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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Вељко Одаловић о злочинима Албанаца

Стране службе неће доказе, јер су биле подршка ОВК-у

Генерални секретар српског Министарства спољних послова Вељко Одаловић, који је и председник
Kомисије Владе Србије за нестала лица, каже да материјални докази о злочинима над Србима на KиМ
несумњиво постоје и после 20 година, али да западне службе не желе да они буду и доступни,
јер су и саме биле укључене у дешавања у српској покрајини, као подршка Албанцима.

П

рема Одаловићу, проблем је у
томе што су неке службе, првенствено америчке, британске, француске и немачке, биле укључене у све оно што се дешавало на
простору KиМ и да су биле подршка
такозваној ОВK.
- Ја уопште немам дилему да информације не постоје, информације
постоје само је питање колико је ко
спреман да их стави у функцију овога због чега постоји Специјализовано
тужилаштво и Суд - казао је Одаловић у емисији „Свет са Спутњиком”.
Наглашава да је важно да се зна
да нико неће укинути Специјализовано тужилаштво, ни Суд и да ће се
пред судом појавити они који су
осумњичени за ратне злочине над Србима и осталим неалбанцима, али и
Албанцима.
- Много је Албанаца управо са њихове стране убијено. Сви они који ни-

су били на позицијама на којима је
била такозвана Ослободилачка војска Kосова су најчешће ликвидирани
и то је нешто што је тужилаштво препознало и чини ми се да оптужнице
које се спремају за Тачија и Весељија
доминантно су усмерене ка жртвама
Албанцима - рекао је Одаловић.
Говорећи о документацији коју поседује ОВK, Одаловић каже да су они
имали целу организациону командну
и политичку структуру да су донели
много аката како би направили правни оквир за функционисање, тако да
су имали и управнике затвора и командну зону одговорности, илегалне
затворе.
- Дошли смо у посед докумената који потврђују да је чак један број лица
које ми тражимо извесно био у одређеним затворима и да им се од тада
губи сваки траг - рекао је Одаловић
који је и председник Kомисије за не-

ЗАПАД НИЈЕ СПРЕЧАВАО АЛБАНЦЕ
На питање због чега није доступна документација међународних снага, Одаловић каже да су они прво инсистирали да немају ништа и да су
контингенти пребацили све у своје базе, али су с временом почела да се
појављују документа из неких јединица Kфора која показују да су војници на терену правили извештаје.
- Нису имали ни један мотив да се баве тиме. Српске жртве нису биле
у фокусу никога сем нас и оних који су нас подржавали, али они који су
били протагонисти свих тих дешавања, они то једноставно нису желели
да прихвате, јер то значи и да прихватају одговорност зато што су омогућили да такозвана ОВK несметано ради то што је радила. Једноставно
нигде нисмо наишли на случај да су они њих спречили да почине неки
злочин - рекао је Одаловић и подсетио да је после Kумановског споразума на KиМ дошло 50.000 добро припремљених и обучених војника.

стала лица Владе
Србије.
Kаже да очекује
да ставе архиве на
увид, не све али бар
онај део архиве који може да помогне
у информацијама о
судбини несталих
лица што је и хуманитарно и цивилизацијско питање.
- Верујем да ће
ћу бити неког помака, не очекујем ништа спектакуларно,
али то доста зависи
од САД. Хоће ли
они тражити од
Приштине да буде
оперативнија по
овом питању или ће
то препустити Европској унији - казао је Одаловић.
Одаловић ипак подсећа да су искази односно изјаве које су дате у истрази део доказног поступка.
- Чак и ако се сведок не појави из
било ког разлога, његова изјава постаје део доказног поступка за злочине, и
то је релевантан доказ. Тако да, у једно
сам сигуран, докази постоје. На крају
крајева не могу да не постоје докази,
јер је преко три и по хиљаде Срба и
осталих неалбанаца или убијено или
је нестало”, рекао је Одаловић и указао и на протеривање становништва,
спаљивање цркава, манастира, кућа
пљачке, силовања, малтретирања, пребијања, хапшења…

У сваком случају, каже да је ово нови тренутак у којем се по први пут јавља нада да ће они који су починили
злочин над Србима одговарати.
- Наравно, не бежимо ни ми од одговарања за злочине које су починили
појединци са наше стране, неки су
предмети процесуирани у нашем Специјализованом суду, тужилаштво и данас води истраге за одређене догађаје и то је нешто што треба да буде наша трајна обавеза, јер ми морамо да
направимо отклон од појединаца. Евидентно је да су на неким местима убијени цивили, који у свим сукобима треба да буду заштићени - закључио је
Одаловић. 

Инциденти у систему Мађарског Телекома

Хакери напали финансијско пословање институција

„Ово је, по својој величини и комплексности, био један од највећих хакерских напада икада виђених у
Мађарској. Руски, кинески и вијетнамски хакери покушали су да изведу напад на мађарске финансијске
институције, али и да блокирају мреже Мађарског Телекома”, каже се у саопштењу ове компаније.

М

ађарске финансијске институције и инфраструктура телекомуникација, претрпеле су прошле недеље снажан
кибернетички напад са рачуналних
сервера лоцираних у Русији, Kини и
Вијетнаму. Ову вест објавила је телекомуникациона компанија Мађарски
Телеком, док форинта ових дана бележи драстичан пад вредности у односу на евро.
Реч је о такозваном DDoS нападу,
у коме су хакери преплавили мрежу
неуобичајено великим бројем садржаја, како би је блокирали. У саопштењу Мађарског Телекома наводи се да
је овај напад био десет пута снажнији од уобичајених DDoS инцидената.
Напад, који се догодио у неколико
таласа, пореметио је услуге једног дела финансијских институција и пре-

кинуо пословање Мађарског Телекома у неким деловима Будимпеште.
За то време, форинта бележи нагли пад вредности у односу на евро.
За само неколико дана, вредност мађарске валуте пала је за око десет
одсто. 
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ДРУШТВО

Састанак у Ловри

Шимичко и Алексов обишли радове на изградњи школе

У

Шеф посланичке групе Демохришћанске партије и ранији министар одбране Мађарске
др Иштван Шимичко посетио је Ловру, где га је примио и са њим разговарао
српски представник у Мађарском парламенту Љубомир Алексов

вести објављеној на Фејсбук
профилу српског посланика, каже се да су Шимичко и Алексов
обишли радове на изградњи нове
школске зграде у Ловри, у којој вековима живи и српско становништво,
као већинско.
Гост и његов домаћин уверили су
се да је изградња школе при крају, а
Алексов је упознао Шимичка са значајем овог пројекта за српско школство и захвалио Влади Мађарске на
средствима која су добијена за ову
намену.
Изградња нове зграде Српске
основне школе у Ловри је један од
тренутно најзначајнијих пројеката
српске заједнице у Мађарској. Објекат се гради на земљишту чији је власник српска заједница, а нови просторни услови и повећање броја упи-

сане деце, уједно значе да Српска
школа у Ловри, која постоји већ више
од 260 година, има и своју будућност.
У ту установу ове године је уписано
11 ђака првака, што је помак набоље
какав се, кажу Ловрани, одавно није
догодио.
Школа функционише у саставу
Српске основне школе и гимназије
„Никола Тесла“ из Будимпеште, као
њено истурено одељење. Како нам је
у недавном интервјуу рекла директорка те установе др Јованка Ластић,
реална су очекивања да ће се тренд
повећања броја ученика у Ловри наставити.
- Надамо се да ћемо сваке године
моћи да покренемо посебан разред
у Ловри. Онда можемо да дођемо до
тога да у свим нашим основним школама сваки разред има своју учите-

љицу и да нема више тих активних и
пасивних часова, ни
мешовитих група.
Наравно, томе иде у
прилог и чињеница
да ће се, захваљујући овом проширењу, и забавиште у
Ловри проширити и
да ће у њему бити
две забавишне групе. Ставићемо нагласак на учење
српског језика, да
би та деца наставила код нас у школи,
тако да онда неће
бити проблем покретање самостал- коме није у интересу - истиче др Јоних разреда. У Ловри нико не плани- ванка Ластић.
ра да прави велику школу, јер то ниД. А.

