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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

„Црна Гора, некада елитни део срп-
ског народа, ушао је у такав живот да 
негирају своју историју. Наши односи 
су увек били братски, један народ, 
нажалост, ту се умешала политика, 
знамо чија, знамо зашто са жељом да 
Црну Гору одвоји од Србије и, оно 
што је најтрагичније што се не може 
објаснити и оправдати, Црна Гора је 
признала Kосово Шиптарима, као и 
учешће председника Црне Горе на 
Kосову у неким фазама с другима 
кад су у питању Kосово и Србија. Не 
можемо да објаснимо такав став и 
такав поглед на Србију Црногораца 
на српски народ и историју. Ја се на-
дам да је ово ипак један облачак, 
црни, који је наишао над Црну Гору, 
па ће он проћи, јер тамо народ неће 
дозволити да се изгуби српски траг“, 
истакао је патријарх у интервјуу за 
франкфуртске „Вести“.

„И највећи непријатељи наши нису 
атаковали да уђу у манастире. Уоста-
лом, и манастири и имовина припа-
дају тамошњем народу. То нико не 
оспорава, као што што су Србији све-
тиње нашег народа, наше државе. 
Шта они хоће тим, то само они знају, 
вероватно да ослабе свест о српском 
пореклу и српском имену и оно што 
је још најтрагичније може да буде, 

ако буду успели у томе, да то примене 
сутра на Kосову и Метохији. То је тра-
гедија. Вероватно је то неко тако сми-
слио. Надам се и молим се Богу као 
и сва наша Црква да они који воде 
Црну Гору, дођу к себи и да одустану 
од овога што смерају", казао је патри-
јарх Иринеј.

Што се Kосова и Метохије тиче, 
патријарх је истакао да је то једна 
велика рана српског народа, српске 
историје и културе.

„Нажалост, Kосово је окупирано, ја 
сам пре неколико месеци путовао за 
Пећку патријаршију и мене су два 
сата држали на прелазу не желећи 
да ме пусте. Ја нисам имао дозволу 
за улазак. Мени који сам патријарх 
коме је резиденција Пећка патријар-
шија и који сам 15 година живео на 
Kосову и Метохији није било допу-
штено да уђем на територију Kосова 
и Метохије“, казао је патријарх.

Указао је да је тешко стање, да срп-
ског народа више нема тамо где су 
некада били у великом броју.

„Народ је протеран са Kосова и 
Метохије и можда највећи пропуст 
нашег државног врха јесте што ништа 
нису учинили када је народ протеран 
да поставе као први услов свих раз-
говора и преговора повратак народа 

на Kосово и Метохију, да им се куће 
које су спаљене, које су уништене, 
имање које је разграбљено поврати 
да би се народ вратио“, оценио је па-
тријарх.

Патријарх је казао да је игра око 
Kосова велика игра и да има доста 
оних који желе да га отму Србији.

„Оно што је комично и трагично, 
траже да се одрекнемо Kосова. Па-
метан човек не може да се одрекне 
своје куће и од своје земље. Данас, 
они који немају историју и своју кул-
туру, траже да се ми одрекнемо сво-
је културе“, нагласио је патријарх 
Иринеј. 

ПОЛИТИКА

Мржњом према Српству, Црна Гора негира своју историју
Патријарх Иринеј, поводом антисрпске кампање у Црној Гори: 

Српски патријарх Иринеј оценио је да Законом о слободи вероисповести власти у Црној Гори желе да 
ослабе свест о српском пореклу и имену. Ако буду успели у томе, тај сценарио могу да примене  

и власти на Kосову и Метохији и то би била трагедија, упозорава патријарх

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије и патријарх српски Иринеј

Ц рна Гора је усвојила закон којим 
угрожава имовину Српске пра-
вославне цркве у тој држави. 

Реакције су бурне, српски верници 
протестују, окупљају се у храмовима, 
режим је извео полицију на улице.

- Овим законом је савремена црно-
горска држава превазишла Османли-
је и комунисте у прогону српске цр-
кве. Османлије углавном нису дирале 
поседе живих цркава и манастира. 
Kомунисти су чак и после национа-
лизације оставили нешто земље цр-
квама и манастирима, оним најзна-
чајнијим највише. Нови црногорски 
закон доводи сву имовину СПЦ у 
питање. По подршци Црногорској 
православној цркви (ЦПЦ), цркви без 
верника, Милови Црногорци највише 
личе на Независну Државу Хрватску 
(НДХ), која је 1942. покушала да осну-
је Хрватску православну цркву. Ма-
кедонски случај је другачији, јер је 
тамо било много верника који су по-

државали непризнату македонску 
цркву. Неки београдски интелектуал-
ци, посебно једна списатељица, тера-
ју спрдњу са српском црквом у Црној 
Гори, тврдећи да је она пребогата, па 
јој треба одузети тај „вишак“. Та тврд-
ња је тек чудна. Kако би било када би 
Ндрангета, или неки други клан Ми-
лових пословних партнера из Итали-
је, отимали имовину њиховој цркви 
зато што је пребогата? - каже истори-
чар Предраг Марковић.

На питње како види судбину Црне 
Горе као самосталне државе, он каже. 

- Црна Гора је у 19. веку била једна 
од три самосталне словенске државе, 
уз Русију и Србију. Kраљ Александар 
није макар симболично „испошто-
вао“ црногорску државност, онако 
како је, на пример, симболично озна-
чена некаква посебност Баварске у 
уједињеној Немачкој. То је његова 
велика грешка, као и потпуно зане-
маривање хрватске посебности. Уо-

сталом, избрисао је и државну посеб-
ност Србије. Његов покушај насилног 
стварања нове југословенске нације 
коштао је много, ма колико сама иде-
ја била племенита и напредна. Дакле, 
није проблем у црногорској само-

сталности, већ у томе да се она данас 
гради на мржњи према свему срп-
ском. Аустријанци имају посебан др-
жавни, па донекле и национални 
идентитет, али га не граде на мржњи 
према Немцима, с којима деле језик, 
културу и историју.

Марковић каже да све државице 
источне Европе и средње Азије поку-
шавају да створе сопствену нацио-
налну културу. Неке од њих стварају 
нове језике и нове цркве. 

- То је врло тежак задатак. Ирци 
нису успели да рашире употребу свог 
језика за скоро читав век независно-
сти. Што се цркве тиче, антисрпским 
Црногорцима би било лакше да су 
побожни. Изгледа да су скоро сви 
православни хришћани у Црној Гори 
у СПЦ, док су присталице ЦПЦ или 
бивши комунисти безбожници, или 
људи избачени из сваке званичне хри-
шћанске цркве - сматра Предраг 
Марковић. 

Српску цркву комунисти, Османлије и Албанци нису прогонили као што је сада 
у Црној Гори прогони режим предвођен Милом Ђукановићем каже  

историчар Предраг Марковић и додаје да нико не спори Црну Гору као 
самосталну државу, али велики проблем је то што се та  

самосталност гради на мржњи према свему српском.

Историчар Предраг Марковић:

Мило копира НДХ, која је основала  
Хрватску православну цркву 

Протести против антисрпске политике Мила Ђукановића одржавају се широм 
Црне Горе и Србије
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Д евет од укупно петнаесторо 
чланова Скупштине ССМ-а 
било је присутно да разматра 

предлоге једне тачке дневног реда, 
а она се односила на „реорганизаци-
ју Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској”. Седници 
је председавала Вера Пејић Сутор, 
председница Самоуправе Срба у 
Мађарској, а уводну реч је изнела др 
Јаранка Гергев, шефица Канцелари-
је ССМ-а. 

Према њеним речима, на претход-
ној скупштинској седници није било 
могуће одлучивати и овој теми, јер 
је недостајало писмено мишљење 
министра за људске ресурсе, које је, 
у међувремену, 16. децембра стигло. 
Према том допису, не постоје ника-
кве замерке у вези реорганизације, 
рекла је шефица канцеларије. 

На конкретно питање Кристифо-
ра Брцана, она је објаснила да се 
радницима Културног и документа-

ционог центра, 
после укидања 
институције , 
нуди опција да 
раде у другим 
институцијама 
ССМ-а, али не у 
новооснованом 
Српском кул-
турном и медиј-
ском предузећу 
- ДОО (КФТ).        

На предлог 
Игора Руса, пот-
председника 

ССМ-а, делегати су се сложили да се 
на фебруарској седници прецизније 
одреде будуће компетенције КФТ-а, 
укључујући и проширење делокруга 
рада и одређивање његових регио-
налних активности. 

Зорица Јурковић Ембер, новоиме-
нована директорка КФТ-а, изјавила 
је да је она отворена за сарадњу и 
да намерава да организује округли 
сто са активистима који се баве кул-
туром, где би свако изнео своју иде-
ју о сарадњи. 

