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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Састанак министара у Суботици

Потписан споразум
о граничној контроли
Споразум влада Србије и Мађарске којим се регулише
гранична контрола у друмском, железничком и водном саобраћају потписан је прошле недеље у Суботици, а потписивању су присуствовали министар спољних послова Србије Никола Селаковић и министар спољних послова и
спољне трговине Мађарске Петер Сијарто.

Н

икола Селаковић је на конференцији за новинаре после церемоније потписивања рекао
да су односи две земље без преседана у модерној историји, за шта велику
заслугу имају председник Александар Вучић и председник мађарске
владе Виктор Орбан, који су својим
личним односом пријатељства, а као
двојица озбиљних државника, успели
да односе Србије и Мађарске и српског и мађарског народа изведу на
пут јаког пријатељства. „Измене и допуне споразума ће у великој мери доприносити смањењу гужви на нашим
граничним прелазима којe постоје”,
рекао је Селаковић.
Објаснио је да је потписивање споразума условљено и развојним пројектом између Мађарске и Србије –
изградњом брзе пруге која ће повезати Београд и Будимпешту.

„Подсећам да је 10. јуна потписан
меморандум о разумевању о наставку
сарадње у области енергетике, који
подразумева складиштење 500 милиона кубних метара гаса у Мађарској,
што ће Србији омогућити да у периоду
од 1. октобра ове до 1. априла наредне
године, лакше пролази кроз енергетску
кризу”, истакао је Селаковић. Селаковић је рекао и да је са Сијартом разговарао и о даљем развоју економске
сарадње, као и ангажовању на инфраструктурним пројектима, регионалној
сарадњи и глобалним питањима.
Како је додао, након прошле године,
у којој је забележена трговинска размена између Србије и Мађарске од
око 2,3 милијарде евра, ове године у
првих пет месеци размена је већ достигла око 1,8 милијарди евра.
То је, како је објаснио, последица
повећане цене енергената, али и доса-

РАДОВИ НА ПРУЗИ ПОЧИЊУ 1. АВГУСТА
„У првој половини ове године удвостручили смо трговинску размену
између наше две земље, за 117 одсто. Највећи подухват је модернизација
пруге Београд-Будимпешта. Радови ће код нас почети 1. августа, што значи да ћемо морати да одредимо нови гранични прелаз за железнички
саобраћај, где ћемо моћи да обезбедимо међународни промет робе”,
рекао је Сијарто.

Разговори у Будимпешти

Подршка мерама
за стабилност Босне
и Херцеговине
Мађарска ће подржати сваку меру усмерену ка јачању
мира, стабилности и економије на Западном Балкану и Босни и Херцеговини, рекао је министар спољних послова Петер Сијарто после разговора са Кристијаном Шмитом, високим представником за Босну и Херцеговину, у Будимпешти.

Н

а заједничкој конференцији
за новинаре, Сијарто је рекао да се Европа суочава са
озбиљним изазовима и да је Мађарска под „двоструким притиском” миграција са истока и југа. „У таквој ситуацији последње што нам треба је
још један безбедносни изазов”, рекао
је он, позивајући међународну заједницу „да држи Западни Балкан на
видику”.
„Пропуст да се то уради била би
озбиљна грешка и имало би озбиљне

безбедносне последице”, рекао је Сијарто, који је стабилност региона назвао „критично важним” за целу
Европску унију и додао да је од суштинског значаја осигурање мира и
стабилности у Босни и Херцеговини.
„Због тога је крајње време да се
убрза интеграција региона у ЕУ. Стабилност Босне и Херцеговине је посебно важна за Мађарску због географске близине те земље, због чега
мађарска влада подржава сваку меру у циљу јачања стабилности и од-

дашњих озбиљних инвестиција Мађарске у Србији.
Селаковић је оценио да су Србија и
Мађарска у овој години озбиљно продубиле економску сарадњу која је, у
односу на прошлу која је била рекордна, достигла још виши ново.
„Користим и ову прилику да драгом
пријатељу Сијарту захвалим и на његовом личном ангажману по питању
охрабривања мађарских инвеститора
да долазе у Србију, да овде улажу свој
капитал и тако доприносе нашем економском расту и развоју. Мађарска је
заузела четврто место као наш најважнији трговински партнер”, навео је
Селаковић.
Шеф српске дипломатије захвалио
је министру Сијарту и премијеру Орбану на томе што подржавају европски пут Србије и на порукама да, из
перспективе Мађарске, Србија треба
одмах да постане чланица ЕУ. Петер
Сијарто је изразио задовољство због
чињенице да Мађарска и Србија свакога дана исписују нова поглавља пријатељства, што се огледа и у готово

удвострученој трговинској размени у
првој половини ове године.
Према његовим речима, данас половина гаса који Мађарска добија долази из Србије и то је још један од одличних резултата сарадње. Сијарто
сматра да се Европа суочава са једном
веома озбиљном енергетском кризом,
те је подсетио да су Мађари и Срби
имали подухват у погледу снабдевања
енергентима.
„Ми смо имали један подухват у
снабдевању енергентима, јер смо обезбедили да природни гас који набављамо из Русије, безбедно може да се
транспортује све до Србије, односно
даље до Мађарске. Данас практично
дневно, половина гаса који Мађарска
добија долази из Србије, што је негде
око 16,4 милиона кубних метара. Јуче
смо постигли рекорд у том погледу”,
казао је Сијарто.
Истакао је и да ће железнички робни промет пролазити кроз ГП Реске,
где ће се обављати и гранична контрола у међународном железничком саобраћају. 

бија сваки предлог који би додатно
дестабилизовао земљу, али и регион”,
рекао је Сијарто.
Мађарски шеф дипломатије је истакао значај наставка дијалога заснованог на међусобном уважавању лидера међународне заједнице и Западног Балкана. Он је рекао да се
„средствима као што су мешање у
унутрашње ствари и политика санкција не може постићи успех на Западном Балкану”. Изјавио је пуну подршку Мађарске интеграцији Босне
и Херцеговине у ЕУ и продужењу мандата мировне мисије ЕУ у којој су 134
мађарска војника.

Што се тиче подршке, Сијарто је
такође навео програм за развој пословања вредан 35 милиона евра, који је Мађарска покренула како би помогла у јачању стабилности Босне и
Херцеговине кроз развој њене економије.
Упитан о недавном предлогу Манфреда Вебера, председника Европске народне партије (ЕПП), о праведној расподели природног гаса који
стиже у ЕУ, Сијарто је рекао да ће
„мађарска складишта гаса остати у
власништву Мађара и да ће се гас
купљен од пореских обвезника, користити у Мађарској”. 
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Будимпешта, 14. јул 2022.

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Последњи испраћај Предрага Степановића

Отишао је један од литерарних
хроничара нашег времена

У

среду, 26. јуна, у једанаест часова, огласило се звоно Саборне цркве у Сентандреји, позивајући на опело и последње речи поздрава Предрагу Степановићу. Пред
члановима породице, родбине и многобројним пријатељима и некадашњим сарадницима, опело су служили протојереј-ставрофор Војислав

Галић и протосинђел Варнава Кнежевић.
- Окупили смо се драга браћо и сестре, да испратимо нашег покојника,
Предрага Степановића. Растаје се душа његова од тела, а живот је изгледао као да никада неће усахнути у
теби. Сваки растанак је болан и свако
у себи носи бол због смрти, губитак

који се ничим не може надокнадити.
Смрт, најстрашнији и најсвирепији непријатељ наш, учинила би овај живот
бесмисленим, да нема Божје помоћи.
Страшно је и замислити да нестанемо, као да нас никада није било – рекао је отац Галић.
Он је подсетио да је Степановић
био члан Цркве, најпре Пештанске парохије, а потом сентандрејске.
- Редовно је посећивао цркву недељом и о празницима, све док га снага није издала. А када се то догодило,
било му је жао што није био са нама
и телефоном се интересовао шта се
дешава. Као млади писац написао је:
„Рођен сам 15. јануара 1942. године, у
Мохачу, на Дунаву, живим у Будимпешти, са будимске стране, у близини
Дунава и умрећу, надам се, близу Дунава.” Остао је веран тој великој реци,
која спаја народе, културе и Србе у
Мађарској. Сећајмо се с љубављу овог
писца из Мађарске, последњег из генерације Стојана Вујичића.
Отац Галић је такође подсетио да
нас је недавно напустио и Степановићев пријатељ и колега Петар Милошевић.
- Чули су се телефоном скоро свакога дана, а сада ће, у неком другом,
бољем свету водити бескрајне разго-