Завршено уређење канала Баја-Бездан

Бродови поново запловили,
после три деценије
Свечаном конференцијом на преводници Бездан,
обележен је завршетак пројекта „Бебеца“, који
подразумева комплексно уређење водопривреде
подручја канала Баја-Бездан. Пројекат који је
реализован у протекле три године, спроводен је
у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне
сарадње Мађарска-Србија.

П

ројекат „Бебеца“, чији је буџет
износио 8.699.537 евра, од којих
је Европска унија суфинансирала 7.294.607 евра – што је 85 посто укупне вредности пројекта – од стратешког
је значаја као пројекат из области
спречавања ризика од поплава и управљања водама којим је унапређено
функционисање канала Баја-Бездан.
Извршена је реконструкција и рехабилитација преводнице Бездан и преводнице и уставе Шебешфок у Србији, док
је у Мађарској извршена изградња
платформи за уклањање наноса и рампи за пловила на три локалитета, као
и измуљивање деонице канала Баја–
Бездан у дужини од 5600 метара.
Пројекат је реализиован са циљем
да се унапреди систем прекограничног управљања водама, да се побољша
ефикасност Аутономне покрајине Војводине и Жупаније Бач-Kишкун у одбрани од поплава, као и да се побољ-

шају неопходни услови за друге пословне активности.
Пројектни партнери - Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са Дирекцијом за водопривреду Доњег Подунавља из Баје и Фондом „Европски
послови” Аутономне покрајине Војводине – имали су велику експертизу у
области управљања водама и спречавању ризика од поплава.
„После тридесетак година, омогућена је пловидбена веза између Великог
Бачког канала и реке Дунав путем преводнице Бездан и веза између Бајског
канала и Великог бачког канала преко
преводнице Шебешфок. Ништа мање
није значајно рећи да су обе преводнице део оперативног сценарија, дакле
да су на деоници од заједничког интереса са Мађарском и да смо практично окончањем ових радова унапредили одбрану од поплава”, изјавио је на

ВИШЕСТРУКО КОРИСТАН ПРОЈЕКАТ

Сређивање канала Баја-Бездан има вишеструки значај. Омогућена је
лакша пловидба, смањен је ризик од поплава, а посредно је омогућен
квалитетнији живот са обе стране границе. Дат је замајац привреди регија Доњег Подунавља у Мађарској и Горњег Подунавља у Србији.

свечаности Славко Врнџић, директор
ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад.
Присутнима се обратила и Ивана
Ђурица, помоћница директорице Фонда „Европски послови” АП Војводине,
рекавши да солидарност има посебан
значај за управљање ризиком од поплава што је показано кроз одличну
сарадњу Србије и Мађарске на сређивању канала Баја-Бездан.
„Прекогранична сарадња између
Србије и Мађарске представља најбољу праксу коришћења новца из Фондова Европске Уније који су нам тренутно доступни, док пројекат „Бебеца”
представља најбољу праксу коришћења узајамних потенцијала обе земље
за општу синергију и добробит, водећи
рачуна о спречавању ризика од поплава, циљевима животне средине и обез-

беђујући ефикасно и мудро коришћење ресурса”.
Радови који су реализовани пројектом, позитивно утичу на услове живота грађана, развој локалног подручја,
привредне актере из области обухваћене пројектом, запослене у надлежним водопривредним организацијама, на туристе, као и на кретање људи
и робе између Мађарске и Србије и
Србије и других земаља.
Свечаној конференцији поводом
успешно спроведеног пројекта присуствовали су покрајинска секретарка
за финансије Смиљка Јовановић, градоначелник Сомбора Антоније Ратковић, директор Развојне агенције Војводине Никола Жежељ, као и други представници покрајинских и локалних
институција.
Д. А.
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Заседала Скупштина ССМ-а

Делегати о финансијама, школству и статусу службеника

У размаку од недељу дана одржане су две седнице Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској - једна редовна,
а друга ванредна. Делегати су разматрали више актуелних тема и донели
одговарајуће одлуке у неколико различитих области.

П

ета редовна седницa Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској одржана је у петак, 18. септембра. Председавала је Вера Пејић
Сутор, председник ССМ-а, а било је
присутно 13 скупштинара. Због недостатка кворума седница Финансијског одбора није одржана, па су тачке
о којима је требало да се одлучује
одложене за наредну, шесту ванредну седницу, која је одржана 25. септембра. На редовној Скупштини разматрано је 7 тачака дневног реда.
Скупштинa ССМ-а je за члана Финансијског одбора изабрала Милицу
Немењи, а за председника Одбора за
културу Петра Богдана. Због ових
промена усвојена је измена и допуна
Статута Самоуправе Срба у Мађарској.
Др Јадранка Гергев, шефица Канцеларије ССМ-а, обавестила је скупштинаре да евентуална могућност за
одржавање седница преко интернета
није одобрена од стране Канцеларије Владе Мађарске, која врши надзор
законитости рада самоуправа, јер за
сада, у Закону о народностима та могућност не постоји.
У оквиру 4. тачке дневног реда
усвојене су коначне верзије кадровских услова и расподеле задужења у
школској 2020/2021. години, у васпитно-образовним установама које су у
власништву ССМ-а.
На Скупштини одржаној 29. јуна,
донета је одлука о одобравању рас-

поделе наставних предмета, али коначна верзија расподеле могла је да
се изради само у септембру месецу.
Руководиоци образовних институција су припремили расподелу, коју је
Одбор за образовање једногласно
прихватио. Др Јованка Ластић, директор Српске школе „Никола Тесла”,
изложила је тренутно стање, када је
реч о запосленима у тој установи. Она
је замолила Скупштину за подршку
да се српске школе не затворе.
„Очекује се да актуелни други талас епидемије траје до краја године,
па се треба трудити да се проблеми
преброде, наравно уз поштовање закона и модификације начина одржавања наставе. Ваннаставне активности нећемо укидати, све док не буде
наређено другачије. Ђачки домови ће,
по свој прилици, бити отворени током
јесењег распуста”, рекла је др Ластић.
Кристифор Брцан изнео је проблем школе у Десци, чија је зграда
мултифункционална. Примећује се,
како је рекао, смањење броја учесника ваннаставних активности, па треба
наћи начин да се не оспе чланство у
КУД-у „Банат”, које не припада Српској школи.
У наставку седнице, Петар Богдан
је поново делегиран за српског представника у Народносном пододбору
Фонда „Бетлен Габор”, са мандатом
од три године.
На шестој ванредној седници
Скупштине ССМ-а, одржаној 25. сеп-

АКТИВНОСТИ ПРЕДСЕДНИЦЕ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ
Делегати су прихватили извештај председнице ССМ-а Вере Пејић Сутор
о њеним активностима током летњег периода, између две седнице. Поред
осталог, у јуну месецу председница је присуствовала завршној вечери Батањског фолклорног кампа и седници Одбора за националне мањине
одржаном у Парламенту. Такође је радила на расписивању тендера за
више пројеката, за које је Влада Мађарске доделила средства Самоуправи Срба у Мађарској. У јулу месецу Вера Пејић Сутор присуствовала је
потписивању уговора о располагању некретнинама у Сегедину, у Улици
Штефанија 7, као и седници Удружења земаљских народносних самоуправа. Посећивала је Ловру, Сегедин и Батању и пратила изградњу и реновирање тамошњих објеката. Такође, била је гост на храмовним славама у
Десци и Новом Сентивану, а 1. септембра присуствовала је званичном
почетку школске године у Батањи и свечаној скупштинској седници у Бекешчаби, поводом Дана Жупаније Бекеш. Почетком септембра, у присуству
председнице, одржана је седница Надзорног одбора Српског института
КФТ и обављен технички преглед у згради забавиштa у Батањи.