Шефица рачу-
новодства Силви-
ја Олах Етвеш 
објаснила је на 
који начин ће се 
обавити попис 
инвентара, а др 
Јованка Ластић је 
предложила да 
са оснује одбор 
који ће надгледа-
ти и обавити по-
пис.  

После диску-

сије, донето је осам одлука на осно-
ву исто толико предлога. Поред оста-
лог, је усвојен акт о укидању инсти-
туције под називом Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађар-
ској, са роком 1. јаунар 2020. године 
и именована особа за израду билан-
са стања годишњег извештаја о бу-
џету и за примопредају имовине, са 
роковима извршења. 

Потом је увојено низ одлука из 
ове области, као на пример да Скуп-
штина ССМ-а одобрава примопре-
дају покретне имовине између 
КДЦСМ-а и новооснованог предузе-
ћа, а да непокретна имовина у Бу-
димпешти, у Улици Нађмезе 49, при-
земље 3, која се налази у власништву 
КДЦСМ-а, укидањем институције 
без правног следбеника, 31. 01. 2020. 
године прелази у власнишво њеног 
оснивача, Самоуправе Срба у Ма-
ђарској. 

К. П.

Реорганизована културна сфера  
српске заједнице

Са ванредне седнице Скупштине ССМ-а 

Пред сам крај године, 23. децембра, одржана је ванредна седница највишег 
представничког тела српске заједнице у Мађарској, на којој је потврђено 

укидање Културног и документационог центра Срба у Мађарској

З аменик премијера Мађарске др 
Жолт Шемјен и државни секре-
тар Миклош Шолтес, уручили су 

признања представницима национал-
них заједница у Мађарској за 2019. 
годину. Међу награђенима је и срп-
ски КУД „Табан” из Будимпеште, a 
награду је у име чланова овог ансам-
бла, преузео Душан Вуковић, умет-
нички руководилац.

Уручењу награда присуствовали су, 
поред осталих, и чланови руковод-
ства Самоуправе Срба у Мађарској. 
Међу извођачима пригодног умет-
ничког програма, који је овим пово-
дом изведен, био је и популарни Ан-
самбл „Вујичић” из Сентандреје.

Мађарска Влада је 1995. године 
установила 18. децембар као Дан на-
родности и Одликовање за представ-

нике мањина, односно 
касније народности. 
До сада је ово призна-
ње добило близу 200 
лауреата.

- Ово одликовање је 
за све нас једна велика 
част. Нисмо је очекива-
ли, али смо се надали 
да ћемо њом круниса-
ти 25 година постојања. 
Захваљујем се свима у 
Самоуправи Срба у 
Мађарској који су тај 
предлог дали и онима 
који су нас подржали. 
Такође се захваљујем 
свим играчима који су 

сада у екипи, као и онима који су 1994. 
одиграли прве кораке у „Табану“. За-
хваљујем се и куму, Драгану Симићу, 
за оригинално име са два значења. 
Такође и Милану Русу за прву коре-
ографију и дугогодишњу сарадњу. 
Нарочито се захваљујем Српској шко-
ли „Никола Тесла“, што нам омогућа-
ва да у њеној сали држимо пробе", 
рекао је за наш лист Душан Вуковић, 
уметнички руководилац „Табана”.

А министар културе и информиса-

ња Србије Владан Вукосављевић уру-
чио је у Југословенској кинотеци у 
Београду признање „Културни обра-
зац”, установама и појединцима за 
посвећени рад на корист српске кул-
туре. Један од педесетак овогоди-
шњих добитника признања је и Коста 
Вуковић, кустос Црквеног музеја 
Епархије будимске у Сентандреји. 

Пред пуном салом и високим зва-
ницама, као и добитницима призна-
ња, министар се обратио речима: 
„Сваки од вечерашњих добитника 
овог скромног признања јесте бисер 
српске културе. Овогодишњи лауре-
ати признања Културни образац су 
људи и установе који су радом, непре-
станим трудом превазилазили стан-
дарде струке и просечне стандарде 
нашег друштва, који су се у својим 
напорима и резултатима издизали 
високо и представљали охрабрење и 
подстрек средини у којој раде, али и 
другим срединама, јер се култура 
капиларно преноси из града у град, 
из региона у регион“, казао је Вуко-
сављевић.

К. П.

Награде из Мађарске и матице за  
културне активисте

Свечаности у Будимпешти и Београду 

У престоницама Мађарске и Србије уручене су годишње награде 
организацијама и појединцима који су својим радом обогатили  
културне сцене двеју земаља. Од Срба из Мађарске, ове године  

добили су их КУД „Табан” и Коста Вуковић 

Миклош Шолтес, Душан Вуковић и Жолт Шемјен Свечаност доделе награда у Србији

АКТУЕЛНО
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 ДУХОВНОСТ

Божић, Божић благи дан - благог Христа рођендан...
Празничне свечаности у Мађарској

У Сентандреји су на Бадњи дан, 
у раним поподневним сатима, 
у библиотеци Владичанског 

двора, ђаци из Будимпеште предвође-
ни парохом Зораном Остојићем, при-
казали Вертеп, на велико задовољство 
владике Лукијана (Пантелића), еписко-
па будимског и администратора теми-
шварског. Тој свечаности присуство-
вао је и новоизабрани градоначелник 
Сентандреје Жолт Филеп, са супругом. 

Владика Лукијан је присутној деци 
поделио божићне поклончиће. Након 
што је протојереј-ставрофор Војислав 
Галић, парох сентандрејски, освештао 
младо храстово дрво и одржао при-
годну беседу, бадњаци су, по устаље-
ном обичају, положени на ватру у 
порти Београдске (Саборне) цркве.  

У сентандрејском Благовештенском 
храму је у 22 часа, на челу са владиком 
Лукијаном, а уз саслужење о. Војисла-
ва Галића, јеромонаха Варнаве Кне-
жевића, о. Зорана Остојића, о. Зорана 
Живића, о. Николе Почуче и ђакона 
Стефана Милисавића, служено вели-
ко повечерје са јутрењем. Повечерју 
су поред бројних верника присуство-
вале и монахиње Севастијана и Ката-
рина. 

Сутрадан је, на први дан великог 
празника Рождества Христова, Бо-
жићну литургију светог Јована Злато-

устог, у Благовештенском храму, слу-
жио месни парох о. Војислав Галић.               

У Помазу је на Бадњи дан, у попод-
невним сатима, у Храму Светог вели-
комученика Георгија, вечерње служио 
парох Љубисав Милисавић. При крају 
вечерња, на у радост Помазлија, из 
Сентандреје је стигао и епископ Луки-
јан, у пратњи јеромонаха Варнаве и 
ђакона Стефана Милисавића. Потом 
је бадњак у порти помазан медом, 
освећен вином и житом и положен на 
ватру. 

По традицији, Велико јутрење у По-
мазу и овога пута је служено у 4 часа. 
Ваља истаћи да се на јутрењу окупио 
изузетно велики број верника, тако да 
је том приликом црква била препуна 
православних душа.

На сам дан Христовог рођења, Свету 
божићну литургију је, у препуној цркви 
служио јереј Љубисав Милисавић. По-
сле службе, помашки малишани су, на 
велико задовољство парохијана, изве-
ли традиционални Вертеп. Децу је уве-
жбала Бојана Чобан Симић, професор-
ка историје и народописа у пензији. 
Вечерње је, истога дана, месни парох 
служио у 15 часова.

У Помазу ни овога пута није изоста-
ла традиционална прослава Светог 
Николе. Још у старој години, 16. децем-
бра, у свечаној сали Градске куће oку-

пило се више од 60 малишана, у пратњи 
родитеља. Програм је био интересан-
тан и разноврстан. Музички део испу-
нили су млади тамбураши, ученици 
помашке музичке школе, у класи Дави-
да Пожоњија, руководиоца познатог 
оркестра „Бабра“. Затим су деца ужи-
вала у чудесним триковима два мађи-
оничара. Програм је пажљиво пратио 
и Деда Мраз (Славко Ацков из Калаза), 
а потом сваког малишана и наградио 
пригодним поклоном.

„Неколико српских самоуправа - по-
машка, калашка, из Чобанца и Сентан-
дреје, као и Српска самоуправа 3. квар-
та (Стари Будим) се удружило и њени 
чланови су одлучили да убудуће зајед-
нички организују поједине активности. 
Ова прва је одлично успела, организа-
ција је наша, а остале  самоуправе су 
се прикључиле финансијском подр-
шком. Добили смо много речи похва-
ле“, изјавила је за наш лист Аница Шо-
шић Крунић, председница Српске са-
моуправе у Помазу. 

