 10. у 19.00 ч.
Amfitheatro Görög Nemzetiségi Színház
OEDIPUS TYRANNUS
(на грчком језику с мађарским титлом)
*
11. 10. у 19.30 ч.
Urartu Örmény Színház
MUSZA DAGH musical
(на мађарском језику)
*
Nemzeti Színház
1095 Budapest, IX Bajor Gizi park 1.
+361/476-6800
www.jelenletfesztival.hu
https://nemzetiszinhaz.hu/hirek/2020/02/jelen-let-fesztival-2020
https://www.jegymester.hu/hun/PlaceInfo/30000/NemzetiSzinhaz#anchor_list Színház "Kedvezmények" oldalán
jegy@nemzetiszinhaz.hu

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ - 2020
15. 10. 2020. у 18.00 - Дом народности
„Марципан – царство мога оца” - промоција романа
Учествују: Миклош Самош, аутор и
Милан Кићевац, издавач
29. 10. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
100 година у светлу Тријанонског мировног уговора
Предавач: Милан Дујмов - историчар
05. 11. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
Веронаучна трибина
„Пут ка земљи Аврамовој”
Предавач: Сенад Емра
Јерусалим, Света земља – присећање уз фотографије
15. 11. 2020.
In memoriam – поклоњење сенима српских жртава
У 10.00 Света литургија - Храм Св. Николе
У 12.00 помен / српско православно гробље
21. 11. 2020. 19.00 - Ресторан „Салка“
Közép Kikötő sor 9
Српско музичко вече
Свечано затварање „Месеца српске културе у Сегедину“
Организатори: Српска народносна самоуправа у Сегедину,
Сегединска месна српска заједница, Српска православна
црквена општина у Сегедину

www.snnovine.com
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СУСРЕТИ

Манифестација Дани културне баштине

Чудесно путовање у прошлост Стоног Београда

Дводневни програм посвећен културној баштини, који се одржава широм Мађарске, приређен је
и у Стоном Београду. Манифестацији се придружило неколико организација,
а међу њима и Српска самоуправа овог града.

С

рпска црква у Рацкој улици
је, поводом манифестације
Дани културне баштине, била отворена два дана - 19. и 20. септембра. Туристе из Ђера, Кечкемета,
Јегре, Мишколца, Сомбатхеља и Будимпеште представници српске заједнице, на челу са председником
Српске самоуправе Стоног Београда, Ласлом Шандоровићем, упознали су са историјатом цркве, са животом прве српске сликарке Катарине Ивановић и сталном изложбом
под називом „Дело наших предака”,
у Српској кући. Она је некада припадала породици Ћопић, којој је
презиме помађарено у Чикош. Срп-

ска кућа је сада власништво музеја
„Иштван Кираљ”.
Протојереј Павле Каплан служио
је недељну Свету литургију, која је
била посвећена празнику Рођења
Пресвете Богородице или Малој Госпојини.
Посетиоци су били углавном
брачни парови и мање групе. Цела
манифестација се, наравно, одвијала
под одређеним безбедносним условима, уз ограничења због пандемије.
У цркву је истовремено могло да уђе
само пет до шест људи, а ношење
маски је било обавезно. Током два
дана српску цркву је посетило 187
посетилаца.