тембра, предлог модификације буџета ССМ-а и њених институција у 2020.
години изнела је шефица економата
Силвија Олах, а потом је једногласно
донето девет одлука. Оне се односе
на повећање средстава за функционисање Културног и медијског центра
„Српски венац“ у 2020. години, затим
на споразум о подели рада између
Српског забавишта у Сегедину и Српског забавишта, основне школе, гимназије колегијума и библиотеке „Никола Тесла“ и друго.
У даљем раду Скупштине усвојен
је извештај о пословању ССМ-а и њених институција, за период јануар-јун
2020. године, као и извештај Српског
института КФТ за 2019. годину и одлука о личном дохотку његовог директора у 2020. години, у бруто износу од
585.000 форинти.
Затим се говорило о измени и допуни статута Канцеларије ССМ-а и
промени садашњег у статус државних службеника, од 1. јануара 2021.
године. Образложење је изнела др
Јадранка Гергев, шеф Канцеларије,
која истиче да ће им ова промена донети још више обавеза, док број запослених у Канцеларији остаје исти.
Како је рекла, велики проблем представља то што запослене који оду на
боловање, нема ко да замени.
Због ове промене дошло је до измене и допуне статута Канцеларије
и прихватања етичког кодекса. Игор
Рус, потпредседник ССМ-а, говорио

је о етичком кодексу, констатујући да
Пера Ластић, директор Српског института и он, сматрају да једна тачка
мора да се преформулише, да би била у складу са српском институцојом
и њеном функцијом: она не брани интересе мађарске нације, него српске
народности у Мађарској. Одлука о
промени Статута је усвојена, као и
основица од 60.000 фт за обрачун плата у јавним службама, за запослене у
Канцеларији ССМ-а и додатака за
одређене послове и стручну спрему.
Такође, усвојен је и етички кодекс са
допуном.
Седница је настављена петом тачком дневног реда, која се односила
на коришћење возила марке Фијат
добло и продају возила марке Фијат
дукато. Усвојен је предлог да се Фијат
добло преда на бесплатно коришћење Српској школи „Никола Тесла“.
Продаја возила марке Фијат дукато
је повучена, а аутомобил се даје на
бесплатно коришћење дешчанској
подружници школе.
Скупштина је продужила на годину дана уговоре за коришћење некретнина у Улици Нађмезе 49, приземље, станови бр. 7 и 8, а утврђене
су и цене исхране у васпитно-образовним установама које су у власништву ССМ-а, за школску 2020/2021.
годину и дата је на коришћење некретнина у Сегедину, у Улици Штефанија бр. 7.
К. П.
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КУЛТУРА

Свечаности у Батањи

Духовна прослава увеличана Даном српске културе

У Батањи, на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније, Срби су обележили две светковине: једну духовну,
а другу културну. По традицији, прославили су своју храмовну славу и приредили садржајан
програм у оквиру „Дана српске културе”.

Б

атањски Срби још су једном показали како се чувају традиција
и вишевековни обичаји. У организацији Српске основне школе, Српске православне црквене општине и
Српске месне самоуправе, у суботу
19. септембра обележен је Дан српске
културе и прослављена храмовна
слава - Рођење Пресвете Богородице
или Мала Госпојина.
У преподневним часовима одржана је Света литургија, коју је служио
протојереј-ставрофор Војислав Галић, архијерејски заменик, уз саслу-

жење протојереја-ставрофора Илије
Галића, протонамесника Далибора
Миленковића и протонамесника
Светомира Миличића. У дворишту
Српске основне школе приређен је
пригодан програм, па је тако у поподневним часовима отворена изложба
слика уметнице Вираг Грунчић, бивше ученице ове образовне установе.
„Било ми је велико задовољство
када су ме позвали из моје старе
основне школе и пружили ми прилику да изложим своје радове. Заштита
животне средине ми је веома важна,

својим цртежима покушавам да људима скренем пажњу на заштиту
наше земље и живих
бића која на њој живе,
и на очување нашег
природног блага. То
сам учила од малих ногу, у вртићу и у школи,
да се бринем о вредностима које већ постоје.
Диван је био осећај
примити пуно позитивних повратних информација. Видела сам
блиставе очи, а искрена
реакција деце посебно
ми је дирнула душу. Кроз своје радове увек се трудим да пренесем хармонију, мир и спокој“, каже за наш
лист Вираг Грунчић, која је однедавно
почела своје студије ликовне уметности, на Универзитету у Сегедину.
Уз присуство великог броја Батањаца и њихових пријатеља, у црквеној порти обављено је резање славског колача и освећење кољива. Богатим културно-уметничким програмом ученика Српске основне школе
и КУД-а „Суферини“ настављено је
празновање. Школски хор је и овога
пута измамио велике
аплаузе публике. Велико иненађење за све
присутне је био фрулашки тандем из Деске,
деда и унук. Миодраг
Ђукин, са својим даровитим унуком Рувеном
Фридманом, извео је
сплет српских песама и
игара на фрули.
Чланови КУД-а „Суферини“ су песмом публику провели кроз
разне српске пределе,
заустављајући се на југу Србије, у Лесковцу,
чије игре су тог попод-

Планови Срба у Десци

У сусрет овогодишњем „Банатском сабору”
У дешчанском Српском културном, образовном и духовном центру „Свети Сава“,
одржана је проширена седница руководства месног Културно-уметничког друштва
„Банат“, на којој се разговарало о предстојећем „Банатском сабору“.

С

едницом у Десци председавао је Кристифор Брцан,
председник КУД-а „Банат“, а
на дневном реду нашле су се организационе припреме за „Банатски
сабор“, традиционалну смотру српске народне и духовне музике у склопу „Сабора српске културе у Мађарској“, као и разматрање организационих обавеза, везаних за „Дан
Баната“.
Главни носиоци организације „Фестивала ајвара“ и „Дана Баната“ су

већ након два дана донели одлуку да,
због епидемиолошке ситуације и
здравствених предострожности, не
одрже 12. септембра приредбу која
је, првенствено, требало да буде намењена члановима „Баната“, њиховим породицама и поклоницима друштва.
Што се, тиче организационих припрема за „Банатаски сабор“, заказан
за 7. новембар, на заседању су донете
одлуке, везане за пропозиције ове саборске манифестације. Оређено је да

свако од учесника изведе програм у
трајању од 6 до 8 минута, а донете су
одлуке и о неким изменама, о којима
ће јавност ускоро бити информисана.
Руководиоци „Баната“ су решили
да „Банатски сабор“ одрже у зависности од епидемиолошке ситуације.
Уколико ситуација дозволи, саборска
манифестација ће 7. новембра бити
приређена, али се послужење за учеснике неће уприличити у угоститељском објекту у центру села, већ у згради Старачког дома. Разлог томе је

нева представили публици кроз кореографију.
Уследило је дружење у црквеној
порти, уз оркестар „Коло“ из Тукуље.
Ове године вечерњи бал и концерт
је изостао због новонастале пандемије. Присуство вируса ће очигледно
утицати на многе програме, који су
до сада организовани у Батањи. Организатори су били срећни што су
успели и на нешто скромнији начин
обележити културне и духовне свечаности.
Станислава Ђенеш Екбауер