У Чобанцу је другог дана Божића, у 
храму посвећеном Св. Архангелу Га-
врилу, служена Света архијерејска ли-
тургија. Чинодејствовао је епископ 
Лукијан, уз саслужење јереја Љубисава 
Милисавића, јеромонаха Варнаве Кне-
жевића, архиђакона Инокентија Луки-
ног и ђакона Стефана Милисавића. 

Својим појањем увеличале су божићно 
богослужење монахиња Катарина, Бо-
јана Чобан Симић и Чарна Голуб. 

У Калазу је на Бадњи дан, вечерње 
са почетком у 16 часова служио тамо-
шњи парох, о. Зоран Живић. Претпра-
знично вече је својим присуством уве-
личао и владика Лукијан, у пратњи је-
ромонаха Варнаве и ђакона Стефана 
Милисавића. Затим  је у порти  извр-
шено освећење и паљење бадњака. Том 
приликом подељени су божићни паке-
тићи, а у згради бивше српске школе, 
уз кувано вино и чај настављено је 
дружење. Због својих обавеза, др Ри-
хард Гебл, начелник Калаза, није могао 
да присуствује паљењу бадњака, тако 
да се уместо њега, позиву српске месне 
заједнице одазвао његов секретар. 
Следећег дана, у месном храму Светог 
архангела Гаврила, Свету божићну ли-
тургију служио је отац Живић. 

У Будимпешти се на Бадње вече оку-
пио изузетно велики број православ-
них верника. У Храму Светог велико-
мученика Георгија, месни парох о. Зо-
ран Остојић, заједно са о. Николом 
Почучом, у 17 сати је служио вечерње. 
После чинодејствија обављен је опход 
око српског храма, да би затим часни 
оци благословили и освештали бадња-
ке, који су затим положени на огањ. 

Вертеп су, по устаљеном обичају, 

Најрадоснији хришћански празник, Срби у Мађарској су и ове године обележили веома свечано: секли су 
бадњаке и полагали их на ватру, присуствовали божићним литургијама, говорили стихове Вертепа,  

а у више наших насеља приређен је и традиционални културни програм поводом Божића

Сентандреја 

Помаз Калаз 

Помаз 
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приказали будимпештански српски 
ђаци. Децу је за ову прилику увежбао 
месни парох о. Зоран Остојић. Може 
се рећи да је и овога пута достојно до-
чекано и прослављено Бадње вече. У 
црквеној порти су окупљени верници 
послужени куваном ракијом, вином и 
чајем. Као и ранијих година, подељени 
су мали бадњаци, које су парохијани 
понели својим кућама.

На дан рођења Исуса Христа, у Бу-
димпешти је Свету архијерејску литур-
гију служио епископ Лукијан, уз чино-
дејствије протојереја Зорана Остојића, 
протонамесника Николе Почуче, јеро-
монаха Варнаве и ђакона Стефана  
Милисавића. Током литургије прочита-
на је посланица патријарха српског 
Иринеја и Синода Српске православне 
цркве, а потом су ђаци поново извели 
лепо припремљени божићни програм. 

Срби из Чипа су се и ове године, по 
традицији, окупили у свом светом хра-
му другог дана Божића, како би про-
славили најрадоснији хришћански 
празник. Свету литургију служио је 
ловрански парох и администратор у 
Чипу, отац Радован Савић, а том при-
ликом окупио се већи број мештана. 

У Чипу је ове године велики празник, 
осим у цркви, обележен и у обданишту 
и месној основној школи. Малишани из 
вртића су приредили божићне песме 
и народне игре, уз помоћ васпитачице 
Анђелије Верлинг, док су школарци 
приредили краћу представу и у духу 
празничне радости сви заједно запева-
ли божићне песме. Након програма, 
деци су подељени пакетићи и прире-
ђено им је послужење, да би се осве-
жили и заједно славили овај радосни 
празник. 

Бадње вече и Божић прослављени 
су и у местима у којима служи прото-
јереј Павлe Каплан. Прво место где је 
одржао вечерње био је Рацалмаш, где 
данас живи десетак Срба. Празник је 
свечано прослављен, јер је тамошњи 
женски хор, који негује тадиционалну 
музику, на српском језику отпевао пе-

сму „Божић, Божић, благи дан“ и са 
Србима и њиховим пријатељима про-
славио празник. 

Отац Каплан је затим вечерње слу-
жио у српској цркви у Стоном Београ-
ду, после чега је упаљен бадњак и слу-
жени кувано вино, ракија и колачи. 

У Бати су деца обишла све српске 
куће и извела традиционални игроказ 
Вертеп. Прослава Бадње вечери у бат-
ској српској цркви почела је, такође, 
казивањем Вертепа, после кога је сле-
дило празнично Вечерње. Цркву је тада 
испунило осамдесетак мештана, срп-
ских православних верника и њихових 
пријатеља, који су пратили празнично 
богослужење оца Павла Каплана. 
Међу њима је, својим присуством, сла-
вље увеличао и представник батске 
општине, Габор Сабо. Српска самоу-
права у Бати припремила је послуже-
ње, кувано вино и популарни „шума-
дијски чај“. Првог дана Божића отац 
Каплан је служио литургију у Бати, а 
другог дана у Стоном Београду. 

Мештани Ловре и ове године су про-
славили Рођење Христово, држећи се 
својих старих обичаја. На Бадњи дан, 
одржана је Света литургија, коју је слу-
жио парох Радован Савић, са почетком 
у 10 часова, а у поподневним часовима, 
после Вечерњег богослужења, у порти 
храма обављено је освећење и паљење 
бадњака. По завршеном молитвеном 
делу, овогодишњи кум храмовне славе, 
начелник Ловре Ђуро Богдан са супру-
гом, послужио је све присутне куваним 
вином и ракијом и сви заједно славили 
су Рођење Богомладенца Христа. 

Ловрани су потом кренули у своје 
домове, да би се породице окупиле око 
трпезе и радосно дочекале „вертепа-
ше", који доносе радосну вест сваком 
дому. 

Сутрадан, у пуноћи духовне радости, 
Ловрани су се окупили у цркви, на Све-
тој литургији, и послушавши Божићну 
посланицу Његове светости патријар-
ха српског г. Иринеја, достојно просла-
вили празник.

У вечерњим часовима, у месном 
Дому културе, приређена је традицио-
нална божићна прослава, на којој су 
малишани из забавишта и основне 
школе приредили пригодан програм 
народних игара. Ове године нису само 
малишани припремили програм, већ и 
њихове мајке, које су одиграле игре из 
Србије. Припремале су их Милева 
Алексов и Зорица Киш Хранислав, које 
су дуго година плесале у ловранској 
фолклорној групи. 

Након програма одржан је бал, у 
организацији месне Српске самоупра-
ве у Ловри, а присутне је до раних ју-
тарњих сати забављао оркестар „Село” 
из Ловре. 

Срби из Батање започели су просла-
ву најрадоснијег хришћанског празни-
ка сечењем бадњака у оближњем шу-
марку. Деца су на својим раменима 
изнела бадњак из шуме и упутила се 
ка црквеној порти, где су се већ оку-
пљали верници. За то време женски 
део колектива је спремао посну трпезу 
и топле напитке. Након вечерњег бого-
служења, у духу традиције, пред вели-
ким бројем окупљеног народа, а понај-

више деце и омладине, у православном 
храму у Батањи протојереј-ставрофор 
Илија Галић запалио је бадњак, док се 
из грла присутних чуло појање божић-
них песама. При том су „џарали“ ватру, 
која им је узвраћала мноштом искри и 
варница. 

Поподне је протекло у веселој атмо-
сфери; служени су посни колачи, коки-
це и суво воће. Најмлађи су се грејали 
пијући чај, а старији укусно кувано 
вино. Чланови управе града Батање 

својим присуством су почаствовали 
српску заједницу и показали поштова-
ње према њеној традицији и култури. 

Након паљења бадњака, Батањци су 
се вратили својим домовима, јер су 
очекивали „коринђаше”. Они су и ове 
године у две групе кренули да обилазе 
српске домове, певајући и рецитујући 
божићне песме, уједно и честитајући 
домаћинима празнике. домаћини су их 
даривали погачицама, слаткишима и 
воћем. 

На Божић је у цркви служена Света 
литургија, после које је српски живаљ 
у својим домовима, у породичном кру-
гу, уз чесницу и печеницу наставио да 

Чип Ловра 

Будимпешта Стони Београд

Бата
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прославља најрадоснији хришћански 
празник.