ДУХОВНОСТ

Храмовне славе

Свечано прослављен
Ивањдан у Липови и
Стоном Београду

Липова

У

пркос радном дану, у српском
православном храму у Липови
се 7. јула ове године окупио завидан број српских православних
верника на прослави храмовне славе,
Рођења Св. Јована Претече и Крститеља Господњег. Било их је око шездесет, из мађарског и хрватског дела
Барање, али и из удаљенијих места у
Мађарској. Присуствовали су Светој
литурији, коју су служили јереј Милан

воре о књижевности, лингвистици и
историји, о свему што је њихове животе испуњавало. Сећајмо се Предрагових речи, мисли, мудрости и хумора, сећајмо га се као научника, писца
и професора факултета, који је подучавао многе генерације младих студената. Сећајмо га се као супруга, оца
и деде четворо унучади. Сачувајмо
га у нашем сећању, као што је Бог сачувао од заборава толико других, њему драгих људи. Он данас постаје део
историје Срба овде у Мађарској, коју
је читавог живота описивао. Почиваће на падини изнад велике реке, коју
је толико волео, која и сада тече у
подножју сентандрејског српског гробља, као да поздравља и спаја нас живе са мртвима. Сви ми делимо његову
судбину, сви ћемо бити ликови из
Предрагових прича. Не заборавимо
га, јер он нас сигурно неће – биле су
речи којима се отац Галић опростио
од Предрага Степановића.
Након опела, покојник је сахрањен
на сентандрејском српском гробљу.
Као што смо већ писали, Предраг
Степановић преминуо је 27. јуна, после дуже болести. Памтићемо га, поред осталог, као даровитог писца и
дугогодишњег професора Славистичке катедре Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти. Објавио је неколико романа, збирки приповедака, есеја и већи
број научних радова. Превео је на
мађарски језик бројна дела српских
и других јужнословенских писаца, а
такође и дела мађарских књижевника на српски.
К. П.

Ерић, парох печујски,
администратор парохије у Липови и протођакон
Андраш
Штријк, а појала је
мати Софија, монахиња из манастира Грабовац.
Свечану проповед
одржао је јереј Милан Ерић, парох печујски, који је посебно говорио о врлинама, односно, хришћанским начелима
Св. Јована Крститеља.
Уследила је литија
око цркве, а потом је
у порти светиње извршено освећење
колача и благосиљање кољива.
Кумовала је Јелица Јапић из Безедека, која је за следећу годину кумство предала Душанки Њешковић
Барабаш. Славље је настављено заједничким фотографисањем и пригодним послужењем. Прослава ивањданске храмовне славе настављена
је агапеом у Дому омладине.
Уз славски ручак, за који се и ове

године побринула Самоуправа Срба у Липови, предвођена
председником
Николом Поповићем, било је и
музике и песме,
а свирао је оркестар „PaKo”
из Мохача. Певао је и увек
драги гост Срба
и Хрвата у Мађарској, Раде
Сенић из Кнежева, у Хрват- Стони Београд
ској.
Прослава Ивањдана у Липови приведена је крају у раним вечерњим
сатима, а овогодишње празновање
суфинансирали су: Влада Мађарске,
Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
У суботу, 9. јула, Његово преосвештенство епископ будимски Господин Лукијан служио је Свету архијерејску литургију у Храму Рођења Светог Јована Крститеља у Стоном
Београду, поводом прославе храмовне славе. Преосвећеном епископу саслуживали су архимандрит Андреј
Пандуровић, игуман манастира Српски Ковин, протосинђел Варнава Кнежевић, протојереј Зоран Остојић и
ђакони Стефан Милисавић и Андраш
Шољом.
О значају празника беседио је ђакон Милисавић. На крају свете литургије уследила је литија око храма, а

затим је Преосвећени Владика благословио славске дарове и пререзао
колач. Протојереј Павле Каплан је заблагодарио владики Лукијану и пожелео да још много година предводи
литургијска сабрања у овом светом
храму. Поред осталих верника, прослави је присуствовала и председница Самоуправе Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор.
Трудом Самоуправе Срба у Стоном Београду приређен је и славски ручак, тзв. трпеза љубави. 
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АКЦИЈЕ

Сезона обнове верских и друштвених објеката

Бројни реконструкциони
радови на југу Мађарске
Државни секретаријат за народносна, цивилна и
верска питања при Уреду премијера још раније, у
области конкурса за очување културног и верског наслеђа заједница, доделио је недавно финансијска
средства за реализацију девет српских пројеката, па
су на југу Мађарске у току грађевински радови на
неколико објеката, које је обишао и наш репортер.
Сегедин

З

а обнову својих цркава финансијска средства добиле су Батањска српска православна
црквена општина – 13.900.000 форинти, Мединска српска православна црквена општина – 14.963.950 форинти,
Сантовачка српска православна црквена општина – 14.950.000 форинти,
док су 15 милиона форинти добиле
српске православне црквене општине у Десци, Калазу, Помазу, Сегедину
Бати и Печују. Печујска црквена општина је као административни центар конкурисала за обнову српске
православне цркве у Мечки.
Срби у Сегедину предвођени својим духовним пастиром протонамесником Далибором Миленковићем,
парохом сегединским, средства су
првенствено, затражили за обнову
фасаде и постављање нове ограде
око светиње (као што је некада била,
о чему сведоче бројне старе фотографије). Међутим, реконструкциони

послови, од којих
су неки већ урађени, док су други у
току, обухватају не
само месни српски православни
храм, већ и црквено - општинску
зграду, где седишне просторије
имају и месна српска самоуправа и
Сегединска месна
српска заједница.
Током протеклих месеци, српска православна
црква посвећена
Преносу моштију
Светог оца Николаја у Бари споља
је офарбана и уређена.
У међувремену, захваљујући подршци Самоуправе Срба у Мађарској
и Самоуправи Срба у Сегедину, ужурбано се ради на адаптацији подрумске просторије, где се предвиђа билбиотека и омладински клуб, који би
окупљали младеж из града на обали
Тисе, па и шире.
„Желимо их окупити, да их подучавамо и усмеравамо, како би ходали
исправним путем. Најбољи начин је
да их окупимо око цркве, да направимо једну читаоницу, малу библиотеку, где ће они моћи да се окупе, седе, друже и уживају у разним програмима који ће се организовати овде.
Биће могуће организовати књижевне
и музичке вечери, и друге приредбе.
Наравно, циљ је да и они преузму од
старијих све оно што су они преузели
од својих предака!”, нагласио је протонамесник Далибор Миленковић,
парох сегедински.
Такође, радује
вест да су захваљуСантово
јући конкурсним
средствима на првом спрату црквено-општинске зграде замењени сви
прозори. Паралелно
теку радови на српској православној
цркви, црквено-општинској згради и
месном српском
православном гробљу, где је обновљен
стари, оронули крст,
пронађен у деловима, са натписом
„Кресту Твојему поклањајемсја и славимо!” Недостајао