скромнија финансијска ситуација, у
којој се налази Културно-уметничко
друштво „Банат“. Иако је КУД успешно конкурисао, ипак је остао без
обећаних средстава, пошто је Влада
Мађарске, због пандемије корона вируса, још пролетос поништила одлуке
везане за доделу финансијских средстава, за финансирање и суфинансирање програма културних садржаја.
Та одлука је погодила и Дешчане.
Посебна пажња је током седнице
посвећена главном питању везаном
за организацију ове саборске манифестације, а то је обезбеђивање путних трошкова учесника. Постигнут је
договор да се, путем телефона, упитају учесници у вези са доласком у
Деску, како би се виделе могућности
за пружање помоћи.
КУД „Банат“ већ се припрема за организовање „Банатског сабора“, а надамо се да ће он и ове године бити
приређен у дешчанском Сеоском дому.
П. М.
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ДУХОВНОСТ

Храмовне славе у нашим насељима

Мала Госпојина - празник рађања и време свадби и сабора

У неколико насеља у Мађарској, Рождество Пресвете Богородице обележава се као храмовна слава, па
је тако било и ове године. Богородица је рођена у Назарету, од родитеља Јоакима и Ане. По оцу и његовим
прецима, била је од царског рода Давидовог, а по мајци и њеним прецима, од првосвештеничког рода.
Ана је у позним годинама родила кћер Марију, по благослову Божјем и тај дан се
празнује као Мала Госпојина или Мала Богородица.

Сантово

С

рби у Сантову су 19. септембра
прославили заштитника своје
светиње. Празновање патрона
сантовачког српског православног
храма је ове године протекло у знаку
два јубилеја: 120. годишњице постојања месне српске православне цркве
и 100 година уједињења Српске патри-

Сантово

Иако су Сантовчани, предвођени својим духовним пастиром, протонамесником Јованом Бибићем, парохом
сантовачким, стрепили да ће се, због
пандемије, мало људи појавити на малогоспојинском славском богослужењу, на опште изненађење, црква је била пуна верника. Око сто присутних

Сантово

јаршије. Баш зато, Срби у Сантову су
посебну пажњу посветили припремама за достојно обележавање годишњица и прославу храмовне славе.

Сантово

ње свештенства, служио епископ будимски Лукијан.
Празнично славско богослужење,
овом приликом, својим предивним појањем увеличао је Вокални ансамбл
„Београдски мушки хор“, предвођен
ђаконом Владимиром Руменићем.
У склопу свете архијерејске литур-

товчанима, између осталог, рекао следеће: „Као што је крсна слава празник
породице и има за циљ да окупи целу породицу, храмовна слава јесте
слава велике породице, то јест, парохије, свих који су везани за ову цркву.
Без обзира где становали, они јесу
парохија, чак и онда ако не живе ов-

Сантово

верника присуствовало је светој архијерејској литургији, а међу њима и
велечасни Имре Пољак, месни римокатолички жупник, коју је уз, саслуже-

гије, свечану славску беседу одржао
је јереј Зоран Живић, парох калашки,
архијерејски намесник мохачки, који
је честитајући храмовну славу Сан-

Сириг

де у Сантову. Од давнина, када су наши преци установили која ће бити
храмовна слава, она се свечано прослављала.“
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Сириг

У наставку своје проповеди о. Живић је говорио о важности бриге Божје о народу своме, празнику Рођења
Пресвете Богородице, да би на крају
подсетио и на поуку:
„Тај догађај треба да буде поука
свима нама. Када неко зажели дете,
када добије дете – то дете треба посветити Богу. Први кораци детета треба да буду у храму. Управо, као што
су радили Јоаким и Ана. Они су хтели
да имају дете и да то дете посвете
Богу. Богу и роду своме!“
Присутним верницима и припадницима других вероисповести обратио се и епископ будимски Лукијан,
који је присутним верницима скре-

Вашархељ

нуо пажњу на чињеницу да Српска
православна црква празнује 800 година аутокефалије и 100 година уједињења Српске патријаршије.
„Сто година је прошло како је Будимска епархија ушла у састав Српске православне цркве и 120 година
од изградње ове цркве и настанка ове
парохије. Сваки јубилеј јесте смотра.
Пред небеским царем смо сваки дан
и увек, у сваком тренутку, а посебно
кад смо у храму и када су јубилеји.

Вашархељ

Ми треба да живимо као војска небескога цара.“
Преосвећени владика Лукијан је
на крају своје проповеди још једанпут нагласио важност прослављања
јубилеја, који су важни датуми у животу наше помесне Цркве.
Након свечане проповеди епархијског архијереја уследила је литија
око цркве, а пред сам крај свете архијерејске литургије протонамесник
Јован Бибић, парох сантовачки, се захвалио Вокалном ансамблу „Београдски мушки хор“ на предивном
појању, а речи захвалности упутио је
и куми овогодишње славе, Ани Ладњик, која је светињи даривала два нова кандила, један тепих и величанствену икону Пресвете Богородице.
По окончању преподневног славског малогоспојинског богослужења,
домаћини Сантовчани и њиховио гости заједнио су отишли на трпезу љубави, агапе.
Вечерње, које су служили јереј Зоран Живић, аријерејски намесник мохачки, и протођакон Андраш Штријк
отпочело је у 15 сати, а и том приликом црква је била пуна верника из
Сантова, али и из Бачке, Барање, Будимпеште и бројних места где живи
српски живаљ у Мађарској.
На крају вечерња Вокални ансамбл „Београдски мушки хор“, предвођен ђаконом Владимиром Руменићем, одржао је кратак концерт, састављен од духовних и световних
композиција. Потом је, у порти светиње, уследио свечани чин резања славског колача и преливања кољива.
Кумовала је Ана Ладњик са својом
породицом, а за следећу годину кумства се примила Мира Ђурић. Малогоспојинско славље Сантовчана и њихових гостију настављено је дружењем, уз послужење и пригодни
културни програм, у којем је наступао КУД „Весели Сантовчани“.
Након наступа фолклораша, којима је музичку пратњу обезбедио дует
„Браћа Барић“, уследило је славско
весеље, а повело се и коло. Зоран и
Дејан Барић направили су прави штимунг, а касније су им се прикључили
и тамбураши из Бачког Моноштора,
у Србији.
Славско весеље Сантовчана и њихових гостију потрајало је до вечерњих сати, а овогодишње празновање
заштитника српског православног
храма у бачванском насељу, на мађарско-српској граници, суфинансирали су: Уред премијера и Фонд „ Бетлен Габор“, као и Самоуправа Срба
у Мађарској.
И Срби у Сиригу су достојно прославили своју храмовну славу, Малу
Госпојину. Иако је прослава малогоспојинске храмовне славе у овом насељу била заказана за 20. септембар,
празновање заштитника српске православне цркве – Рождество Пресвете Богородице - отпочело је дан раније, у суботу. У склопу „Месеца српске културе у Сегедину“, 19. септембра,
у сиришком српском православном
храму, најпре је служено вечерње, а
затим је, у оквиру једног предавања,
одржано представљање архитектуре
и иконостаса сиришке светиње.
Вечерње је служио јереј Милан
Ерић, парох печујски, администратор
сиришке парохије, који је на крају вечерњег богослужења, у својој беседи
нагласио:
„Рођењем Пресвете Мајке Богородице родио се и Бог, Христос, онај који нас избавља од свих овоземаљских