Детинци, Материце и Оци који су и 
међу Србима у Сегедину достојно про-
слављени везивањем и дрешењем, на-
говештавали су долазак најрадоснијег 
празника - Рођења Исуса Христа. О 
прослави у том граду, парох Далибор 
Миленковић је за наш лист рекао:

- На Бадње јутро донели смо бад-
њак, а „вертепаши” су унели сламу и 
одсечено дрво у свети храм. Њихов 
програм о Рођењу Христа и песме о 
рођењу Богомладенца одржан у све-
том храму, веома се допао Србима из 
Сегедина, који су дошли у великом 
броју да прославе породични празник. 

Учесници су били деца из Сегедина, из 
Српске школе сегединске и забавишта. 
Уследила је служба и чин освећења 
бадњака, литија око храма и паљење 
бадњака пред сам храм. Свако је до-
био по један бадњачић са сламом и 
тробојком, а деца су захваљујући Срп-
ској самоуправи и Српској заједници 
добила и божићне пакетиће. У порти  
цркве уследило је дружење уз кувано 
вино, ракију али и чај за најмлађе. Су-
традан, на сам дан Рођења Христовог, 
Света литургија је почела у 10 часова, 
деца су чтерцирала, читала апостол, 
оче наш, а девојчице су појале за пев-
ницом.

Имајући у виду да је био радни дан, 
у цркви је било доста народа. Прочи-
тана је посланица,  али и честитке срп-
ских институција из места. После Св. 
литуриге отишли смо у Српски клуб, 

заједно са представницима Српске 
самоуправе, Сегединске српске зајед-
нице, цркве и Српске школе, наздрави-
ли и честитали једни другима, радо-
сним поздравом Мир Божији! - каже 
отац Миленковић.

Празнично је било и у Десци, где се 
већ годинама верно негују божићне 
традиције. Евоцирање успомена на 
рођење Богомладенца отпочело је већ 
14. децембра, јер је руководство месног 
Српског забавишта одлучило да још 
пре почетка зимског распуста у склопу 
„Породичног дана“ представи древне 
српске обичаје, везане за прославу пра-
зника, којој су присуствовали и роди-
тељи малишана. Деца су том приликом 

својим мамама и 
татама представи-
ла како се припре-
ма чесница у Де-
сци, а како се пра-
ви у Србији. У том 
приказу учество-
вали су и основци, 
а из целокупног 
евоцирања није 
изостало уноше-
ње сламе, корин-
ђање, односно 
дегустирање бо-
жићних специја-

литета попут посног пасуља, кољива, 
чеснице и здравља. 

Сем тога, будући прваци су тога дана 
били и у посети  основцима у Српској 
основној школи, где им се пружила при-
лика да заједно са својим будућим школ-
ским другарима пеку медењаке. Родите-
љи су били одушевљени оваквим прика-
зом божићних обичаја, а незадуго усле-
дила и достојна прослава Св. Николе.

У очувању древних српских обичаја 
посебну бригу воде и чланови КУД-а 
„Банат“.  Њих двадесетак је и ове године 
на Бадњи дан отишло до оближње шуме, 
где су исекли бадњак.  Предвођени Кри-
стифором Брцаном, председником „Ба-
ната“, исекли су свето дрво. Освећење 
бадњака, у порти светог храма, у вечер-
њим сатима обавио је протонамесник 
Светомир Миличић, парох дешчански, а 
потом је следило паљење, односно, над-

метање момака 
„Баната“ у преска-
кању ватре, уз ра-
кију и кувано вино.

На дан празни-
ка Христовог Рође-
ња, месни српски 
православни храм 
током Свете литур-
гије био је пун вер-
ника. По традицији, 
у вечерњим сати-
ма је у организаци-
ји КУД-а „Банат“, у 
Сеоском дому одр-

жан божићни културни програм (детаљ-
нији извештај о овом програму објави-
ћемо у наредном броју нашег листа).

Овогодишње празновање Божића у 
посебном памћењу остаће  Србима у 
Новом Сентивану. Можда ни најстарији 
житељи српске националности не сећају 
се када је последњи пут паљен бадњак 
у насељу надомак Сегедина. Свечани чин 
освећења и паљења светог дрвета од 
стране о. Светомира Миличића, пароха 
дешчанског, администратора новосенти-
ванске парохије, протекао је у присуству 
великог броја не само српских право-
славних верника, него и иноверних.

Младе активисткиње у селу изразиле 
су жељу да убудуће што више науче о 
припреми божићних колача, па и слав-
ског, као и других карактеристичних јела, 
популарних у кругу Срба. На самом стар-
ту, у првим корацима учења, помогла им 
је Теодора Крунић Дунаи, председница 
новосентиванске Српске народносне 
самоуправе.

Иначе, други дан Рождества Господа, 
односно,  дан Сабора Пресвете Богоро-
дице,  свечано је протекао како у Новом 
Сентивану, тако и у Чанаду. Наравно, 
празнично је било и на трећи дан Божи-
ћа.

И у Бачкој, у Сантову, већ годинама 
велика пажња се посвећује неговању и  
чувању славских обичаја, обележавању 
црквених празника, заштити верских и 
културних обележја српског народа. Сва-
ке године, Вертепаши имају главну улогу, 
а тако је било и овом приликом. Прото-
намесник Јован Бибић, парох сантовачки 
на располагању је имао четворо деце 
која су већ 5. јануара, у недељу, походила 
српске куће и извела „вeртепашку пред-
ставу”. Вертепаши, предвођени Радова-
ном Јелашићем, који се и ове године 
нашао у улози пастира, закуцали су на 
врата свих српских кућа, где су пренели 
вест о рођењу Исуса. Похвалним песма-
ма величали су рођендан Христа, обила-
зили домове комшија, пријатеља, рођака 
у вери, са жељама за благостање, радост 
и здравље домаћина. 

Прелепо пра-
зновање Божића 
пропраћено је и 
масовним прису-
ством мештана 
приликом  паље-
ња бадњака. Пра-
зник Христовог 
рођења ширио је 
посебан дух међу 
Сантовчанима од 
којих су многи, на 
трећи дан Божи-
ћа,  прославили 
Св. првомученика 
и архиђакона Сте-
вана,  као заштит-
ника својих домо-

ва, односно крсну славу. У Баји,  верници 
су се 4. јануара у склопу вечерња присе-
тили догађаја Христовог Рођења у пећи-
ни у граду Витлејему. 

У Печују су се месни српски верници 
приликом Бадње вечери окупили у ле-
пом броју. Приликом вечерња, које су 
служили јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски и протођакон Андраш Штријк, у оки-
ћеној светињи освећен је бадњак, а по-
том је уследило и паљење, у порти цркве. 
Након свечаног чина, који је обавио о. 
Ерић, верници су се дружили, ћаскали, 
пили кувано вино, ракију и уживали у 
посним кифлицама.

У овом граду свечано је било и на тре-
ћи дан Божића -  Стевањдан. Тога дана, 
у светом храму посвећеном Св. Андро-
нику и Јунији, Печујцима се у празнова-
њу Св. Стефана, који је као први хришћа-
нин страдао за Господа, придружио 
епископ будимски Лукијан, који је уз 
саслужење свештенства служио Свету 
архијерејску литургију. Преосвећени 
владика је том приликом честитао крсну 
славу јереју Милану Ерићу, пароху пе-
чујском и његовој породици.

Другог дана Божића парох печујски  
служио је у Липови, де су се упркос хлад-
ноћи, након скромног броја на почетку 
Свете литургије, до краја богослужења, 
ипак, верници окупили у завидном броју. 
За духовног пастира Печујаца, о. Ерића, 
који је на Бадњи дан Свету литургију 
служио у Сиригу, свакако, трећи дан Бо-
жића био је вишеструко значајан. Крсну 
славу је прославио у друштву епископа 
будимског, своје сабраће у Христу, као и 
верног народа. 

Празнично је било и у Мохачу, где је 
на други дан Божића служена Света ли-
тургија. И ту су се, упркос хладноћи, оку-
пили верници како би достојно просла-
вили празник Христовог рођења – Бо-
жић.

Екипа сталних сарадника СНН-а

(Галерије фотографија са прослава 
Божића у српским срединама у Мађарској, 
погледајте на нашем Фејсбук профилу)

Батања Сентиван

Деска
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О железничкој инвестицији на 
југу Мађарске говорио је по-
сланик Фидеса Јанош Лазар, 

владин комесар задужен за развој, у 
интервјуу порталу „Променад” из 
Ходмезевашархеља. Лазар је рекао 
да је циљ изградње трамваја-воза да 
се заједнице у региону које стагнира-
ју подигну на ниво снажних градова 
средње величине и људима понуде 
квалитет живота због којег вреди 
остати у завичају. 

- Важан предуслов за то је саобра-
ћај, јер ако лакше могу стићи до су-
седног великог града, где ће наћи 
услуге које су им потребне, онда не 
морају да се преселе тамо - рекао је 
Лазар и додао да није неважно ни то 
да се електричним погоном смањује 
и емисија штетних гасова, наводи се 
на сајту градсуботица.