је горњи део крста, а Сегединци су нашли и за то решење.
Деска
Очишћени су споменици,
људи добре воље су једним
мини багером изравнали површину, обављено је и уређење гробља. У плану је изградња и постављање једне надстрешнице.
„Хвала свима, Влади Мађарске и Епархији будимској,
као и свим људима добре воље, који су нас и до сада подржавали и помагали. Ми покушавамо да заједничким
снагама улепшамо оно што се
може улепшати и да сачувамо оно што имамо. Најбоље
би било када бисмо могли да
стекнемо и нешто ново!”, додаје отац Миленковић.
*
Постављањем електричног
погона за три црквена звона,
у Дески је завршена електрификација звона на торњу цркве Преображења Господњег.
Стара електрификација је
урађена 6. маја, 1981. године
захваљујући верницима Драгољубу и Ђурђини Брцан, али
је након четрдесет година у систему гомоље, која је посвећена Малој Годошло до озбиљних проблема око спојини.
функционисања, чак и до кратког
Стручни радови требало је да заспоја.
почну још прошле године, међутим,
Ради потпуне сигурности пожељно од Завода за заштиту споменика кулје било изменити све жице у торњу и туре дозволе нису пристигле на вренаправити нови, модернији систем ме. На светињи су 27. јуна радове отпокретања звона, што је и урађено. почели да изводе радници новосадЗвона се могу програмирати и њима ског друштва са ограниченом одгосе може управљати помоћу мобилног ворношћу „HIO–protection system”
телефона.
предвођени Браниславом ЈовишиСредства су, осим конкурсних од ћем. Они раде на пресецању цркве,
Уреда премијера и Фонда „Бетлен Га- како би зауставили капиларну влагу
бор”, осигурана и захваљујући локал- цркве.
ној самоуправи села Деске, на челу
„Једини начин да се заустави каписа начелником насеља Ласлом Кира- ларно провлажавање је потпуно прељом и његовим сарадницима из са- сецање зида и уградња нове хоризонмоуправе. Они су и раније излазили талне водонепропусне баријере, воу сусрет Дешчанској српској право- дећи при том рачуна, да не дође до
славној црквеној општини када је то слегања објекта и неконтролисаног
било потребно, доказавши тиме до- пуцања зидова, што је неминовна побру вољу и сарадњу на обострано за- следица пресецања зида. Влажни зидовољство и радост.
дови, без обзира на њихову дебљину
Протонамесник Светомир Мили- и врсту грађевинског материјала, потчић, парох дешчански, је у име де- пуно се пресецају ултрабрзим дијашчанске пастве изразио велику за- мантским резним алатима, у малим
хвалност начелнику села и послани- етапама, вез вибрација и потреса. У
цима насеља на пруженој финан- тако направљене резове ињектира се
сијској помоћи пожелевши свима добро здравље, напредак и благослов Господњи. Извођачки посао је поверен
фирми МЈ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О из Београда.
*
Срби у Сантову су пре
неколико година, приликом обнове кровне конструкције месне српске
православне цркве, већ
осетили како изгледа реализација конкурсног
пројекта, везаног за обнову српског православног храма. Сада су, на
челу са својим парохом,
протонамесником Јованом Бибићем, отпочели
нове реконструкционе
радове, који обухватају
Мечка
комплетно пресецање
светиње и изолацију бо-
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Будимпешта, 14. јул 2022.
специјална маса изузетне адхезије,
кроз коју се као нова хоризонтална
хидроизолација, једна за другом, утискују „HIO-master” шине”. Планирано
је да радници изврше пресецање једног зида и на згради старе српске вероисповедне школе, која се налази у
суседству светиње, као пресецање
зидова парохијског дома у Сантову.
У унутрашњости цркве зид ће бити
обијен до 1,5 метара висине, а затим
ће се богомоља морати сушити. Након тога тај део треба прекрити новим малтером.
Сантовчани ће настојати да друштвеним радом допринесу убрзању
и реализацији пројекта. Постоји проблем да средства са конкурса морају

обрачунати до краја године, али до
тада реконструкциони захват неће
бити окончан, па ће највероватније
бити упућена молба надлежним органима.
Месни Срби су свесни да обезбеђена средства нису довољна за реализацију свих реконструкционих радова и настојаће да додатне новчане
ставке обезбеде путем конкурса, а у
помоћ ће притећи и месна српска самоуправа и црквена општина.
*
Српска православна црквена општина у Печују је, као административни центар, конкурисала за спољашњу реконструкцију светодимитријевског српског православног храма

Узвратна посета Шиклошана Иригу

Договорено братимљење
два партнерска града

Осмочлана делегација града Шиклоша, предвођена градоначелником Габором Риглом, боравила у узвратној посети Општини Ириг у Србији. Договорено је да се 6. и 7.
августа, када се у организацији шиклошке Српске самоуправе одржава дводневна културна манифестација, угосте млади из Ирига, који ће представити свој културно-уметнички програм.

Д

о поновног сусрета руководстава два града, након 12. октобра, када су Ирижани боравили у Шиклошу, барањском градићу
у Мађарској, дошло је након више
заказивања и одлагања термина, због
пандемије. Сада су се створили услови да се поново састану руководиоци
насеља и разговоре поведу о побратимљењу.
У згради Општине Ириг, госте из
Шиклоша, међу којима су се налазили и Иван Јаношев, руководилац месне српске самоуправе, и Синиша Ножица, потпредседник ССШ и председник Српске православне црквене
општине, поздравили су Тихомир Стојаковић, председник општине и Оливер Огњеновић, начелник општинске
управе. Тихомир Стојаковић је изразио велико задовољство што је дошло
до узвратне посете пријатеља из Мађарске и укратко је представио привредни и туристички потенцијал Општине Ириг.
Детаљније о капиталним пројектима, који су остварени током послед-

њих година, говорио је начелник општинске управе Оливер Огњеновић.
Он је при томе изразио наду да ће до
остваривања прекограничних пројеката доћи и са градом Шиклошем.
Приликом сусрета у Мађарској испоставило се да има доста додирних
тачака са мађарским градом, како у
области туризма – винског и верског,
тако и на пољу културе.
По величини и броју становника,
као и другим потенцијалима, Шиклош и Ириг повезују бројне сличности. Разговори су били конструктивни,
разматрале су се занимљиве и корисне теме за заједничко аплицирање
за конкурсна средства. Постигнут је
договор да се изврше детаљније анализе везане за реновирање подрума
који красе Ириг и Шиклош. У оба града ово је изузетно важна туристичка
понуда.
Сарадња винарија и винских подрума била је једна од тема разговора. У шиклошкој делегацији, поред
градоначелника Габора Ригла, и његових заменика Тамаша Мојзеша и

у Мечки. Средства су стигла, а она ће
бити утрошена на радове како би се
спречило прокишњавање богомоље,
урадило одвођење воде, као и бетонирање тротоара цркве.
Нажалост, у сектору за грађевинске послове дошло до огромног поскупљења, што се одражава на пројекат у Мечки. Од планираних послова, тек половина ће се остварити, а
међу њима од посебне важности су
реконструкција кровне конструкције
светиње, обнова торња, постављање
олука, жбуке и нових улазних врата.
Наручиоци радова би волели да се
што више уради, али ће се радовати
ако се бар део обнове изврши током
ове године.

На срећу, радови су већ отпочели
у Мечки, а у међувремену поднета је
званична молба надлежним органима да се обезбеде додатна финансијска средства, како би се реализовала
потпуна спољашња обнова српске
православне цркве у овом барањском насељу.

Атиле Хирдија, нашао се и Иштван
Ипач-Сабо, главни винар Винског института Печујског универзитета, који
свој подрум има у Шиклошу.
Преговарачи су размотрили и друге области које могу резултирати сарадњом. Договорено да се, 6. и 7. августа, када се у организацији Шиклошке српске самоуправе одржава
дводневна манифестација, обојена
културним и верским садржајем, угосте млади из Ирига, који ће представити свој културни програм, а потом
се дружити са домаћинима и њиховим гостима.
Након разговора, обављених у свечаној сали Општине Ириг, домаћини
су госте провели кроз Фрушку гору,
национални парк, који красе и многобројни манастири. Један од њих –
Ново Хопово, посетили су и Шиклошани.
Из манастира је пут Шиклошане
водио до Фрушких терми, код Врдника. Оне су водећи и највећи термални
и спа-центар у Србији и нуде 12 базена са лековитом, термоминералном
водом, који покривају више од 3000
квадратних метара водене површине.
Шиклошани су били одушевљени
оним што су видели, а одушевљење
није крио ни градоначелник Габор
Ригл, архитекта по струци, који је нагласио: „Свака част како архитекти,
тако и извођачима. Види се да је много труда уложено у архитектонске
планове и реализацију овог сјајног
комплекса, за који се није штедело на
грађевинском материјалу!”
Тихомир Стојаковић, председник
Општине Ириг, најавио је да ће и ова
општина ускоро кренути са изградњом купалишта на отвореном: „Жеља
нам је и у плану да ускоро кренемо
са изградњом купалишта и плаже код
нашег излетишта Борковац, које се налази на
граници Општина Ириг
и Рума. Идејни планови
су готови, радимо и на
осталим потребним документацијама, и ако
све иде по плану, у року
3-4 године имаћемо и
ми купалиште и плажу
на Борковачком језеру.”
У Винарији „Деурић”
госте из Мађарске дочекао је Митар Деурић,
један од власника винарије, која се првенствено бави производњом и
обрадом јабука, али, нагласак ставља и на виноградарство и производњу вина. Виногради
Винарије
„Деурић”