искушења. Њен рођендан сви ми славимо. И овај наш свети
храм слави рођендан
свих верника. Свих
оних који живе живу
Цркву, а то сте Ви, односно, ми, који долазимо у овај свети
храм. Јер, кад нас не
би било, не би било
ни светлости у овоме
светоме храму. […]
Сви ми радујемо се
овом лепом дану и
прослављамо име ГоСириг
сподње, кроз молитве
његове свете Пречисте Мајке Богородице.“
Након вечерња, присутни верници
из Сирига и околних насеља имали
су прилику да се детаљније упознају
са историјатом и изградњом сиришке
српске православне цркве, са њеним
иконостасом и иконама. О изградњи
поменутог храма и његовим архитектонским карактеристикама говорио
је универзитетски доцент, др Зоран
Вукосављев, док је о настанку иконостаса и о иконама светиње беседио
дипломирани теолог Сенад Емра.
Храмовна слава, прослава заштитника сиришке српске православне
цркве – Рођење Пресвете Богородице, уприличено је сутрадан. У древној
светињи, у присуству тридесетак верника, свету литургију служили су: јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор сиришке парохије, и
протођакон Андраш Штријк. У склопу
славског богослужења обављен је и
свечани чин резања славског колача
и благосиљања кољива. Кумовао је
Милан Владисављев са својом породицом, а кумство за следећу годину
предао је мештанину Марку Мендебаби.
На крају свете литургије, свечаном
беседом присутним верницима обратио се јереј Милан Ерић, који је честитајући храмовну славу Сирижанима рекао следеће:
„Окупили смо се данас у овом нашем, вашем, прелепом сиришком светом храму, посвећеном Пресветој
Мајци Богородици, како бисмо прославили рођендан Премилостиве
Мајке Божје, која нас својим рукама,
као крилима, скупља, окупља, воли и
чува од недаћа и свих искушења.“
Духовни пастир Сирижана је подсетио и на бројне недаће, које су задесиле човечанство, нагласивши да
„ми треба да се држимо Божјих заповести. Треба поштовати оно што
нам је Бог рекао како да живимо“. На
крају своје беседе, о. Ерић је позвао
присутне да се моле Пресветој Мајци
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Богородици, јер она помаже свакоме.
По окончању свете литургије, у светом храму се делио колач и кољиво,
а затим су домаћини, са својим гостима, пошли на трпезу љубави, у један
од угоститељских објеката у насељу.
Овогодишње достојно празновање
малогоспојинске храмовне славе у
Сиригу суфинансирала је Самоуправа Срба у Мађарској.
И у Вашархељу је 20. септембра, у
недељу, уприличена прослава храмовне славе, свечано обележавање
патрона светиње – Рођење Пресвете
Богородице. Малобројни Срби, Руси,
Румуни и Грци, који редовно долазе
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у вашархељску светињу, били су почашћени, јер им се, у празновању заштитника светог храма, прикључио
епископ будимски и администратор
темишварски Лукијан, који је, уз саслужење свештенства, служио свету
архијерејску литургију. Преосвећеном владици су саслуживали: јеромонах Митрофан (Гајић), јеромонах Варнава (Кнежевић) и ђакон Стефан Милисавић. Литургијско славље увеличали су монахиње манастира Грабо-
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вац и свештеници сегединског архијерејског намесништва.
Током празничног малогоспојинског славског богослужења апостол
је читао Рувен Фридман из Деске, док
је „Оче наш“ и „Причесно“ отпојала
Јована Миленковић из Сегедина. У
склопу Свете архијерејске литургије
свечану славску беседу одржао је
протонамесник Далибор Миленковић, парох сегедински, који је истакао
значај Богородичиног празника за
хришћане.
„Рођење Пресвете Богородице јесте почетак рођења једине истинске
и бесмртне радости у овоме свету,
како и појемо у празничном тропару:
„Рођење Твоје, Богородице Дјево, радост најави целој васељени.“
Након литургије уследила је литија, а потом и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива.
Кум овогодишње славе био је Иван
Шевић са породицом, а часних обавеза кумства, за следећу годину, примила се Зита Викториа Отлакан.
Празновање храмовне славе Рождества Пресвете Богородице у Вашархељу приведено је крају пригодним послужењем и трпезом љубави
за све госте, у свечаној сали Музеја
,,Јанош Toрњаи“. За време славског
ручка, за пријатно расположење домаћина и гостију побринули су се:
Тамбурашки оркестар „Банат“ из Деске и солисткиња Естер Фрањо Вујчин. Главни покровитељ и суфинансијер овогодишње свечане прославе
црквене славе, у Вашархељу, била је
Самоуправа Срба у Мађарској.
Низ празновања малогоспојинских
храмовних слава приведен је крају у
Бати. На сам дан црквеног празника,
21. септембра, празновање патрона
древне светиње у Бати - Рођење Пресвете Богородице, протекло је у знаку
два јубилеја: 300. годишњице од подизања некадашње цркве, која је била
посвећена Ваведењу Богородице, од-

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
носно, 270. годишњице изградње данашње цркве, посвећене празнику Рођења
Пресвете Богомајке.
У Бати је још у 17.
веку постојала мала
православна богомоља, коју су опслуживали путујући калуђери и свештеници из будимског
Табана. Међутим,
насеље је крајем 17.
века опустело. За
време Велике сеобе
Срба (1690), неколиБата
ко српских породица се зауставило у
Бати, која се од тада развија као српско место.
Иако данас у овом граду живи мали број Срба, славске традиције, српска култура и светосавска српска православна вера, се чувају у овом насељу. То се могло закључити и 21.
септембра. Иако су Батлије, предвођене својим духовним пастиром, протојерејом Павлом Капланом, можда
стрепиле да ће због пандемије, као и
понедељка, првог радног дана у недељи, мали број људи моћи да се појави
на малогоспојинском свечаном славском богослужењу, верници из места
и околних, српским живљем настањених насеља, окупили су се у лепом
броју. Сви они здушно су појали и пратили свету архијерејску литургију, коју је, уз саслужење свештенства, служио епископ будимски Лукијан.
У склопу празничног малогоспојинског богослужења свечану славску
беседу одржао је јереј Зоран Живић,
парох калашки, архијерејски намесник мохачки, који је између осталог
рекао:
„Пре 300 година Срби, који су овде
дошли, саградили су прву цркву брвнару. У ствари, саградили су цркву
према небу. Пре 270 година саградили су ову цркву, да свим генерацијама
после њих, буду отворена врата ка
небу. А, поставили су за заступника,
чувара и водитеља управо Пресвету
Богородицу, чији празник данас и славимо. Она је та, која чува, која бди и
која пази на парохијане ове парохије.“
Јереј Живић је подсетио и на догађаје који су претходили Рођењу Пресвете Богородице, да би потом нагласио да човек своју веру, наду и живот
треба да темељи на вери. Парох калашки је, затим, указао и на богоугодно дело праведних Јоакима и Ане.
Присутнима се обратио и епископ
будимски Лукијан, захваливши свима
који су својим учешћем увеличали
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празник Рождества Пресвете Богородице, патрона светиње у Бати. Уследила је литија и верни народ је, предвођен свештенством, најпре отишао
до старог крста, а одмах затим уприличен је и опход цркве, као и помен
служитељима божјим.
Након преподневне Свете архијерејске литургије домаћини и гости
пошли су на агапе, трпезу љубави, а
малогоспојинска храмовна слава у
Бати настављена је поподне вечерњим, које је служио протојереј Павле
Каплан, парох батски.
У склопу вечерња обављен је и свечани чин резања славског колача и
преливања кољива. Кумовала је
Александра Секе са својом породицом, а за следећу годину часних обавеза кумства примила се Мирјана
Каплан са својим супругом. На крају
вечерња, пригодном славском беседом обратио се протојереј Павле Каплан, парох батски. Он је подсетио
да само српски народ краси славска
традиција, приликом које се, као благослов, преноси колач и кољиво за
идућу годину.
„Ево, дао нам је Бог да на данашњи
дан пре много векова процвета најлепши цвет људскога рода, нико други, већ сама Пресвета Богородица.
Ми смо данас скромно, али незаборавно обележили један јубилеј, који
је записан и на небесима, а ја се надам и у срцима нашим. Данас прослављамо 270 година од како је сазидан
овај камени храм, али да нисмо дошли јуче, сведочи и други јубилеј, па
данас прослављамо и 300 година када је на овоме светоме месту сазидан
дрвени храм“, истакао је отац Каплан.
Окончавши своју проповед, духовни пастир Батлија је позвао вернике
да се сложно, једним срцем и једном
душом помоле за одржавање и наставак славских традиција. Уједно, он се