 Линије трамваја-воза се, међутим, 
неће изградити само на мађарској 
страни, него би повезали и Сегедин 
са Суботицом. То би се десило у пр-
вом кораку, јер се инвестиције плани-
рају на ширем нивоу. Дугорочни циљ 
је изградња Јужне пруге, која би по-

везала Дебрецин, Бекешчабу, Сеге-
дин, Суботицу, Бају и Печуј. Симбо-
личним повезивањем Сегедина и 
Суботице ће изградња започети сле-
деће године, рекао је Лазар.

Kомесар је надаље саветовао ма-
ђарској влади да хитно почне обнову 
железничке пруге Будимпешта-Сеге-
дин, која је у веома лошем стању. Циљ 
је да се раздаљина између центра 
Сегедина и центра Будимпеште са-
влада за максималних сат и 45 мину-
та. Други важан пројекат је повезива-
ње Дебрецина и Сегедина, па је пре-
длог да се аутопут 47 прошири на 
четири траке.

„Технологија трамваја-воза је вео-
ма интересантна, како од воза поста-
је трамвај, односно како трамвај 
може функционисати као воз између 
насеља. Његова изградња у Сегедину 
биће нека врста пробе, јер ако се до-
каже, може бити пример за реорга-
низацију саобраћаја на периферији 
Будимпеште, дакле није случајно да 
и Брисел и влада подржавају инве-
стицију”, рекао је Лазар.

Према проценама би трамвај-воз 

између Сегедина и Вашархеља учи-
нио комфорним дневно путовање пет 
до десет хиљада људи. 

„Инвестиција прилично добро на-
предује. Реч је о сложеном техничко-
-технолошком пројекту. Вагони се 

граде, током 2020. ће бити испоруче-
ни. Ради се на томе да на јесен 2021. 
крене саобраћај”, рекао је Лазар.

Деоница Сегедин - Суботица трам-
ваја-воза ће почети да се гради након 
што буде готова деоница Сегедин - 
Ходмезевашархељ. Важно је да се 
држе рокова, јер када започне обно-
ва пруге између Суботице и Будим-
пеште, планира се да се промет пре-
баци на линију Суботица - Сегедин - 
Будимпешта. Ако из било ког разлога 
дође до кашњења, померила би се и 
обнова деонице пруге Београд - Бу-
димпешта. 

САРАДЊАНајава новог саобраћајног пројекта

Трамвајски воз као веза Сегедина и Суботице
Мађарска влада планира да Сегедин учини још јачим центром региона Јужног 
Алфелда, чему између осталог служи и изградња мреже регионалног трамваја-

воза са Сегедином као центром, а та инвестиција обухвата и Суботицу

„Синема сити” је организација која 
преко десет година ради на промо-
цији арт хаус интернационалне 
филмске продукције и младих умет-
ника из домена филма, музике и дру-
гих области креативних индустрија. 
"Kултуранова" постоји већ 18 година 
током којих је активно промовисала 
независну културну сцену углавном 
кроз међународне и мултинационал-
не пројекте. Фондација „Kép-Szín-
-Ház” из Сегедина од 1996. води 
„Grand Café”, алтернативни, самостал-
ни културни центар посвећен промо-
цији филма, музике, књижевности и 
визуелних уметности. Удружење 
MASZK стоји из центра савремене 
сценске уметности „Alterra”, као и 
фестивала „Thealter”, посвећеног са-
временом театру.

Пројекат K3ЦИ је настао кроз по-
везивање ове четири организације са 
циљем да се оснажи сарадња између 
савремених културних и креативних 
сцена Мађарске и Србије. Kроз сери-
ју промотивних догађаја, радионица, 
предавања и дружења, током читаве 
2019. године побољшана је комуника-
ција између културних промотера у 
наше две државе и појачане су везе 
које већ постоје и направљене нове.

У оквиру пројекта организована су 
два промотивна догађаја. Први се 
одиграо 5. априла у Сегедину у 
„Гранд кафеу” и на њену су наступи-
ли „Straighte Mickey and the Bouy” из 
Београда, „Слонз” из Шапца, „Игра-
лом” из Ниша, а приказан је и филм 
„Драган Венде - Западни Берлин”, 
београдског аутора Драгана фон 
Петровића.

Други промотивни догађај оди-
грао се у Новом Саду 26. и 27. октобра, 
у оквиру фестивала „Cinema Now”, на 
ком су се представили: будимпештан-
ски бенд „Фран Палермо” – инди, 
рокенрол, афро поп концертна сен-
зација, као и дуо Бернадет Брешћан-
ски и Викторие Ташкович.

У филмском програму емитовано 
је пет филмова савремене мађарске 
филмске продукције: „Цветна доли-
на”, „Granny Project”, „Један дан”, 
„Јуче” и „Отворена”.

Kроз два продуцентска форума, 
преко 70 младих менаџера у култури 
и уметника из Србије и Мађарске 
упознали су се и дискутовали о оно-
ме што раде, о својим идејама, о пу-
блици и посебно о томе како да сво-
ју публику прошире. Учесници Фору-
ма оснажили су на овај начин своје 

професионалне компетенције и 
уметничку продукцију и пренели зна-
ње које имају другим учесницима. 

Реализоване су и две уметничке 
резиденције у Сегедину и Новом 
Саду кроз које је десет уметника из 
Србије и Мађарске заједно стварало 
и имало прилику да презентује свој 

рад. Уз све то објављен је и низ публи-
кација о пројекту, менаџенту у култу-
ри и о културној сцени региона, а 
направљена је и платформу за про-
моцију и сарадњу младих уметника 
из Србије и Мађарске www.k3ci.net .

Након динамичне 2019. године про-
јекат се наставља и у наредној годи-
ни кроз бројне активности које су 
планиране. Пројекат K3ЦИ је подр-
жан од стране Европске уније кроз 
Интеррег-ИПА програм прекогра-
ничне сарадње Мађарска-Србија. По 
принципу „заједничког система упра-
вљања” земаља учесница – Мађар-
ске и Србије, програм финансира и 
подржава пројекте сарадње органи-
зација из Програмске области – 
округа Чонград и Бач-Kишкун у Ма-
ђарској и округа Западна Бачка, Се-
верна Бачка, Јужна Бачка, Северни 
Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и 
Срем у Србији. 

Везе уметничких сцена Мађарске и Србије

Завршена прва фаза пројекта  
четири организације

Пројекат прекограничне сарадње „Kалеидоскоп савремене културе и 
креативних индустрија” (K3ЦИ) покренуле су четири организације  

из Србије и Мађарске - две из Новог Сада и две из Сегедина

Учесници пројекта, приликом једног од ранијих заједничких програма
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ТЕАТАР

У међупростору реалног и иреалног Д рамски комад „Највише на цве-
ту“ намеће питања на која нема-
мо одговор. Како се вратити у 

прошлост и поправити будућност? 
Све што је чинило овоземаљско би-
тисање, у коме је било и радости и 
туге, постаје сасвим банално у одно-
су на коначан одлазак. Из бола наста-
је једна песма, али и једна представа. 

Већ у наслову започиње игра, јер 
се реч цвет и свет разликују само у 
једном слову у српском, али и у ма-
ђарском језику (virág - világ). И у жи-
воту је тако! Само један знак и један 
једини корак може да нам измени 
судбину. У релативно кратком драм-
ском делу представљено је оно што 
се у животима главних јунака дога-
ђало, што се догађа и што ће се дого-
дити.

Радња се одвија у троуглу мајке и 
два сина. Браћа су близанци. Они су 
сасвим различити, просторно раздво-
јени, али емоционално повезани. Ми-
хајло живи у Будимпешти, а његов 
брат, који је у представи „безимени“, 
живи са мајком у Србији. Први се 
прославио у свету музике, док је дру-
ги потпуно неснађен. Између два тако 
различита детета је мајка, која отво-
рено показује своју приврженост 
Михајлу. Она је поносна на његов 

успех и патолошки живи живот свог 
обожаваног сина. 

Најемотивније сцене су „отпеване“. 
Драмски комад „Највише на цвету“ 
је вапај да се разреши неразрешиво. 
Животна сцена остаје пуста са вечи-
тим питањем да ли су нам сукоби на 
личном, или било ком другом пољу, 
били потребни? Мрак и празнину 
може да осветли једино вера у побе-
ду над грехом и смрћу. Ако је имамо!?