представљају основ за производњу
најквалитетнијег вина у једном од најпознатијих виногорја Србије. На површини од 13,5 хектара узгајају се беле сорте грожђа: рајнски ризлинг, савињон, траминац, шардоне, као и
црне сорте: пробус, мерлот, пинот ноир. Изузетни климатски услови, добра
земља, сертификован садни материјал, уз брижљиво подизање, узгој и
контролу приноса, као и стручну консултацију светски познатих енолога,
гарантују високи квалитет грожђа.
Гостима из Мађарске указала се прилика да стекну увид у рад и разне
технологије винарије, уз обавезну дегустацију вина.
Наредни сусрет представника Ирига и Шиклоша заказан је за почетак
августа, када ће делегација из Србије
посетити барањски градић у Мађарској, где ће млади из Ирига учествовати у програму дводневне манифестације ССШ. Ирижанима ће се пружити
прилика
да
упознају
културно-историјске, верске знаменитости града и друже се са члановима појединих српских културно-уметничких друштава у Мађарској.
Радује воља, одлучност и спремност руководстава Ирига и Шиклоша
да већ током наредне године, у пролеће, потпишу Споразум о братимљењу два насеља. Постигнут је договор
да свечани чин потписивања буде саставни део прославе Дана града Шиклоша, који је планиран за крај марта
или почетак априла. Биће приређен
богат културни програм са бројним
изненађењима, а круна вечери ће бити заједнички концерт познатих и популарних уметника мађарске и српске естраде.

Предраг Мандић

П. М.
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Камп „Очување старих заната” у Ловри

Недеља дружења
и овладавања
вештинама предака

У Ловри је крајем јуна и почетком јула одржан осми по
реду едукативно-забавни камп „Очување старих заната”.
Овај вид дружења и едукације окупио је преко педесеторо деце, од првог до шестог разреда основне школе, а
окончан је завршном изложбом и пригодним програмом
учесника.

Н

амера организатора, ангажованих педагога и инструктора, била је да деци приближе неке од старих и у великој мери
заборављених заната. Осим тога, на
креативним радионицама, деца су се
бавила и глумом покретом и плесом.
Ђаци из Ловре,Тукуље, Чипа и Будимпеште кажу да су имали много
интресантних доживљаја, како на часовима израде рукотворина, тако и
приликом осталих активности.
Гошћа из Србије Љиљана Максимовић, учила је децу да ткају торбице,
привеске за кључеве и маркере за
књиге, а Рада Боровчанин је радила
пустовање вуне.
„Било је много активности; техником декупажа украшавали су варјаче,
правили су лутке од цветова, осликавали стакло. Пирошка Фодор је са
децом радила два захтевна рада
осликавања на металу. Деца из старије групе су осликала плаве боје Дунава, а она млађа су на дрвена срца
стављала мотиве српске културе и
манастира. На велику срећу и учитељица и деце, ове године је било више
радионица, у климатизованим учионицама нових школских просторија
у Ловри”, рекла је учитељица Јасмина
Латас за наш лист.
Педагози, који су помагали да се
активности у кампу неометано одвијају, били су: Весна Рац Петин Вејмола, Сузана Ћосић, Гордана Видак Карагић, Нада Краус и Чарна Голуб, која је била задужена за администрацију.
Као и сваке године, са својим забавним дечјим интерактивним и музичким програмом, са децом су радили Ратко Краљевић и Предраг Ву-

ковић Пеђолино. На њиховим
креативним радионицама деца су
била подељена у три старосне групе.
Тема овогодишње радионице била је
„Дете у саобраћају”. Одржан је и концерт ова два популарна дечја забављача.
Ове године је Бранимир Ђорђев,
члан Српског позоришта у Мађарској,
увежбавао модерне плесове са пет
девојчица, које се баве овом комбинацијом спорта и уметности. Соло
програм је приказала Елена Вукмир,
ученица 6. разреда Српске школе
„Никола Тесла” у Будимпешти, која је
неколико пута освојила државно такмичење у акробатици.
У девет сати су почињале активно-

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ МАЛИШАНА

Љубомир Алексов, председник Удружења за неговање културе и традиције из Ловре, које је традиционално организатор кампа, поздравио је децу
и родитеље, захвалио се и њима и педагозима, а посебно учитељици Јелени
Вукајловић, главном организатору и директору кампа „Очување старих заната”.
„Била је велика заинтересованост за овогодишњи камп, нисмо могли да
примимо сву децу која су се пријавила. После осам година одржавања кампа, многе ствари око организације и техничких ствари већ су постале рутина. Поред занимања, има и плаже, разоноде, увече сладолед на Дунаву. За
време пандемије нисмо могли да зовемо стручне педагоге из Србије, а ове
године су дошле наше старе пријатељице, Љиљана Максимовић и Рада Боровчанин из Лознице. Оне су чланови једног удружења које у Тршићу ради
народне рукотворине. Са нама су од почетка постојања кампа, осим те две
године паузе. Због смањених средстава, ове године, нажалост, нисмо могли
да одржимо и иконописачку секцију. Остале секције су обавили педагози
из српске школе и наши пријатељи из Српског Ковина и околине, на пример
Пирошка Фодор. Сарадња са позориштем је, као и прошле године, била
веома успешна, са децом су одлично сарађивали Ратко, Пеђолино и Бранимир, тако да те програме желимо да задржимо”, изјавио је Љубомир Алексов за наш лист.
Он жели да се традиција одржавања кампа настави, каже да деца радо
долазе и уживају у сеоској атмосфери, нарочито малишани из града, и увек
науче нешто ново.
сти, преподневне и поподневне, са
паузом за ручак. После вечере деца
су се дружила и шетала по селу, а
ишла су и неколико пута на купање
у Српски Ковин, на плажу Вадкача
(Дивља патка), на Малом Дунаву.
Организоване су друштвене игре,
ишло се на игралиште или на Дунав.
У пансиону, како сазнајемо, није било
ТВ-а ни интернета, тако да је било довољно времена за дружење и игру.
„У кампу је организација била одлична. Свако дете је учествовало у
активностима, могли су да пробају
све понуђено. Активности су биле
разноврсне: шивење, цртање на металу, декупаж, ткање... Код мене су деца
учила да шију торбе од тексас платна,
и то од кројења, фирцања, па до шивења руком и на машини, украшавања. Да сте само видили тај понос после успешно обављеног задатка! Моја секција је, такође, радила предмете
од глине и пластелина, који се суши
на ваздуху, а касније се боји. Такође
смо правили лутке од чарапа”, испричала нам је своје утиске учитељица
Анита Шухајда.
Полазници кампа су били смештени у собама Пансиона „Ловра”, власника Гезе Боргуље (Borgulya Géza),
које су од ове године климатизоване

и били су под надзором Горана Карагића. Доручак и вечеру деца су добијала у пансиону, а ручак у школи.
Све што су научили за ово време,
учесници кампа су показали на приредби последњег дана кампа. У Дому
културе су, за дечје родитеље, Ратко
и Пеђолино анимирали малишане која су показали шта су научили, док су
у школи били изложени дечји ручни
радови.
Учитељица Јасмина Латас је појединачно представила педагоге, а
свим учесницима су подељене дипломе за учешће у кампу.
Ратко Краљевић је за наш лист испричао да су он и Пеђолино били задужени за музику, сценски покрет и
за ослобађање деце да се комотно
осећају на сцени.
„Било је много дивних момената,
захваљујемо се свим васпитачима и
домаћинима”, рекао је Краљевић за
СНН.
Суорганизатор кампа је било Српско позориште у Мађарској, а школа
у Ловри, која ради као подружница
Српског образовног центра „Никола
Тесла” из Будимпеште, учесницима је
за рад и дружење уступила своје просторије.
Катарина Бачи Павловић
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КУЛТУРА

Филмска уметност

Публика палићког
фестивала упознаје нове
мађарске филмове
У оквиру 29. Фестивала европског филма Палић, који се
ове године одржава од 16. до 22. јула у том месту и у Суботици, биће представљена селекција „Нови мађарски
филм” у којој ће се наћи шест остварења.