захвалио овогодишњим кумовима
што су припремили славски колач и
кољиво, као и свима који су им помогли у припреми славских обележја.
Овогодишња кума славе, која је са
мајчине стране потомак породице
Козаровић, рекла нам је да јој је драго због кумства и да јој је част што
има прилику да угости српске православне вернике и госте батске цркве:
„Кумства сам се прихватила и због
тога, јер сам и на тај начин желела да
чувам спомен на моју мајку, Милку
Козаровић, која се упокојила пре 25
година. Важно ми је да чувам и негујем корене. Са друге стране, веома ме
радује чињеница да смо се у оволико
лепом броју окупили да прославимо
нашу храмовну славу“, истакла је
Александра Секе за наш лист.
Малогоспојинско славље Батлија
и њихових гостију је потом настављено уз дружење, послужење и пригодни културни програм, у којем је наступио КУД „Табан“ из Будимпеште.
Након наступа фолклораша, којима
је музичку пратњу обезбедио Оркестар „Коло“ из Тукуље, уследило је
славско весеље приликом којег се повело и коло.
Пријатно славско расположење је
касније пренето и у један од угоститељских објеката у граду где се за добро расположење присутних побринуо Оркестар „Коло“ предвођен хармоникашем Ладиславом Халасом.
Коло се вило до касних сати... Ко није
играо, певао, тај се присећао старих
славских обичаја, везаних за прославу храмовне славе Мале Госпојине у
Бати.
Овогодишње празновање заштитника српског православног храма у
Бати суфинансирале су: Самоуправа
Срба у Мађарској и Српска народносна самоуправа у Бати.
Предраг Мандић

Бата
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РЕПОРТАЖА

Један дан у Јегри, са Евом Ваш

Човек има потребу да се враћа својим коренима

Прича наше саговорнице, Еве Ваш, која је српског порекла, покренула нас је да и сами доживимо оно о
чему нам је са толико емоција говорила о Јегри, где је рођена и где се увек радо враћа. Кад год нађе
времена дође да посети српску православну цркву, обиђе гробове својих предака и купи вино
у подруму, који је некада био власништво њеног деде. Каже да се кући увек враћа
са утисцима протканим мирисима и сликама.

Иконостас српске православне цркве у Јегри

Е

ва Ваш је рођена 1958. године,
школовала се у Будимпешти, а
свој радни век је завршила у
Сентандреји. Ту је радила у Српском
православном музеју Епархије будимске, уз кустоса Косту Вуковића.
Повремено је била и туристички водич за групе којe су долазилe из Србије у Сентандреју. Тог септембарског
дана, била је у улози нашег домаћина
и водича у Јегри.
У том граду некада је постојала
бројна српска заједница, о којој сведочи српска православна црква Светог Николе, са једним од најлепших
и најраскошнијих иконостаса у целој
Мађарској. Нажалост, у Јегри нема
више наших сународника, али је црква отворена за посетиоце. Пре неколико година обновљен је њен кров, да
се колико-толико сачува од зуба времена.
У ризници цркве Преноса моштију
Св. Николаја могли смо видети различите експонате и рукописе, који сведоче о давним временима и људима.
С пажњом смо читали о дуборесцу
Николи Јанковићу, који је умро у Јегри
1817. године, и који је ту оставио своја
најлепша остварења. Видели смо и
бакрорез Захарија Орфелина из 1779,
чија се оригинална плоча чува у ма-

настиру Хиландар, крстове опточене
филиграном са светогорским дуборезом, деловима од шимшировине из
18. века, алманахе „Сербска пчела“
Павла Стаматовића, историчара и
уредника „Сербског летописа“ Матице српске у Пешти, који је од 18331834. био свештеник у Јегри, као и друге историјске и уметничке занимљивости.
„По родослову мојих предака, по
далекој, сада већ митској прошлости,
тешко је утврдити преплетене крвне
везе мађарске, пољске и српске. Бака
је Петронела Алексовић (1902-1978),
деда је Деже Каменицки (1897-1980),
отац је Алберт Ваш, мама је Марта
Каменицки. Сви моји преци потичу
из Јегре. Нико поуздано не зна како
су се населили, ту живели вековима,
рађали се и умирали“, каже Ева на
почетку нашег разговора.
Из далеке историје, коју смо прелиставали пред пут у Јегру, дознајемо
да су ово подручје насељавали германска, аварска и словенска племена,
а од X века и мађарска. Мађарски
краљ Стефан (997–1038) први, који је
примио хришћанство и зато је прозван Свети, основао је у Јегри бискупију. Прва катедрала у Јегри подигнута је на месту које данас заузима је-

герски замак, а град се формирао око
њега. Од тог доба, Јегра је била и остала важан верски центар у Мађарској.
Велики ренесансни споменици и јавне грађевине подигнути су у њему, за
време владавине краља Матије Kорвина (1458–1490).
Са доласком Турака на Балкан, Јегра постаје значајна погранична тврђава. Чувена јегерска одбрана (када
је 2100 грађана, под заповедништвом
Иштвана Добоа, одбило војску од
80.000 Турака) описана је у роману
„Јегарске звезде” мађарског писца
Гезе Гардоњија. Турци су ипак освојили Јегру 1596. године, после дуге борбе и шестодневне опсаде, и дуже од
80 година држали га као административни центар истоименог вилајета.
Поново је прешао у руке хришћана
тек 1687. године, али и данас ту стоји
турски минарет, као сведок османских освајања.
Срби су почели да се насељавају у
Јегру још за време турске управе
Угарском. Током Друге велике сеобе
стигле су у Јегру бројне српске породице, које су 1785. у њој обновиле стару цркву из XVII века.
Самим уласком у црквену порту,
као да смо прекорачили невидљиви
праг и прешли у сферу сакралног битисања. Цео тај освећени простор са
храмом, са српским и грчким надгробним крстићима од ружичастог
мермера испод огромног столетног
кестена, који доминира простором,
уводи нас у свет трансцеденталног,
који постоји само у нашим мислима.
„Ја сам пре свега хришћанка, a православље ми је у срцу“, каже наша
саговорница Ева Ваш, која је најпре

крштена у католичкој цркви, а потом
је примила православље.
„Преко баке и деде по мајци, заволела сам православље. Томе је допринео и протојереј Сергеј Галицики
(1891-1972), који је у Јегру долазио из
Њиређхазе. Он је био Рус, Московљанин, који је као белогардејац побегао од комуниста, када је царска
војска доживела пораз. У тим посебним околностима, он се нашао у Мађарској, постао свештеник и у многим православним храмовима служио. Народ га је заволео, а ја сам га
гледала као полубога, јер је био прави мисионар, духовник и диван човек. Размишљајући о свом пореклу
и читајући књиге мађарског писца
Беле Хамваша схватила сам да је човеку нужно да се врати својим коренима, који су његова суштина, јер
постоји само једна баштина, као што
постоји једно човечанство, један дух,
један Бог. Мој доживљај вере је дубок. Не може све да се објасни. Истина је у срцу. Ја целу литургију на црквенословенском знам напамет, а не
знам сасвим јасно шта појем. Док се
чита јеванђеље, осећам неописиву
радост, цео храм је обасјан, а када
се склопи књига, моја душа нађе онај
мир коме је жудила", каже наша саговорница.
Ева додаје да управо због тога, ништа не може да је спречи да недељом
и празником дође у цркву. Сада је то
Храм Светог Георгија у Пешти где живи. Каже да су сећања на детињство
проведено у Јегри нешто најлепше у
њеном животу.
(Наставак у следећем броју)
Славица Зељковић