Драмско дело без жанровски ја-
сних граница је првенац младог глум-
ца Мирка Митра Кркељића. Он је и 
текстописац и редитељ. Улогу Михај-
ла је одиграо Марко Ембер, глумац 
будимпештанског „Вигсинхаза“, а 
захтевна улога мајке припала је Зо-
рици Јурковић Ембер. Њена улога је 
психолошки најтежа. Она не гледа на 
синове као засебне и јединствене 
особе, несвесно их пореди и „етике-
тира“. Истовремено прикрива „пан- дорину кутију“ својих брачних и по-

родичних несугласица. Наизглед 
без драмског узбуђења, јер су се 

крупни и важни догађаји десили ван 
позорнице. 

Публика је врло добро прихватила 
представу пратећи суноврат једне 
породице кроз историјске, социоло-
шке и психолошке аспекте. Ауторова 
амбиција је да се цела прича подигне 
на виши, ванвременски ниво. Верује-
мо да ће дело имати више различи-
тих интерпретација, што је у сваком 
случају пожељно. Интересантно је да 
су оба глумца, некадашњи чланови 
драмске секције Српске гимназије 
„Никола Тесла“ и да су прва генера-
ција Зорице Јурковић Ембер, као 
драмског педагога, која је после 
представе за „Српске недељне нови-
не“ рекла: 

- Драмска прича је, на неки начин, 
типична, са свим конфликтима и на-
петостима који постоје у многим по-
родицама. Наравно, у позоришту су, 
ради ефекта, ти конфликти и емоци-
је увеличани. Љубомора између два 
брата, или две сестре, је реално по-
стојећи проблем. Што се тиче мајчин-
ске љубави, она је у представи наро-
чито снажно исказана према сину 
који живи далеко и баш као у јеван-
ђелској причи о „блудном сину“, њена 
чежња је за оним дететом које је 
отишло снажнија. Присутан је и ро-
дитељски проблем спремности „пу-
штања“ детета које је одрасло и зре-
ло за самостални живот. Драма је 
слојевита са изненадним обртом. 
Било ми је велико задовољство да 
радим са мојим ученицима. Поносна 
сам на обојицу. Мислим да је овај 
пројекат круна мог дугогодишњег 
позоришног и педагошког рада“.

О представи „Највише на цвету“ 
њен редитељ Мирко Митар Кркељић 
је рекао:

- Представа је плод изузетно добре 
сарадње свих протагониста. У проб-
ном периоду, до поставке на сцену, 
представу смо заједно стварали. Бли-
ски смо и у приватном животу и то 
нам је олакшало баријеру да једни 
друге коригујемо и да истовремено 

дамо свој максимум. Заправо, ужива-
ли смо у игри. Ово је прича о животу 
обичних, малих људи у отуђеном све-
ту. Публику је дотакла судбина лико-
ва о којима дознајемо кроз много 
ситуација и призора. Њихови сукоби 
се одвијају између живота и неживо-
та, између реалног и иреалног. И, на 
крају, оптимистична је поука да се за 
љубав вреди борити, ма какав исход 
те борбе био. То је најинспиративнија 
енергија, јер волети је једнако живе-
ти и хтети. А, нема јачих емоција од 
оних које човек доживи после нечијег 
одласка, када памти само оно што је 
било добро.“

Мајстор за сценске ефекте био је 
Богдан Сабо. Костиме је осмислила 
Ноеми Борбељ, а сценографију Тибор 
Прагаи. Асистент режије је Катарина 
Павловић Бачи.

Представа је изведена два пута у 
истом дану, 12. децембра у Српском 
позоришту у Будимпешти, због вели-
ког интересовања публике.

Славица Зељковић

У Српском позоришту у Мађарској премијерно је изведена представа чија су 
тема изукрштани односи у породици, у којој владају љубав и љубомора, 

покушаји бекства од проблема, привид среће и, коначно, губљење илузија

Премијера представе „Највише на цвету“ 

Театарско вече на југу Мађарске

Српско позориште  
гостовало у Мохачу

С вако гостовање Српског позори-
шта у Мађарској, Мохачани до-
живљавају као спектакл, своје-

врсни празник српске културе. Тако је 
било и недавно, када је у организаци-
ји Самоуправе Срба у Мохачу и месне 
Српске читаонице ово театарско дру-
штво извело представу „Аутобиогра-
фија“, по мотивима Бранислава Нуши-
ћа, у адаптацији Милана Руса, дирек-
тора Српског позоришта у Мађарској 
и у режији Јаноша Дегија.

Овом приликом Срби у Мохачу и 
њихови пријатељи нису се окупили у 
Српском клубу, већ у ресторану Куће 
„Буша“ чиме је представа „Жута под-
морница“ добила своје посебно ме-
сто. Ресторански део је попримио 
скадарлијску атмосферу из које нису 
изостали музика, песме, хумор и 

живи контакт са публиком. Главни 
актери представе – Тина Чорић, Сти-
пан Ђурић, Милан Рус и Мирко Ми-
тар Кркељић, заједно са режисером 
Јаношем Дегијем, у улози странца, 
дочарали су несвакидашњи амбијент 
у којем су заинтересоване у публици 
просто намамили да и они буду ак-
тивни учесници комада.

Зато не чуди чињеница да су се 
многи, често пута, до суза се смејали, 
а на крају комада главни јунаци су на 
позорницу позвали и оне који су и 
нехотице били актери представе.

Српско позориште у Мађарској  и 
овом приликом успело је да очара 
љубитеље театра, између осталог, и 
захваљујући суфинансирању од стра-
не Фондације „Бетлен Габор“.

П. М.
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ТРАДИЦИЈА

Н а већ традиционалној такми-
чарској манифестацији, која је 
одржана под слоганом „Кад 

речи добију крила“, учествовало је 
145 ученика из Будимпеште, Сегедина, 
Бате, Батање, Деске, Сирига и Ловре, 
са својим учитељима и професорима. 

Директорка школе, др Јованка Ла-
стић, поздравила је присутне и из-
разила задовољство што су се ода-
звали у тако великом броју, а затим 
је директорка Српског педагошког 
и методолошког цента, Јулијана Ми-
јатовић Которчевић отворила мани-

фестацију и охрабрила учеснике 
пред јавни наступ. Рекла је да је 
неговање језика и вештина казива-
ња стихова веома важна и свакоме 
од нас потребна. Пожелела је свима 
пријатан дан и лепо дружење уз срп-
ске песнике. 

С обзиром на велики број прија-
вљених ученика, такмичење се одви-
јао у пет група. Такмичари су се лепо 
спремили трудећи се да поштују пра-
вила, као што су: изражајност, суге-
стивност и дикција, као и да пренесу 
мисаони и емотивни садржај песме. 

У групи од првог до другог разреда, 
прво место је освојила Миона Игња-
товић из Сегедина, друго, Марија 
Ђорђијевски из Будимпеште, а треће 
Огњен Добрић из Будимпеште. У овој 
групи, која је била најбројнија, похва-
ле су добили: Никола Ђорђев, Анаста-

сија Мићић и Софија Јовановић. У 
категорији трећег и четвртог разреда 
победила је Теодора Камбер, друга 
је Ана Кереши, а трећа Хермина Стон. 
Посебне награде припале су Иви Та-
шковој и Теони Смиљанић. У старијој 
групи основаца, од петог до осмог 
разреда, највишу оцену за рецитова-
ње добила је Радмила Вуковић, друго 
место је припало Предрагу Шимону, 
а треће, Сари Остојић. Похвале су 
заслужили: Лили Надашди, Тамаш 
Конц и Мила Миљевић. И међу гим-
назијалцима је била јака конкурен-
ција. Бојана Младеновић је прва, Ана 
Малушић је друга, а Марија Симић 
трећа. Посебна награда је припала 
Марији Капичић. Такмичење је про-
текло у духу мотивисаности, залага-
ња, талента и уживања у лепоти на-
писаних и изговоредних стихова. 

Проглашени су и најуспешнији ли-
терарни радови. Прво место је осво-
јила Наталија Томић (тема: „На срп-
ском језику разговарам са муњама“ 
- Никола Тесла, друго Дуња Јошић, 
која је писала на исту тему, а треће 
Милица Илић (тема: „Ћирилица је 
велики допринос културној баштини 
Европе"). Све три ученице су из деве-
тог разреда Српске гимназије. Радо-
ви основаца, Саре Ковачевић и Лили 
Надашки, су похваљени. 

Комисија је врло задовољна квали-
тетом пристиглих литерарних радова, 
од којих ће најуспешнији бити обја-
вљени на сајту школе, школском ли-
сту „Гимназијалац“ и у „Српским не-
дељним новинама“. У плану је и да се 
сви радови штампају у посебном 
зборнику. Конкус је био упућен свим 
школама са српским наставним јези-
ком и за школе где се српски језик 
предаје као наставни предмет. 