И

з Мађарске ове године на
фестивал долазе филмови:
„Плава лисица” редитеља
Јожефа Пачковског, „Принудно исељење” Матеа Фазекаша, „Страдање”
Кароља Еперјешија, „Шева” Беле Пацолаја, „Парк душа” Роберта Одегнала и Иљеша Хорвата, и „За добрим
стварима вреди плакати” Кристине
Грошан.
Филмови у овој селекцији биће на
репертоару од 17. до 22. јула, у 19 часова, у биоскопу Eurocinema. Као и
претходних година, Фестивал европ-

ског филма Палић овај програм реализује у сарадњи са Националним
филмским институтом Мађарске
(Nemzeti Filmintezet / National Film
Institute Hungary). Радња филма
„Плава лисица” редитеља Јожефа
Пачковског прати згодног власника
џез клуба који посећује свог старог
пријатеља, срећно ожењеног својом
лепом супругом. Жена се нестрпљиво припрема за долазак мушкарца,
али сусрет добија неочекивани преокрет: оптужена је за неверство. Уз
доказе, спрема се да уништи брак

Пројекат „Карика”

Музика мађарских и српских
аутора у Текелијануму
У свечаној сали будимпештанског Текелијанума, 24. јуна,
одржан је концерт савремене класичне музике под називом „Карика”. Пројекат је осмишљен као промоција овог
правца музике, у оквиру сарадње мађарских и српских
уметника - композитора и извођача.

П

ројекат „Карика” покренут
је на иницијативу двоје музичара – Дамјана Јовичина,
докторанда на Одсеку за композицију Факултета музичке уметности у
Београду и Марије Рашић, која је недавно завршила мастер студије на
Академији „Лист Ференц” у Будимпешти. Пред многобројном публиком, талентовани млади уметници
извели су дела мађарских и српских
композитора различитих генерација.
Пројекат је реализован под покровитељством београдског представништва Мађарског културног центра

„Collegium Hungaricum”, српског православног храма у Будимпешти и
Културног и медијског центра „Српски венац”. Први овакав концерт одржан је недељу дана раније у београдском Студентском културном центру.
Марија Рашић је за наш лист рекла да је сарадња са мађарским композиторима била веома успешна:
- Они су били у Београду и радили
са српским композиторима, ми смо
овде, са мађарским. Било је интерактивно и одлично смо се уклопили.
Волели бисмо да наставимо сарадњу,
почетак је био успешан. Драго нам

двоје старих пријатеља. Међутим,
ускоро ће се радикално променити
не само живот његових пријатеља,
већ и његов сопствени. Филм „Принудно исељење” Матеа Фазекаша у
фокусу има први случај младог судског извршитеља који потом постаје
његова лична ноћна мора, јер је очајна старица којој одузимају дом
спремна да жртвује све да би га задржала.
„Страдање” Кароља Еперјешија је
историјска трилер-драма чија је радња смештена у Мађарској, током
1950. године. Кроз конфликт оца Леополда, који је затворен од стране Владине
агенције за заштиту, и
инспектора, младог поручника Келера, приказана је и борба између
цркве и комунизма, која се одвија на нивоу
читаве државе. Главна
јунакиња филма „Шева” Беле Пацолаја је
Пачирта (Шева), жена
која је осуђена да буде
уседелица. Када она
оде на недељу дана,
њено одсуство изазива
неочекивано ослобођење и срећу њених
родитеља, који више не
могу да занемарују
трагедију која чини њихов живот. На фестивалу Los Angeles
Film Awards, ово остварење је добило
награду за најбољу драму.
У остварењу „Парк душа” Роберта
Одегнала и Иљеша Хорвата дешава
се бизаран догађај у зоолошком врту
– мушкарац се пробудио сасвим наг
међу крокодилима. Не сећа се како
је ту доспео, нити се сећа претходне
три године свог живота. Овај настрани случај додељен је младој детективки и њеном, зрелом за пензију,
колеги алкохоличару. Сви трагови
воде ка тајанственој секти чији мото

гласи: Свест јесте патња. На фестивалу Фантаспорто, „Парк душа” је
добио награду International Fantasy
Film Award.
Филм „За добрим стварима вреди
плакати” Кристине Грошан је о онима који су у својим тридесетим годинама: покушавају да делају у складу
са тим, али њихови животи нису
сродни типичним животима одраслих. Овакво контроверзно стање,
пуно сукоба, напетости, самоправедности и апсурдних ситуација је оно
што филм намерава да истражи. Глумица Нора Раинер Мичињеи је, за
ролу у овом филму, добила награду
за најбољу женску улогу на прошлогодишњем Bosphorus Film Festivalu у
оквиру интернационалног такмичарског програма. Овогодишње фестивалско издање, у организацији Отвореног универзитета Суботица, одржава се на више локација, међу
којима су јединствена Летња позорница на Палићу, као и биоскопи Еуросинема, Абазија и Лифка.
Током предфестивалског програма и централног дела манифестације публици ће бити представљено
више од 130 филмова из свих крајева
Европе, у 15 различитих селекција и
програмских целина. Већина филмова имаће своју српску и регионалну
премијеру управо на Палићу.
Поред богатог филмског програма, публика ће моћи да ужива у бројним динамичним пратећим садржајима – концертима, изложбама, промоцијама, радионицама и стручним
предавањима.
Фестивал европског филма Палић
подржали су Министарство културе
Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Град Суботица, Европска
унија кроз програм Креативна европа MEDIA, као и бројни партнери и
медијски партнери.

је што се укључио велики број људи
који су активни на сцени. Изабрали
смо кључне људе из наше перспективе живота нове савремене музике
и покушали да направимо културну
сарадњу, која је повезана са нашим
стручним пољем.
Њен колега Дамјан Јовичин истиче да су у Будимпешти у публици били и студенти Фондације „Етвеш Петер”, јер је то официјални програм
њиховог мастер часа.

- Поред њих, били су присутни
професори и студенти са Академије
„Лист Ференц”, као и чланови српске
зједнице. Ово је једна верзија пројекта у минималном обиму, значи у
малом ансамблу, само да бисмо кренули. Идеја је да се укључе концертни ансамбли из Србије и Мађарске
и да се свира класична музика на
најбољем могућем нивоу, да буде
пријемчива људима – каже наш саговорник.
К. П.

Д. А.
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СЕЋАЊЕ

Значајна годишњица славног Србина из Баје (5)

Двеста педесет година од
рођења Јоакима Вујића
Превод „Kрешталице”, на српски језик био је брзо готов и крајем јуна 1813. прошао је цензуру. Српска универзитетска младеж 30. јула тражила је дозволу од Намесничког већа у Пешти да игра три представе „Kрешталице” у градском позоришту у Пешти у корист новоосноване Препарандије у Сентандреји. Дозвола је добијена и прво извођење било је 24. августа у згради Мађарског позоришта, у „Рондели”.

В

ероватно се без многих глумаца, писаца и позоришних
људи могло, али без Јоакима
Вујића није, јер без њега би позоришна уметност и култура Србије била
сасвим другачија. Вујић је, напустивши Сентандреју и прешавши у Пешту,
ослобођен свакодневног учитељског
посла, а обезбеђен жениним имањем,
могао да се прихвати списатељског
рада.
Представа „Крешталица” је најављена само плакатом Мађарског позоришног друштва: „У вторак то јест
24. августа у Мађарском позоришту,
по милостивом одобрењу Високог
краљевског намесничког већа, једна
рацка дилетантска дружина, у корист
института сентандрејске рацке препарандије извешће на рацком језику
једну позоришну игру у три чина под
насловом Kрешталица (Папагај)”.
Избор „Папагаја” био је логичан,
будући да је омиљени Вујићев писац
и био Август фон Kоцебу, од кога је
за своје позоришне прераде узео

осам дела. Kоцебу је, са својих 211
драмских дела владао европским позорницама на почетку 19. века. Његова популарност се приписује вештом
повлађивању укусу широке публике,
драматуршкој умешности, разноврсности тема и жанрова и атрактивности његове личности. Немачко и мађарско позориште у Пешти је веома
често играло „Папагаја”, и тамо га је
Вујић могао видети на сцени.
Извођење „Kрешталице” пропраћено је вешћу у „Новинама сербским” из царствујушчега града Виене
број 12, од суботе 28. августа:
„С великом радостију сообштавамо читатељем нашим да је 24. августа
содружество једно ученика гимназије пештанске веселу игру г. Јоакимом
Вујићем с немацкога преведену под
именом Kрешталица у Пешти у маџарском позоришту серпски представило. Содружество је игру ову, с особитом радостију и великим восклицанијем присуствујушти овде
многочислени зритеља, тако дало да

СРПСКИ ЈЕЗИК ПОСТАЈЕ И ПОЗОРИШНИ
То што је Јоаким Вујић организовао прву позоришну представу на српском језику, значило је да је овај језик постао позоришни језик и да је српско
позориште ушло у историју позоришне културе света. Представа „Kрешталица” је на симболичан начин указала да свет преко позорнице може да
дође у Србију, али и да Србија може да оде у свет. После више од два века
од ове представе, позорнице српског театра омогућавају чудесни сусрет
глумаца и гледалаца. На те позорнице стигли су и оригинални ликови српског позоришта: Kир Јање, Феме и Ружичићи, Смрдићи и Шербулићи, Максими Црнојевићи, Јованче Мицићи, Илије Чворовићи, Боре Шнајдери... Тако
је настављено чудо позоришта међу Србима.