ТУРИСТИ РЕТКО ПОСЕЋУЈУ СРПСКИ ХРАМ
„Данас се у српској цркви у Јегри служи само за Никољдан, црквену
славу, 22. маја. Храм се налази у Улици Михаила Витковића, српско-мађарског песника и уваженог пештанског адвоката, који је рођен у Јегри, крајем
18. века. Овде врло ретко дође група туриста, углавном оних који су добро
обавештени о храму преко литературе, или интернета. Долазе са намером
да уживо виде лепоту иконостаса, који су радили бечки уметник Антон
Kухлмајстер и Италијан Ђовани Адами. Иконописци су били чувени руски
мајстори Тимотеј Симонов, Михаил Јаковлев и Прокопије Горбунов. Једна
моја рођака, коју је задужила Епархија будимска за црквене кључеве,
отвара им врата. То је један посебан доживљај пред којим сваки човек
стоји мирно уз дивљење и поштовање. Божанствена лепота“, рекла нам је
Ева Ваш.

Ева Ваш: „Преко баке и деде по мајци заволела сам православље.”
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Вести са будимпештанске србистике

Настава тече уживо, уз спремност и за дигиталну форму

К

Упркос погоршању епидемиолошке ситуације у Мађарској, настава на Одсеку за српски језик
и књижевност Филозофског факултета Универзитета „Етвеш Лоранд” (ЕЛТЕ)
у Будимпешти, одржава се уживо, без већих проблема.

ако сазнајемо на Универзитету
ЕЛТЕ, настава на Одсеку за српски језик и књижевност одвија
се уз придржавање општих мера предострожности, као што су држање
раздаљине од једног и по метра међу
студентима и обавезно ношење маски у затвореном простору.
- Уколико се епидемиолошко стање
погорша, настава ће бити настављена
у „онлајн” форми, о чему ће студенти
бити благовремено обавештени. Овог
семестра су отказане све факултетске манифестације и научне конференције на којима није могуће обезбедити поштовање строгих епидемиолошких мера. Такође, факултетске
службе комуницирају са студентима
путем интернета - каже за наш лист

др Александер Урком, шеф Одсека за
српски језик и књижевност.
У прошлом семестру је у овој установи уведен режим дигиталне наставе и тада се показало да су „онлајн”
сервиси успели да се изборе са
огромним бројем студената и наставних програма. Уколико поново дође
до потребе да настава буде дигитална, она ће се одвијати без проблема,
истичу на овом факултету.
- На нивоу целе Мађарске, нажалост, осетан је пад броја студената у
високом школству. На студије славистике Универзитета ЕЛТЕ ове године
је примљен незнатно мањи број студената. Са друге стране, будимпештанска славистика је и даље врло
активна на пољу научних пројеката

САМОСТАЛАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Млади који су заинтересовани за српску филологију и књижевност, имају
могућност да се на Одсеку за српски језик и књижевност будимпештанског
Универзитета ЕЛТЕ образују на основним, мастер и докторским студијама, на
српском језику, што је, како сазнајемо, могућност каква не постоји ни у једној
другој несловенској земљи.

НЕВЕН

и међународне сарадње. Речнички
пројекат који је покренут на србистици улази у своју последњу годину, а
на помолу је још неколико нових
пројеката. Наш одсек је, као што је
многима познато, образовна јединица најпрестижнијег државног универзитета у Мађарској, која нуди сти-

цање и највишег академског звања
на српском језику. Зато позивамо све
заинтересоване да нас посете, да се
информишу о нама и нашем наставном програму и да нам се придруже
као будући студенти - поручује др
Урком.
Д. А.

Гимназијалци у посети пештанском Зоолошком врту

Време проведено са животињама никада није изгубљено
Ученици 12/ц разреда Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти остварили су ових дана
своју давнашњу жељу и заједно посетили Зоолошки врт, у центру мађарске престонице.
Мада је одлазак у овај занимљиви и јединствени простор био планиран и раније,
пандемија је све до сада спречавала остварење те идеје.

С

унчан септембарски дан деловао је идеално за одлазак у шетњу. После набавке улазница, мала чета ђака, са разредником Драгомиром Дујмовом, кренула је у
освајање нових сазнања и информација о животињском и биљном свету
далеких континената.
Прво је испред улаза будимпештанског зоолошког врта урађена заједничка фотографија, за успомену.
На самом почетку излета ученици

су се упознали са богатом флором
и фауном тропских џунгли. Многе
егзотичне биљке, палме, лијане деловали су заиста чаробно. Већ првих
тренутака ученици су се осећали као
да су, неким чудом, на трен нашли
на неком далеком месту Јужне Америке. Без икакве сумње, од свих животиња које се налазе у том пављиону, највећу атракцију је представљао лењивац. Он је и овога пута
показао своје умеће способности

дугог уживања наглавачке висећи на
грани.
Овде су биле и разне друге животиње, које, можда, својим изгледом и
нису биле тако популарне. То су биле
разне змије, игуане и многи други
предстваници необичног света гмизаваца.
Ученици су пошли даље. Младе посетиоце посебно су одушевиле огромне, веселе видре из Амазоније. Оне су
својом акробатским умећем пливања
напросто задивиле публику.
Стигавши до павиљона где је приказан необичан животињски свет далеке Аустралије, сви су весело запитикивали Ану Грбић, која је дуже време
живела у тој, по многима, јединственој
земљи. Она је са извесном носталгијом, али и са одушевљењем, говорила
о типичним представницима фауне
најмањег континента на свету.
Егзотичне шарене птице биле су веома интересантне. Симпатични кенгури су посебно били занимљиви. Но,
павиљон под називом „Аустралијска
ноћ” код многих је изазвао језу. Разне
бубе, шишмиши, змије и остале застрашујуће животиње необичног изгледа
изазивале су страх. Поједине девојке
нису биле у стању да се суздрже, па су
неке почеле да вриште од страха и
иненађења.

Следећа атракција био је азијски
лав, а касније и мајмуни, попут шимпанзе, гориле и орангутана. Некима је
било жао што најразвијенији сисари
морају целог свог живота да буду затворени у том простору. Мада, уочљиво је да радници зоолошког врта чине
све како би се осећај конфора код животиња што више повећао.
Посебно су били занимљиви индијски слон и афрички носорог, који су
гимназијалце изненадили својим
огромним пропорцијама. Наши ученици су имали срећу да се диве и поларном медведу који није уживао у
топлим зрацима јењесег сунца. Што
се тиче популарности, одмах иза њих
следиле су зебре, и посебно чудне жирафе.
Свет егзотичних риба далеких мора, река и океана, посебно је очарао
српске ђаке. Овде су прављене бројне
фотографије.
Лепо уређени зоолошки врт може
да се похвали веома богатом колекцијом флоре и фауне, а има и ризницу
угрожених биљака и животиња.
Ученици Српске гимназије, обогаћени новим знањем, задовољно су се
вратили у ђачки дом, препричавајући
дуго нове, занимљиве и несвакидашње доживљаје.
Д. Д.
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Будимпешта, 1. октобар 2020.