Директорка Јулијана Мијатовић 
Которчевић је приликом доделе на-
града рекла:

„У време када су слабо развијене 
читалачке навике и када је тешко мо-
тивисати ученике да читају и пишу, 
врло сам поносна на наше вредне и 
даровите ђаке. Радови су писани ли-
терарно надахнуто, у форми прозних 
и песничких текстова. Био нам је циљ 
да их мотивишемо да на овај начин 
учествују у очувању српске културне 
баштине, посебно језика и писма. За-
хваљујем се ученицима и педагозима 
који су се ангажовали да данашња 
манифестација протекне успешно. 
Надамо се да ће се продужити ова-
кав вид такмичарског духа у казива-
њу стихова и прозе, и писању лите-
рарних радова", рекла је директорка 
Центра.

Свим такмичарима су уручене за-
хвалнице, а победницима књиге, а 
Српска школа у Будимпешти, као до-
маћин, максимално се потрудила да 
организација буде добра. Ученица 11. 
разреда Гимназије, Борислава Цуцић, 
направила је цртеж који је био плакат 
за манифестацију, проф. Зоран Ме-
селџија је одштамао дипломе и за-
хвалнице, проф. ликовног Изабела 
Борза је са ученицима осмислила 
сцену, према слогану „Кад речи до-
бију крила.“ 

Захваљујући пријатној атмосфери, 
ученици ће памтити овај дан као по-
себан у свом ђачком животу. Покро-
витељ манифестације  Српског педа-
гошког и методолошког центрам 
било је Министарство за људске ре-
сурсе - Фондације „Бетлен Габор”. 

Славица Зељковић

С амоуправа Срба у Баји  је кра-
јем децембра држала је своје 
последње овогодишње засе-

дање. Скупом који је одржан у згра-
ди Градоначелничког уреда Баје, 
председавао је Марко Чилић, пред-
седник овог тела. Чланови су најпре 
прихватили извештај града о соци-
јалном положају грађана, а потом 
је разговарано о финансијској си-
туацији месне Српске народносне 
самоуправе, која је потрошила свој 
овогодишњи буџет. 

Део средстава утрошили су и на 
штампање црквеног календара, 
који садржи фотографије најлеп-
ших делова бајског српског право-
славног храма. Треба рећи да је 
издање први пут било објављено 
2007. године, а након дванаест годи-
на бајски Срби су одлучили да по-
ново одштампају календар. Та 
одлука донета је још за живота 
Милоша Апића, дугогодишњег 
председника бајске Српске самоу-
праве, који се, нажалост, крајем ја-
нуара упокојио.

П. М.

Срби у Баји објавили  
црквени календар 

Кад речи добију крила - стихови полете
Српски педагошки и методолошки центар je при крају првог школског 

полудодишта, у Српској школи „Никола Тесла“ у Будимпешти организовао 
такмичење у казивању поезије и прозе, а истог дана су објављени и  

резултати литерарног конкурса који је био расписан током новембра 

Такмичење у рецитовању и лепом писању 
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Српска школа „Никола Тесла” у БудимпештиНЕВЕН

Б ожићни програм је осмислила 
и увежбала Кристина Бекић, 
шеф актива српског језика и 

књижевности. Ученици су недељама 
увежбавали програм за традиционал-
но лепу свечаност. Професорку Кри-
стину Бекић, која је уложила много 
труда, подржали су и разредници 
других одељења 9. разреда, Моника 
Бекчић и Ален Нађ.  

Дана 17. децембра у препуној и 
лепо декорисаној сали физичког ва-
спитања два пута је изведен пригодан 
програм. Тој лепој свечаности прису-
ствовали су и ђаци из подружница, 
из Ловре, Сегедина и Деске. 

Приликом првог извођења свеча-

ност су отворили забавиштарци, нај-
млађи чланови наше васпитно-обра-
зовне установе на Тргу ружа. Они су 
раздрагано декламовали песме о 
Божићу. Њима су се доцније прикљу-
чили и ученици нижих разреда 
основне школе који су такође реци-
товали и певали пригодне песме. 
Школски хор под диригентском па-
лицом професорке Оливере Младе-
новић Мунишић извео познату песму 
„Божић, Божић, свети дан”, потпомог-
нут звонким гласовима ксилофона 
другара, талентованих ученика 
основне школе. 

Потом је уследио програм гимна-
зијалаца, који су приказали како се 

некада славио Божић, а како то чи-
нимо данас. Имали смо једну лепу 
причу девојчице која посећује своју 
другарицу где се, срећом, још увек 
негују стари обичаји. Било је ту и из-
вођења популарне божићне песме на 
флаути и виолони. Затим су деветаци 
говорили усмену народну поезију 
која традиционално везује за дан Ро-
ђења Исуса Христа. Видели смо и 
примере како се слави Божић у Црној 
Гори, у Србији и у северном делу 
наше матичене земље, у Војводини. 

Публици је пружена могићност да 
се упозна и са старим обичајем ко-
ринђања када деца, обилазећи дома-
ћинства у селу, укућанима песмом 
честитају Рождество Христово. Они 

их пак заузврат дарују, јабуком, ора-
сима, новцем. 

Није могла да прође свечаност, а 
да се не прикажу народни ритуали 
који се везују за Бадњи дан и Бадње 
вече. Програм је завршен божићним 
тропаром „Рождество Твоје Христе 
Боже наш”. 

Исти програм, без учешћа најмла-
ђих, приказан је и гимназијалцима 
после наставе, у раним поподневним 
часовима. Веома лепа, пригодна де-
корација, којом је улепшана сцена, 
било је дело професорке Изабеле 
Борзе.

После програма, у дворишту шко-
ле, упаљен је бадњак. Након тога, по-
подне је настављено у сали за физич-
ку културу, уз богат избор воћа, слат-
киша, чаја и неизоставне музике. 
Када је професор Милан Дујмов за-
тражио и повео коло, цела сала је 
скочила на ноге. Низала су се попу-
ларна кола, на велику радост ђака и 
њихових професора. За запослене у 
Српске школе у Будимшети, у профе-
сорској зборници, припремљена је 
богата трпеза.

Д. Дујмов 

П ријатно вече, уз слаткише и дру-
жење, била је одлична прилика 
да секције Ђачког дома пред-

ставе део својих активности. Прочита-
ни су најуспешнији литерарни радови 
са конкурса Српског педагошког и 

методолошког центра, изведене су по-
бедничке рецитације са недавног так-
мичења у лепом казивању прозе и 
поезије, а публика је чула музичке 
нумере које су и извела Јана Чоловић 
на флаути и Анастасија Буквић на ги-

тари. Литерарне радове читале су На-
талија Томић, Дуња Јошић и Милица 
Илић. Првонаграђену „Љубавну пе-
сму“ говорила је Бојана Младеновић, 
другонаграђену, „Баш ме брига“, Мар-

та Јовановић, а трећенаграђену „Неке 
песме су о теби", рецитовала је Мари-
ја Симић. Јана Васић и Јана Чоловић 
су испред секције Читалачког клуба 
предложиле занимљиве књиге које би 
ученицима могле улепшати зимски 
распуст. Програм су водили Ленка Ки-
пријановић и Вања Павловић.

Ово је била само једна од активно-
сти у раду са децом која има за циљ 
да подстакне ученике да уживају у 
лепотама књижевности, да се попула-
ризују књига и читање. Циљ је био и да 
се охрабре ученици да пишу, рецитују 
и разговарају о прочитаним књигама. 
Српска самоуправа шестог кварта Бу-
димпеште побринула се да учесници 
програма и публика буду почашћени 
по завршетку програма.

С. З.

Без књижевне речи нема културе
Ђачко књижевно вече у Будимпешти

Уочи зимског распуста, у организацији ученика Ђачког дома „Никола Тесла“, у 
будимпештанском Текелијануму је одржано литерарно вече „Хајде да заједно 

растемо“. Ученици су сами осмислили програм на коме је поред читања 
литерарних радова и музицирања било и препорука ђачког  

Читалачког клуба за нове књиге

И ђаци негују наше божићне обичаје 
У Српском забавишту, основној школи, гимназији, колегијуму и библиотеци 
„Никола Тесла”, пре почетка зимског распуста традиционално се одржава 

божићни програм. Овога пута, тај важан задатак био је поверен  
 ђацима три одељења 9. разреда
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„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2019”
Из штампе је изашао „Српски календар 2020”, 

традиционално издање Самоуправе Срба у Мађарској. 
Ову публикацију можете набавити и у Канцеларији ССМ-а, 

у Улици Микше Фалка 3, у Будимпешти.

Цена календара: 
1100 форинти по примерку

Радно време Канцеларије:
Понедељак - четвртак од 9.00 до 15.00 ч.

Петком од 9.00 до 12.00 ч.

Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА

Свира: 
Оркестар „Коло” из Тукуље

Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.