је цела скупштина вече ово весело и
задовољно провела. О да би игра ова
претеча и претсказаније била да ће
се вкус Себаља развити – чувствованија којима општеј ползи да жертвује
и со тим и внутрење и внешње достојинство и цену своју подигне и укрепи!”
Учеснике прве представе, Вујић је
поименично навео у „предисловију”,
штампајући драму 1814: госпожа Пелагија Жеравичка, госпожа Јулијана
Балог, господин Стефан Дилбер, господин Јефтимиј Стојадиновић, господин Тома Фехер, господин Петар
Трифић, господин Стефан Балог и
сам списатељ, Јоаким Вујић.
Да ли је и колико пута поновљена
ова представа, не може се прецизно
рећи. Сам Вујић нигде није потврдио
да ли су одржане све три представе
за које је добијено одобрење. Вујићева представа „Kрешталица” представљала је граничник у историји српског позоришта.
До тада, почевши од 1734. године,
када је Емануел Kозачински извео
своју „Траедокомедију” у Сремским
Kарловцима, било је повремених
представа, али само у школама. Поједини учитељи припремали су их са
својим ђацима, са децом. Публику су
чинили остали ђаци, ђачки родитељи
и позвани угледници. Улазница није
било, представе су се држале као део
школских свечаности у школским
зградама или на отвореном простору.
Вујићева „Kрешталица” је сасвим
друге врсте – играла се у правој позоришној згради, са улазницама, у извођењу одраслих, међу којима је било и троје професионалаца. Због ове
представе и због свог каснијег позоришног рада Вујић је назван „оцем
српског позоришта”.
Штампајући „Kрешталицу”, Вујић
је на књигу ставио мото: „Глас, како
орао високо лети и летећи умножава
се”. На први поглед, та латинска изрека нема никакве везе са драмом. Међутим, ако се мото повеже са речима
из Вујићевог предговора: „...Велики

глас и слава сербскаго рода, посредством овога мојег позоришта, и код
чуждаго рода прочула се”, јасно је да
Вујић не алудира на саму драму, већ
на позоришни чин, на прву српску јавну позоришну представу 24. августа
1813. у Пешти.
Гледајући са историјске дистанце,
глас о представљању „Kрешталице”
није тако орловски високо летео, али
то је највише што се код Срба тада
могло. Ако би се поставило питање
избора драмског дела, Аугуст фон Kоцебу сасвим извесно није оставио
значајније драме које би га надживеле на позорницама и учинила важним аутором светске драматургије.
Он је био плодан и успешан писац,
али не и уметник. Данашњим речником говорећи, Kоцебуова дела припадају комерцијалном театру, текстовима који се за премијеру припремају свега неколико дана, са врло мало
новца и пуно очекивања да се од прихода представе исплате закуп позоришта, сценографско-костимска
опрема, глумачки хонорари и оглашавање представе.
У поређењу са осталим облицима
уметности, у светској драмској литератури постоји мали број ремек дела.
Kада се упућују примедбе Вујићевом
избору, заборавља се чињеница да у
неком врло конвенционалном позоришту можемо да видимо баналан
комад осредњег садржаја, који има
огроман успех и доноси много новца,
и да у њему пронађемо искру даха и
духа живог позоришта.
Стерија, са жаљењем пише о Вујићу, истиче његов ентузијазам и пожртвованост, али не улази у оцену његовог дела:
„Слаб си, чемеран, јадан, но ревност,
Све, што си народу дао, дао си бадава,
Црном јоште штетом, трпећи много
глад и оскудност,
Бедниј Вујићу наш, земља ти мека
буди”.
Д. А.
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ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849. године (37)

Занесењак
револуционарних идеја
„Било би веома добро када би ова два јуначка народа што пре склопила мир! Требало би да се Мађари и
Срби уједине!”

Д

омаћин је истим жаром наставио свој говор.
-Дубоко сам убеђен да би
сви требало да прихватимо ту Клотсову идеју као и Петефијеве стихове
у којима се велича црвени барјак
украшен светом девизом: „Слобода
васцелог света!”
- Делим ваше мишљење, господине
Барди! – изусти Сава Вилински и изненада му би лакше у души. – Било
би веома пожељно да сви здушно
прихвате све те напредне идеје!
- Чини ми се да су Мађари ти који
сада на својим заставама проносе те
напредне идеје – настави Барди. - Видећете, amice, ускоро ће мађарска
влада укинути краљевину и прогласиће републику! Погледајте само, у
редовима Кошутове војске сјатили су
се припадници многих нација и сви
су листом одушевљени идејом једнакости, братства и слободе! Сви они у
срцу носе свету идеју слободе и напретка васцелог човечанства! Довољно је да наведем само неколицину
15. јула 1099. – Крсташи су у Првом
крсташком рату освојили Јерусалим и разорили га. Град је после римског разарања 70. године
обновио римски цар Хадријан и
претворио га у римску војну колонију.

познатијих чланова официрског кора
наше домобранске војске: Бем је Пољак, Дамјанић је Србин, Бехтолд, Воленхофер, Аулих и Пелтенберг су
Немци, Кнезић је Хрват, а Вилмош
Лазар је потомак јерменских трговаца.
Сава Вилински је разрогаченим
очима слушао Бардијев монолог. Разноразне мисли врзмаше му се у глави.
- Та борба која се ових дана води
у Бачкој и Банату у ствари и није толико рат између Срба и Мађара, колико између напредних и реакционарних снага и идеја! Било би веома
добро када би ова два јуначка народа што пре склопила мир! Требало би
да се Мађари и Срби уједине. Камо
среће када би заједничким снагама,
црвеним барјаком у руци успели да
остваре Светску републику равноправних грађана! – заносио се стари
поклоник идеја француских револуционара.
- Одиста је штета што су се многи
оглушили о напредне идеје францу-

ских апостола Слободе и Разума! Да тих наднационалних слободарских
су их, неким случајем, послушали, ја начела!
се сад сигурно не бих срамио због
Попут вијугаве муње блеснуше и
својих сународника! – уздахну дубо- сукобише се неспокој и љубав у души
ко млади Вилински.
младог Србина. Подбадала га је из- Како сте то само лепо рекли, весна неодлучност. С једне стране,
amice! Та, ви сте рођени поета! – клик- одушевљено је слушао и упијао речи
тао је задивљено домаћин. - Схватам Аулелијиног оца, док га је с друге
ја ваше душевне тегобе, али сигуран стране мучила властита неспокојност.
сам да ћете донети праву одлуку. Мо- Помисли на оца, на браћу. (...)
рате да увидите да се овде ради о
Драгомир Дујмов
много узвишенијим циљевима од тих трагичних међунационалних чарки. Ваљало би
храбро и постојано да заступате идеје француских јакобинаца. Бићу искрен, раније
сам више гајио симпатије
према жирондинцима, но данас нешто више нагињем ка
идејама Робеспјера. Ваљало
би да се сви угледамо на револуционарне идеје Игњата
Мартиновића, тог страдалог
слободног зидара и његових
сарадника. Да свој живот није скончао на стратишту, уверен сам да се Срби и Мађари данас не би клали. Amice,
добро размислите о томе!
Наш велики јакобинац Хајноци на једном месту је записао: „Радије ћу бити хуманиста него ли патриота!” То значи, латимо се оружја, али не
ради неких јалових конзервативних национализмом задојених идеја, већ у име Све- Игњат Мартиновић

гија и још тројица припадника
због отпора јавног мњења није
ЈСО осуђени су на по 40 година
ступио на снагу.
затвора због убиства бившег председника Србије Ивана Стамболи- 19. јула 1996. – На захтев међународћа и покушај убиства лидера СПО
них представника у послератној
Вука Драшковића у Будви. МаксиБосни председник Републике
малне казне затвора потврдио је
Српске Радован Kараџић поднео
Врховни суд Србије 28. јуна 2006.
је оставку на све јавне функције.