JELEN/LÉT 2020
ФЕСТИВАЛ НАРОДНОСНИХ
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ
У организацији Удружења народносних позоришта у
Мађарској и Српског позоришта у Мађарској
Од 5. до 11. октобра 2020.
Национално позориште
у Будимпешти
Програм:
05. 10. у 19.00 ч.
Magyarországi Szerb Színház
EURÓPA HARMÓNI(K)ÁBAN
(на српском и мађарском језику)
*
05. 10. у 19.30 ч.
Cinka Panna Cigány Színház
RÁCZKÁLMÁNÉK
(на мађарском језику)
*
06. 10. у 19.00 ч.
Magyarországi Szerb Színház
ЛАКИ МОРАЛИ / KÖNNYŰ ERKÖLCSÖK
(на српском језику с мађарским титлом)
*
06. 10. у 19.00 ч.
Theater Jetzt
CAFÉ CLIMT
(на немачком језику с мађарским титлом)
*
06. 10. у 19.30 ч.
Vertigo Szlovák Színház
NOC HELVERA / HELVER ÉJSZAKÁJA
(на словачком језику с мађарским титлом)

*
07.10. у 18.00 ч.
Cervinus Teátrum
NAŠE SLOVO - NAŠ TANE
A MI SZAVUNK - A MI TÁNCUNK
(на словачком језику)
*
07. 10. у 18.00 ч.
Ani - Budavári Örmény Színház
RUBIN ÉS VÉR
(на мађарском језику)
*
07. 10. у 19.00 ч.
Pécsi Horvát Színház
BUNJEVAČKI BLUES / BUNYEVÁC BLUES
(на хрватском језику)
*
08. 10. у 19.00 ч.
Deutsche Bühne Ungarn
DER GOTT DER REBEN
A SZŐLŐTŐKÉK ISTENE
(на немачком језику с мађарским титлом)
*
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)

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 17.00 ч.
Karaván Színház
HŰVÖS
(на мађарском језику)
*
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
HOTEL YEREVAN
(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
01. 10. 2020. у 18.00 - Дом народности
„Српски свадбени обичаји у Банату“
Предавач: Кристифор Брцан – КУД "Банат"
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

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:
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СПОРТ

Слободан Никић, ватерполиста

Блистави завршетак играчке и почетак тренерске каријере

Најтрофејнији српски ватерполиста свих времена, који већ веколико година живи и ради у Мађарској, од
управе „Ференцвароша“ добио је могућност да води генерацију кадета која је међу три најбоље
у Мађарској. Тиме је окончао своју сјајну играчку каријеру и посветио се послу тренера.

Н

акон Олимпијских игара 2016.
године у Рио де Жанеиру и
освајања златне медаље за
Србију, којом се после 17 година играња за њу опростио од репрезентативне капице као најтрофејнији српски
ватерполиста свих времена са освојених 29 медаља, Зрењанинац Слободан
Никић (37), одлучио је да се пред сам
крај клупске каријере окуша, по његовим речима, и у најјачој ватерполо лиги на свету – мађарској лиги.
- Прихватио сам понуду будимпештанског ОШЦ-а и после сезоне проведене у њему, прешао у престонички
„Ференцварош“. У „Фрадију“, најпопуларнијем клубу Мађарске, за две године играња освојио сам по два државна првенства и национална купа,
ЛЕН куп, Куп европских шампиона и
Супер куп Старог континента – каже
Слободан Бобан Никић, већ више од
деценије српски ватерполо интерна-

ционалац, који је, уз матичну државу Србију,
играо још у пет земаља
региона (Црна Гора, Грчка, Италија, Турска и Мађарска). Након „Партизана” и „Ниша”, пут ватерпола водио га је у
„Јадран”, „Олимпијакос”,
„Про Реко”, „Камољи”,
„Галатасарај”,
ОШЦ,
ФТЦ...
Истеком уговора прошле сезоне у „Ференцварошу”, најуспешнији
српски „делфин” свих
времена, ставио је тачку
и на бриљантну клупску
играчку каријеру и, у истом тиму, започео нову,
тренерску.
Питамо га: Са Вама, као ватерполистом, радили су најбољи клупски и репрезентативни тренери у Европи и
свету. Сигурно да сте од
сваког понешто усвојили, и да ћете, уз свој
„микс“, то уградити у
властити стил рада, по
којем ће вас препознавати и у овом послу? Која ће бити планско-програмска начела у вашем
спортском тренингу и
докле сежу ваше тренерске амбиције?
- У „Ференцварошу”
сам добио да водим генерацију кадета која је
међу три најбоље у Мађарској. Циљ ће ми бити
да у тренажном процесу направим „микс“ српског и мађарског ватерпола, јер реч је
о државама које су велесиле у поменутом спорту, а ја сам као играч учио
од најбољих клупских и репрезентативних тренера. Од српских, учио сам
од Ненада Манојловића, Дејана Удовичића и Дејана Савића (у репрезентацији), до клупских мађарских, Балажа Винцеа и Жолта Варге, а и у турском „Галатасарају“ имао сам српске
тренере, Петра Ковачевића, Жарка
Петровића и Игора Милановића. Мој
тренерски модус вивенди биће – за
успех је најбитнији тим. И, сваки играч
за екипу тактички је једнако важан.
Дакле, и у одбрани, и у нападу. Лично,

ја сам био стопостотни тимски играч.
Играо сам на позицији „центра“, који
је морао да ради за екипу, од узимања
„избачаја“ до „изнуде“ искључивања
противничког играча после фаула на
мени. У првој варијанти отварао сам
слободни простор саиграчима, а у
другој сам стварао могућност да мој
тим са „играчем више“ ривалу лакше
да гол. Кадетима будимпештанског
ФТЦ-а, које тренутно водим, поставићу „стандарде“ којима сам ја веровао
и на којима сам играчки одрастао. Мислим да је то добитна формула. Што
се тиче амбиција, оне су увек велике.
То сам показао и као играч. Сада сам
кренуо од првог степеника, али пун
наде да ћу и у тренерском послу далеко догурати – рекао је за наш лист
Слободан Никић.
На ванредној седници скупштине
ватерполо клуба „Партизан“ из Београда , 30. августа, изабрано је ново
руководство. Слободан Никић, уз

Срђана Видовића и Милоша Голића,
изабран је у Надзорни одбор.
- Направили смо први, али најважнији корак, а то је промена досадашњег руководства и долазак људи који су једногласни у идеји да „Партизан“ мора да се врати на пут којим је
некада ишао. Скупштина је протекла
у најбољем реду, како и доликује. Чека
нас тежак посао, свесни смо изазова,
али тимски идемо заједно у савладавање препрека. Приоритет ће, пре све-

га, бити да вратимо децу, како би „Партизан“, као што је то некада урадио са
нама, поново био место окупљања неких нових шампиона. Уложићемо велику енергију да се на „Бањицу“ врати
стари сјај – прва је Никићева порука,
као новоизабраног члана руководећег

тима „црно-белих“, чији ће нови клупски директор бити бивши ватерполиста и капитен „Партизана“, Никола Куљача, председник Скупштине Срђан
Мишковић, а Управног одбора Јован
Лазаревић. Чланови ће још бити: Радослав Митровић, Лука Шапоњић,
Драган Баквић, Филип Филиповић,
Марко Вукомановић, Драго Гудаловић, Стефан Митровић и Милан Алексић.
Разговор водио: Властимир Вујић

У ДНЕВНОМ КОНТАКТУ СА СУНАРОДНИЦИМА
Останак у Мађарској једна је од Никићевих врло могућих опција. О
Будимпешти говори у суперлативима. Са породицом - супругом Тијаном,
ћерком Ином, ученицом седмог разреда будимпештанске Српске основне
школе „Никола Тесла“ и сином Матијом, ђаком трећег разреда у истој
институцији, станује у центру Пеште, у стамбеном делу Текелијанума.
Слободан је у сталном контакту са сународницима, а похвално говори
и о институционалној организованости Срба у Мађарској. Импресиониран
је историјом, културом и чувањем традиције овог дела српске нације, која вековима живи на угарским просторима.
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