
ДОГАђАЈИ ИЗМЕЋУ ДВЕ СЕДНИЦЕ СЕПТЕМБАР - НОВЕМБАР 2022.  

28. септембар 2022. год. У Културном и медијском центру „Српски венац“  одржана је 

промоција  књиге „Песме“ блаженопочившег Љубинка Галића. На промоцији је било 

присутно много заинтересованих за лепом писаном речју. 

 

28. септембар 2022. год. Промоција документарног  филма „Манастир Грабовац“ у оквиру 

серијала „Бисери Епархије будимске“. Пред многобројном публиком пројектован је диван 

филм. У наставку вечери у Галерији Круг отворена је изложба икона са овогодишње 

радионице у Будимпешти у организацији Ловранског удружења за очување  културе и 

традиције. 

 



2. октобар 2022. год. Освећење  нових школских просторија у Десци. Архијерејски намесник 

сегедински протојереј Далибор Миленковић уз саслужење протонамесника Светомира 

Миличића извршио је освећење обновљеног и надограђеног дела српског центра Свети Сава 

у Десци, а који ће користити у школске сврхе за будуће нараштаје. 

 

7. октобар 2022, год. Сусрет српских забавиштанаца у Мађарској. Други по реду сусрет 

забавиштанаца је био у  Батањи где су присуствовала деца из  Деске, Сегедина, Ловре и 

Будимпеште. 

 



11. октобар 2022. год. Састанак и разговор са господином  др Истваном Лукач  професором 

Славистичке катедре ЕЛТЕ у Будимпешти.    

 

12. октобар 2022. год. Разговори са државним секретаром Миклошем Шолтесом. 

 

 



12. октобар 2022. год. Српски члан председништва Босне и Херцеговине Господин Милорад 

Додик посетио је седиште Самоуправе Срба у Мађарској. 

  

 

 

 



 

13. октобар 2022. год. Српски члан председништва Босне и Херцеговине Господин Милорад 

Додик посетио је српску православну цркву у Будимпешти. 

 

 

 

 

 

 

 

15. октобар 2022. год. Скеле се скидају са фасаде школске зграде у Сегедину на тргу Калвин 

број 6. 



 



20. октобар 2022. година. Конференција   „Како да те зовем“  Az egyéni nemzetiségi 

névhasználat aktuális kérdései у организацији   A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 

védelmét ellátó Biztoshelyettes.  

 

 

 

 

 

 

24, октобар 2022. год. Београд - Конференција Србија и Срби у региону. Тема: Очување 

језичког и културног идентитета Српског народа у земљама региона. Александар Вучић,  

председник Републике Србије  примио је у Палати Србија  представнике Срба из региона и 

разговарао о јачању међусобних односа и унапређењу сарадње Србије и региона. 

Представници Срба из Словеније, Босне и Херцеговине, Републике Српске,  Северне 

Македоније, Мађарске, Хрватске, Румуније и Црне Горе су  говорили  о конкретним 

финансијским потребама, о најважнијим, предстојећим  задацима и краткорочним 

циљевима.  



 

25.  октобар 2022. год. Конференција се наставља у Новом  Саду у Матици Српској. 

Конференцију је посетио и поздравио присутне патријарх српски Порфирије и еписком бачки  

Иринеј.   

 



29. октобар 2022. год. У Помазу је приређена свечаност поводом  300 година постојања 

српског православног храма Светог Георгија. 

 

 

 

 

Од 8-11. новембра 2022. године Самоуправе Срба у Мађарској организовала  путовање у 

матицу Сомбор-Нови Сад- Сремски Карловци-Београд.  

 



 

12. новембар 2022. год. Српски бал у Сегедину. Деца Српског образовног центра „Никола 

Тесла“ - Основне школе у Сегедину на Српском балу у Сегедину су извела сплет српских 

народних игара. 

 



15. новембар 2022. год.  Свечана предаја средњошколских и студентских стипендија ССМ у 

просторијама Самоуправе Срба у Мађарској за прву половину  2022/2023 школске године.  

 