ВРЕМЕПЛОВ
ралштаба војске Kраљевине СХС.
Након тога је, уморан и измучен
од ратова, пао у болесничку постељу. Убрзо је и преминуо, 20. јануара 1921. године, у Београду.
Вест о његовој смрти је дубоко
потресла све грађане, а влада је
организовала државну сахрану,
којој је присуствовао огроман
број људи.

16. јула 1054. – Због сукоба око питања да ли римски папа има примат 19. јула 1427. – Умро је Стефан Лаза- 20. јула 1855. – Рођен је војвода Жимеђу хришћанским поглаварима,
ревић, српски кнез (1389-1402), син
војин Мишић, један од највећих
дошло је до раскола између римкнеза Лазара и кнегиње Милице,
српских војсковођа. Учесник је раске и цариградске хришћанске
вазал турског султана Бајазита I
това 1876-78. и 1885, а у Првом светцркве. Спор је касније довео до
до 1402. године, када се повукао у
ском рату командовао је опера„велике шизме” и створене су две
Цариград где је од византијског
цијама у Kолубарској бици, другој 20. јула 1917. – Потписана је Kрфска
цркве – источноправославна и зацара Јована II Палеолога добио
великој победи Срба над аустродекларација о стварању заједничпадна римокатоличка.
титулу деспота. После пораза Баугарском војском. Написао је неке државе Срба, Хрвата и Словејазита I код Ангоре од Монгола,
колико војних расправа, од којих
наца. Декларацију су потписали
16. јула 1858. – Рођен је српски војсклопио је споразум са угарским
је најпознатије дело „Стратегија”.
српски премијер Никола Пашић и
вода Петар Бојовић, чувени војцарем Жигмундом I од којег је
Војвода Мишић је постављен за
председник Југословенског одбосковођа у ратовима 1912-18.
1403. добио Мачву и Београд, који
начелника новоствореног генера Анте Трумбић.
је прогласио престоницом, а 1421.
16. јула 1861. – Основано је Српско
је наследио Зету. Бавио се превонародно позориште у Новом Саду.
ђењем с грчког, написао је посланицу „Слово љубве”. Његова је за16. јула 2000. – У Будимпешти је умро
дужбина манастир Манасија.
песник Ђерђ Петри, један од најпознатијих мађарских дисидената 19. јула 1936. – Умро је српски геолог
за време комунистичког режима
и политичар Јован Жујовић, осниЈаноша Кадара.
вач геолошке науке у Србији. Направио је прву прегледну геоло17. јула 1928. – Умро је српски геолог
шку карту Србије и написао мнои палеонтолог Светолик Радовагобројне радове из геологије,
новић, члан Српске краљевске
палеонтологије и антропологије.
академије, први министар привреде у Србији (1904-05). Реформисао 19. јула 1937. – У Београду је дошло
је српско рударско и шумарско
до сукоба полиције и демонстразаконодавство, а 1892. је, са геолоната („крвава литија”) који су прогом Јованом Жујовићем, основао
тестовали због подношења скупСрпско геолошко друштво.
штини на ратификацију конкордата између Ватикана и
18. јула 2005. – Бивши командант ЈеKраљевине Југославије. Kонкординице за специјалне операције
дат је потписан у јулу 1935, али
Војвода Живојин Мишић
(ЈСО) Милорад Улемек, звани Ле-
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НЕВЕН

Интервју са даровитом ученицом

Интересовања и успеси
свестране Ангелики Иванов
Ангелики Иванов је ученица 10/а разреда Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти. Осим што је одличан ученик, према просеку најбоља у свом одељењу, она
проналази времена за бављење и другим занимљивим
активностима, што је био повод за разговор са њом.

ло, јер је музичар јако лепо увео целу разне ликове мојих омиљених цртаћа
екипу у тему.
и тако сам стигла до нивоа где сам
данас. У међувремену, упознала сам
Као што си већ споменула, сви- водене боје и темперу, али графика
раш на гитари. Шта за тебе то ми је увек остала омиљена, иако сам
значи?
се прилагодила и осталим техникама.
– Од малих ногу сам имала жељу Захваљујући професорки Анити Шуда свирам на гитари, што се, срећом, хајди, пружена ми је могућност да
и остварило у другом разреду основ- прикажем своје радове и осталима,
не школе. Током ових година био је и изгледа, да се моје виђење и другиједан период када сам заборавила ма свиђа. Волим да упознам овај свет
зашто сам хтела да упознам свет му- и надам се да ћу моћу да напредујем.
зике, али за време карантина поново
сам узела гитару да свирам. Тада сам
По тати повезана си и са Ловром,
почела да осећам шта музика значи јединим насељем у Мађарској где
за човека, поготово за особу која же- су Срби још увек у већини. Шта за
ли да буде музичар. Схватила сам да тебе значи Ловра? Како тамо проимам шансу да одсвирам све што же- водиш време?
лим. Схватила сам колико може да
– Ловра ми значи почетак свега.
ми пружи свет нота, и од тада радо Прве речи сам проговорила у том севежбам. Веома сам срећна што имам лу, ту сам направила прве кораке и ту
шансу да упознам сваку врсту техни- сам први пут стала на бину у татиној
ке и све мелодије класичне музике. фолклорној екипи. Од почетка осећам шта значи за мене српска заједИмаш лепе успехе и на ликовној ница и духовни свет у нашој правосекцији. Освојила си више награ- славној цркви. Данас, када сам већ
да. Како се ти односиш према ли- упознала разна места света, волим да
ковној уметности?
се вратим ту, где је увек мир, да слу– Увек сам волела да цртам. Без шам како старији причају о њиховом
тога да сам била свесна да су ми, ка- детињству, да се шетам по селу са
ко кажу, радови постајали све бољи. другарицом. Волим и да шетам сама
Прво сам почела са „чичаглишама” у на насипу и он за мене представља
природи, где је сунце обавезно у ле- једно од мојих омиљених места.
вом горњем углу, после сам цртала
Разговор водио: Драгомир Дујмов

SKANDINAVKA
Br. 545

А

нгелики, веома си свестрана
особа, одликаш си у школи.
Поред учења, чиме се све бавиш у ваннаставним активностима?
- Током школске године, после учења, волим да се одморим гледајући
филмове, или читајући књиге, док у
позадини пуштам моје омиљене песме. Међутим, идем и на часове гитаре, што ми такође пружа неку врсту
одмора после школе. Поред тога,
идем и на фолклор, где музика и плес
доприносе мом душевном миру. После тога ми већ лако иде и школа.
Била си учесник на Ерасмусу у
Румунији. Какви су твоји утисци?
– Када сам први пут чула о том
програму, мало сам била уплашена,
пошто је требало да причам на енглеском језику и то у једној другој
држави, у Румунији. Када год погле-

дам слике са тог боравка у Румунији,
увек се сетим како сам захвална
професорки Марини Ремели, што је
и мене изабрала да будем представник Српске гимназије „Никола Тесла”. Што се тиче нашег тима, када
смо сели у аутобус, једино што смо
знали један о другоме било је име и
можда одељење осталих наших
представника, а на путу назад смо
имали пуно лепих заједничких доживљаја и утисака, са Саром, Ланом
и Дуњом. А то често и на летњем одмору спомињемо. Стекли смо нове
пријатеље и из осталих тимова, тако
до данас држимо контакт са Шпанцима и са Турцима. Поред тога, и
предавања су била веома интересантна. Тема је била астрономија,
али смо могли да научимо пуно тога
и о култури града Сибиња (Сибиу), а
имали смо предавање и о мерењима
у музици, што ми се посебно допада-

ОД ПЕТЕ ГОДИНЕ У БУГАРСКОМ КУД-у
Ангелики Иванов је чланица бугарског културно-уметничког друштва, па
смо је упитали како се определила за тај фолклор и шта мисли о бугарским
плесовима.
- Пошто сам са татине стране полубугарка, од малих ногу ми је било важно, да припадам и том окружењу. Плешем у бугарском фолклорном тиму
„Росица” још од своје пете године. Током ових једанаест година веома смо
се зближили у фолклорној групи, као да смо рођаци. Када станемо на бину
не занима нас шта може да нам се деси за тих осам минута, једино је важно
да се добро осећамо заједно. Сви смо стигли на ниво када нам више није
напорно да плешемо плесове, пошто волимо ово да радимо. Волим да посматрам и кореографије када не наступам на бини. За мене је јако занимљиво да проучим неки корак и да видим сличности и разлике са осталим
културама. Јако је занимљиво да се из неких мотива може лако одредити
територија и где се користи одређена техника игре. На пример, шопски
плесови се јављају и код Срба и код Бугара, али се на основу технике ипак
може одредити национална припадност – каже наша саговорница.