Адреса:
Ferencvárosi Művelődési Központ

Budapest,. IX Haller u. 27.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
Поводом Дана мађарске културе

22. јануара 2020. од 19.00 ч.
Камерна сцена  пештанског „Vígadó”-а

Наступају: 
Бранка Башић и хор „Јавор“

 
Budapest, Vigadó tér 2.

Информације на тал: 06 20 429 4124

Душан Ковачевић
МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ

Поводом божићних и новогодишњих празника 
специјалан попуст за чланове српске заједнице

ЈЕДНА КАРТА СЕ ПЛАЋА - ДВЕ СУ БЕСПЛАТНЕ
за предстае  20. ЈАНУАРА и 3. ФЕБРУАРА

MAGYAR SZÍNHÁZ
Budapest VII. Hevesi Sándor tér 4.

urbanek.gyongyi@mszinhaz.hu

Гостовање српског позоришта у Печују

 „ЛАКИ МОРАЛИ“
Комедија у једном чину 

на српском и хрватском језику

17. јануара 2020. од 19.00 ч.

Аутори: Нино Манфреди – Нино Мармадоино
Играју: Тина Чорић, Стипан Ђурић, Бранимир Ђорђев

Режија: Јанош Деги
Драматург: Илдико Корођ

Асистент режије: Катарина Павловић Бачи
Костим: Ноеми Борбељ

Сценографија: Тибор Прагаи
Тон, светло: Богдан Сабо

Адреса:
Хрватско казалиште
7621 Pécs, Anna u. 17.

Цена улазнице: 1.000 фт
Улазнице се могу купити: 

www.interticket.hu
или пре представе, на лицу места

Информације:
Катарина Павловић Бачи

Тел: +36 30 9894 783
Имејл: szerbszinhaz@gmail.com

www.magyarorszagiszerbszinhaz.hu

Самоуправа Срба у Мађарској срдачно Вас позива на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
У суботу, 25. јануара 2020. године

Програм прославе:
• 16:00 ч. – Светосавска академија у Свечаној сали 
Текелијанума
Адреса: 1053 Будимпешта, Улица Вереш Палне бр. 17
• 19:00 ч. – Светосавски бал у Дуна палати
Адреса: 1051 Будимпешта, Улица Зрињи 5
Свирају: Оркестар Радована Марића и Оркестар 
Крунослава-Киће Агатића 
Наступају: Раде Јоровић и вокални солиста Драгана 
Стаменковић - Брена

Вечера: шведски сто
Цена улазнице: 5000 фт

Улазнице за бал могу се резервисати и купити од 16. до 
20. децембра 2019. г. и од 15. јануара 2020. г. 

 (од понедељак до четвртка, од 9.00 до 15.00 ч; у петак од 
9.00 до 12.00 ч.), у просторијама Самоуправе Срба у 

Мађарској, у Улици Микше Фалка бр. 3, у Будимпешти.

Додатне информације: 
Тел: 36 1 331 5345



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

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

И мајући у виду да је након окто-
барских локалних избора у Баји 
дошло до промене на челу руко-

водства града, градоначелница Сомбо-
ра Душанка Голубовић боравила је 
крајем прошле године у званичној по-
сети граду на обали Шугавице. Њу је, 
заједно са осталим члановима сомбор-
ске делегације, примила новоизабрана 
градоначелница Баје Клара Њирати, у 
чијем друштву је била и Розалија Преј-
нингер, саветник при Локалној самоу-
прави.

Две градоначелнице су том прили-
ком разговор повеле о будућој сарадњи 
побратимљених градова, која траје већ 
53 године, али пошто још увек има неи-
скориштених потенцијала, размотрене 
су и те могућности.

- Посебан нагласак стављамо на пи-
тање живота наших мањинских зајед-
ница на нашим подручјима, што је вео-
ма важан задатак. Веза наша два града 
се огледа у многим специфичним про-
грамима, почевши од догађаја које обе 
стране редовно одржавају, а свакако од 
када су отворене и могућности преко-
граничне сарадње оне су отвориле и 
нов простор за сарадњу. Успешно смо 
аплицирали за ИПА прекограничне про-
граме. Највећи од њих је реконструкци-
ја пута између Баје и Сомбора, који је у 
фази изградње. Поред тога, радимо на 
афирмацији туризма и спорта на на-
шим територијама – рекла нам је гра-
доначелница Сомбора Душанка Голу-
бовић, поводом ове посете.

П. М.

У Српском културном, образовном 
и духовном центру „Свети Сава“ 
у Десци, 10. децембра одржана је 

скупштинска седница месног КУД-а 
„Банат“. На дневном реду заседања 
нашле су се следеће тачке: подношење 
извештаја о раду у протеклом периоду, 
измена Статута,  одређивање висине 
годишње чланарине, учлањење нових 
чланова у културно-уметничко дру-
штво, разматрање конкурса, избор 
новог руководства удружења,  одржа-
вање зграде Сава центра, односно, 
разматрање програма за наредну го-
дину,

Сви руководиоци секција при КУД-
-у- Перица Дунаи, руководилац под-
млатка, Мирјана Јакшић, вођа школ-
ског фолклорног узраста, Ева Брцан, 
руководилац Радионице „Златне руке“ 
и Сретен Адамов, шеф Тамбурашког 
оркестра, поднели су детаљан изве-
штај о раду у протеклом периоду. У 
наставку форума, на којем је поднет и 
финансијски извештај, примљени су 
нови чланови у друштво. Пошто су 
оставку на своје чланство у руковод-
ству поднели Споменка Брцан Ђукин 
и Сретен Адамов, скупштинари су при-
ликом гласања поверење указали пе-
точланом саставу који чине: Кристи-
фор Брцан, председник, Перица Ду-
наи, Мирјана Јакшић, Невенка Белај-
ски и  Марко Ђорђевић.

Кристофор Брцан је присутне упо-
знао са конкурсима који су уродили 
плодом, а посебно ваља истаћи да је 
„Банат“  на адресу Фонда „Бетлен Га-

бор“ доставио близу 20 пројеката, што 
указује на одлучност руководства 
овог удружења да у наредној години 
оствари што више квалитетних про-
грама.

Сама завршница скупштинске сед-
нице протекла је у знаку разматрања 
припрема за прославу Божића, што је 
у међувремену и реализовано. Такође, 
разговарало се и о припремама за цен-
тралну Светосавску прославу у Будим-
пешти, на којој ће се Дешчани побри-
нути за празнични програм.

П. М.

У сегединској Агори „Алберт 
Сент-Ђерђи“, крајем прошле го-
дине одржана је заједничка 

прослава народности у том граду. 
Поподневни програм отворен је руч-
ним радиностима за децу, које је 
предводила Мариан Ердељи, а потом 
је уприличен фолклорни програм од 
стране народносних ансамбала.

Као и ранијих година, Србе у Сеге-
дину су и овога пута заступали фол-
клораши, чланови подмлатка Култур-
но-уметничког друштва „Банат“ из 
Деске, које је предводио уметнички 

руководилац младих, Перица Дунаи. 
Фолклораши из Деске испраћени су 
бурним аплаузима публике, која је 
потом имала прилике да упозна тајне 
припремања појединих гастроном-
ских специјалитета, пре свега бугар-
ских и немачких колача.

Дружење представника национал-
них и етничких мањина у сегединској 
Агори приведено је крају игранком, 
приликом које се за добро располо-
жење присутних побринуо Оркестра 
„Тракија.“

П. М.

ВЕСТИ
Градоначелница Сомбора  

посетила Бају 

Заједничка прослава у Сегедину  
Изаборна седница КУД-а „Банат“

 

Разговори у Баји

Кристифор Брцан

Н акон тродневног курса који је 
члановима КУД-а "Рузмарин" из 
Калаза одржала Ана Мирко-

вић, чланица српског Националног 
ансамбла „Коло“, калашки фолклора-
ши су угостили и Љубомира Вујчина, 
познатог кореографа из Врбаса, који 
их је подучавао новој кореографији.

Популарни Миле је одлучио да Ка-
лазлијама овом приликом, у склопу 
интензивног семинара, на сцену поста-
ви „Игре из Врањског Поља“. Врсни 
кореограф није само са извођачком 
екипом радио, већ је рад проширио и 
на подмладак „Рузмарина“, на јунио-

ре, са којим је поновио „Игре из око-
лине Куманова“ које је, током лета, 
увежбавао са полазницима фол- 
клорног кампа у Батањи.

Наравно, три дана протекла су у 
знаку марљивог рада и видне актив-
ности чланова „Рузмарина“, хтења и 
воље да што боље и што пре науче 
нову кореографију.  

Тродневно уса-
вршавање Кала-
злија суфинанси-
рала је Фондација 
„Бетлен Габор".

П. М.

Нова кореографија „Рузмарина”