БОРБА ЗА ОЧУВАЊЕ СТАРОГ НАСЕЉА ШКАНЗЕН
Историја настанка етно насеља Шканзен, у Стоном Београду, каже да
је 1965. године почео програм изградње стамбених зграда у Мађарској,
када су биле потребне локације за будућа насеља. Градске власти се нису
освртале на чињеницу да је у овом делу града постојало насеље где су
живели људи различитих националности, у својим аутентичним кућама
са занатским радњама, као ни на чињеницу да ту постоји црква. Много
тога је било. Све је било планирано за рушење, па је више од 70 одсто насеља срушено.
Рушење српске православне цркве било је планирано за 1967. годину.
На срећу, тада је за главног архитекту постављена млада жена, Ержебет
Чутине Шер (Csutiné Sheer Erzsébet), која није дозволила рушење цркве,
као ни преосталих кућа из којих су људи већ били исељени. После неког
времена одржан је састанак са члановима српских породица: Тешић, Шандоровић и Аксентовић, на коме су они обавештени да се црква, која је већ
била испражњена, неће рушити, него рестаурирати, као и да се планира
рушење кућица из тридесетих година прошлог века и градња идентичних,
којих је остало око петнаест, у оквиру заштићеног етно насеља Шканзен.
Обнављање је трајало од 1967. до 1989. године. Куће су биле уступљене
великим фирмама које су инвестирале градњу и касније етно куће користиле као музеје и занатске радионице. Постојали су српски ресторан,
пекара, музеј везан за производњу млека, а у Српској кући је радио пансион.
Све ово је функционисало до деведесетих година прошлог века, када
је дошло до промене система. Шканзен је престао да буде под заштитом
државе, а до 2018. године неке куће су продате приватницима. Тренутно
су отворене само три.
Прекопута српске цркве, кућа у којој је некада постојао пансион постала је власништво српске православне парохије, а пројекат је 1989. године
освојио престижну награду Европске уније „Europa Nostra”. До 1995. године завршени су радови на обнови српске цркве, а 7. јула исте године, на
Ивањдан, када се слави Рођење Светог Јована, црква је свечано отворена.

СРПСКЕ

Шканзен (етно насеље) у Стоном
Београду налази се у старом делу
града, у кругу стамбеног насеља. Само једна улица, под називом Рацка,
са аутентичним кућицама и српском
црквом која доминира, спасена је од
немилосрдних рушилачких порива
комунистичког режима.
На крају улице се налази кућа
споменуте породице Ћопић (Чикош),
која је одгајала коње и ново мађарско презиме добила је по мађарској
речи за ждребе – csikó. То је велика
кућа покривена сламнатим кровом,
са наткривеном летњом кухињом,
опремљена аутентичним старим
стварима, купљеним од последње
власнице. Од наочара до прибора за
јело, тањира, постељине, тепиха, као
и занатских алата које су Срби у то
време користили - све стоји на свом
месту, као да је власник на тренутак
изашао. У оквиру куће постоји неколико занатских радионица, а међу
њима једна за израду шешира.
Ласло Шандоровић каже да је веома задовољан успехом програма
Дани културне баштине, бројем посетилаца и општим интересовањем.
Како сазнајемо, у овој години Српска самоуправа планира још две манифестације. Обележавање потписивања Мировног споразума у Пр-

НЕДЕ ЉНЕ

вом светском рату, са културним
програмом и полагањем венаца на
војном гробљу, које лежи у оквиру
српског гробља, одржаће се 11. новембра у 11 часова. Помен ће се одржати у Српској цркви, у 9 часова.
„У оквиру програма под називом
'Вечерњи разговори', на првом сусрету планирали смо разговор са госпођом Ержебет Чутине Шер, која је седамдесетих година била главни архитекта у Стоном Београду и која је
координирала обнављање српске цркве и Шканзена. На други састанак
позвали смо Перу Ластића, директора
Српског института. О времену и месту
одржавања ових програма накнадно
ћемо обавестити заинтересоване. Надамо се да ће епидемиолошка ситуација бити повољна. Српској самоуправи у Стоном Београду сада је главни задатак да се у најкраћем року
покрене настава на српском језику, да
и ми добијемо двојезичну школу. Имамо подршку директора једне школе,
која је овога лета одржала два кампа
и позвала нас на сарадњу. Српска самоуправа је осам недеља, сваког петка, за децу организовала посету Српској кући и цркви, са предавањима.
Било је врло успешно”, рекао је за наш
лист Ласло Шандоровић.
Катарина Павловић Бачи

НОВИНЕ