AUTOR:
DUŠAN
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Будимпешта, 14. јул 2022.

ИНФО

Срдачно позивамо Вас и Вашу породицу на традиционалну

Центар за туризам, културу и спорт у Сврљигу расписује

ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ У ЧОБАНЦУ

KЊИЖЕВНИ КОНКУРС ЗА НАГРАДУ

У недељу 31. јула 2022. године

„ГОРДАНА ТОДОРОВИЋ“

KОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„ДУШАН ВОЈИНОВИЋ“

На конкурс је потребно послати рукопис поезије (до 80
страна, А4 формата), у три примерка, потписан шифром,
са разрешењем шифре у посебном коверту (име и
презиме аутора, кратка биографија, адреса и број
телефона). Награда је објављивање књиге.

У знак сећања на књижевника Душана Војиновића
(1952-2009), који је рођен у Банатском Соколцу, Фестивал
"Rock Village" ове године девети пут расписује конкурс за
књижевну награду „Душан Војиновић“.

Рок за слање радова:
31. август 2022. године

С обзиром да је Душан Војиновић писао поезију и
афоризме, конкурс је бијеналан – једне године за поезију,
друге за афоризме. Ове године се расписује
конкурс за поезију.

Прослава почиње у 10.00 часова, богослужењем на
бунарчићу, након чега ће од 12.00 часова, у порти српске
православне цркве у Чобанцу, бити послужен ручак, уз
наставак дружења.
У 16.00 часова биће одржано вечерње, уз освећење
славског колача и благосиљање кољива.
Од 17.00 часова, у црквеној порти почиње културноуметнички програм, уз учешће СКУД-а „Опанке" и
оркестра Курнослава Киће Агатића.

Адреса:
Центар за туризам, културу и спорт
Ул. Боре Прице 2, 18360 Сврљиг
(За награду „Гордана Тодоровић“)

Организатори:
Српска црквена општина
Српска самоуправа у Чобанцу

Учесници шаљу једну песму дужине до 32 стиха у три
примерка, раније необјављивану. Тема је слободна, песма
мора да буде потписана шифром, а решење шифре
достављено у посебној, запечаћеној коверти,
са подацима о аутору.

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

Рок за слање радова:
28. 07. 2022. године

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ 2022.

Награда ће бити додељена на "Rock Village" фестивалу
2022, а добитник ће говорити свој победнички рад на
сцени, пред очекиваних десет хиљада посетилаца у
ударном термину на фестивалу.

17. 07. недеља – Сабор у манастиру Грабовац
23. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
24. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.
30. 07. субота – Вечерње
16.00 ч.
31. 07. недеља – Света Литургија
10.00 ч.
Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова.
Вечерње се служи суботом и уочи празника у 16:00 часова.

Адреса за слање радова:
Rock Village, Добрачина 60
11000 Београд

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Велики матурски
састанак 1993–2022

Приредба поводом краја
школске године у Дески

ВИДЕО: Опраштање
забавиштараца у Будимпешти

Епископ Лукијан одликован
Орденом Карађорђеве звезде

Признање за Зорицу Јурковић
Ембер поводом Видовдана

Аутор рубрике: Владимир Марковић
*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)
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ПУТОПИС

Ходочашће по српској Светој гори

Јединствени драгуљи
Овчарско-кабларске клисуре (3)
Следећe одредиште путника из Мађарске били су манастири Благовештење и Преображење. Благовештење
је један од ретких манастира у Овчарско-кабларској
клисури за који се тачно зна када је подигнут и ко су
били ктитори. Натпис изнад улаза у цркву говори да је
храм подигнут 1601/02.

Х

рам манастира Благовештење
изграђен је у рашком градитељском стилу и својом архитектуром је, после манастира Св. Тројица,
најлепши манастир у Овчарско-кабларској клисури. Манастир поседује
једну од најстаријих књига – Благовештењско јеванђеље, настало 1372.
године. У ризници се чува и штампано
четворојеванђеље из 1552. године. У
овом манастиру је својевремено замонашен патријарх српски Павле.
Верници из Мађарске су били одушевљени иконостасом светиње, који
се сматра једним од најзначајнијих
иконостаса из прве половине 17. века.
Својом дуборезном обрадом и сликаном декорацијом заузима доминантно место у репрезентативно
украшеном ентеријеру цркве.
Групи поклоника се пружила прилика да у цркви послушају и разне
легенде и анегдоте, које се везују за
светињу. Чувар и старатељ Видан Димитријевић, испричао им је многе занимљиве приче.
- Манастир датира с краја 12. почетка 13. века. Једини је манастир у
Овчарско-кабларској клисури који је
саграђен на старим темељима. Али, у

Летопису није наведено којем свецу
је био посвећен. Испод манастира се
налази хидроцентрала „Овчар Бања”.
Човек, који је радио за хидроцентралу 1952. године, био је члан екипе која је хтела да експлозивом реши судбину манастира, како би он потонуо.
Међутим, Бог је светињу сачувао и
она није потонула. Године 1992, а то је
Лептопис записао, тај човек долази у
колицима и са два своја сина улази у
манастир. И тада, рече човек: „Ове
пукотине су моје дело, јер је овај манастир требало да лети.“ Ми тада нисмо схватили о чему прича, но, из његовог казивања смо сазнали да је било доста експлозива стављено, како
би се манастир дигао у ваздух. Међутим, Господ га је сачувао. Нико није
могао да замисли како је манастир
успео да опстане, али зна Господ. Тај
човек, у позним годинама, дошао је
да тражи опроштај. Отац Георгије му
рече: „Иди ти својим путем.” Окренуо
се деда. И кад је стигао до капије, тамо је умро. Господ му није дозволио
да овде умре у цркви, већ на капији
манастира. Поред ове приче, могао
бих вам испричати и то како су Енглези хтели да откупе овај иконостас.
Међутим, оно што посебно желим истаћи, јесте да се овде
1947. године замонашио блаженопочивши патријарх Павле. Он
је сваки манастир волео, али је
сваке године дошао овамо и ту
би провео петнаест дана одмора.
На крају боравка у манастиру Благовештење верници су се
помолили и поклонили чудотворној икони Пресвете Богородице.
Пуна утисака и доживљаја,
група поклоника из Мађарске
кренула је на ручак, а потом у
мушки манастир Преображење.
Први помен манастира у писа-

СРПСКЕ

ним изворима везан је за 1525. годину.
Стари манастир Преображење је порушен како би се изградила железничка пруга према Ужицу. Постоје
бројни записи о томе какве су последице имали људи који су одобрили и
наредили рушење овог манастира.
Епископ Николај Велимировић је

1938. године покренуо иницијативу за
изградњу новог манастира Преображења. Сада је то грађевина квадратне основе са плитком олтарском апсидом. По благослову епископа Св.
Николаја Велимировића, живот у
овом манастиру је организован по
светогорском правилу, што значи да
нема парохију ни имовину, већ му је
улога мисионарска.
Управо о тој мисионарској улози
братства и значају монашког живота
групи поклоника из Мађарске говорио је о. Николај, игуман, који је емотивно приближио верницима лепоте
православне свете литургије и оста-

НЕДЕ ЉНЕ

лих светих богослужења, и Бога – љубав и задивљујућу лепоту, светлост,
што одређује карактер и садржај монашког живота.
Игуман Николај је на крају дружења са верницима из мађарског дела
Барање у гостопримници манастира
својим гостима прочитао једну од молитава Светог владике Николаја Велимировића, коју је приликом опроштаја поклонио јереју Милану Ерићу,
пароху печујском.
Духовно окрепљени и подржани
мудростима и саветима о. Николаја,
поклоници су кренули назад у Чачак,

где су имали прилику да се мало одморе, а затим су заједно отишли у Етно ресторан „Брвнара”.
Овде су сви уживали у српским гастрономским специјалитетима и укусима чачанског краја. Укусно јело
пратила су и добра пића, као и музика уз коју су многи запевали и заиграли.
Била је поноћ када су последњи
гости напустили „Брвнару”. Ваљало је
припремати се за трећи, завршни дан,
у склопу којег је била предвиђена посета манастиру Никоље и обилазак
Овчар Бање.

НОВИНЕ

П. М.

