
Догађаји између две седнице  

Jelen/lét-Присутност, Народносни позоришни фестивал  6 – 12. септембра 2021. године у Нацоналном театру у 

Будимпешти. Свечано отварање фестивала  у оквиру 52. Међународне евхаристијске конференције у 

организацији Римокатоличке цркве. На репеортаору фестивала одиграна је представа на српском језику 

„Милош Велики - књаз српски“ 

 

     



 

10. септембар 2021. година. Заседала је Скупштина ССМ  и Одбор  за образовање.  

 

 

16. септембар 2021. година. Одпочела је изградња фискултурне сале у Батањи.  



   

 

18. септембар 2021. година. Црквена слава Мала Госпојина и Дан српске културе у Батањи.  

    

22. септембар 2021. година.  Приређен је други  састанак  у Парламенту за народносне студенте који добијају  

народносну стипендију  за студирење на педагошким факултетима, где студирају искључиво народносни 

језик. 



       

 

 

23. септембар 2021. година. Милорад Додик српски члан председништва Босне и Херцеговине посетио је 

српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и библиотеку  „Никола Тесла“. 



  

25. септембар 2021. година. Црквена слава Мала Госпојина у Вашархеjу. 

    

28. сптебмар 2021. година.  Канцеларија ССм у посети у Културном центру. Посетили смо изложбу Светозара 

Пандуровића. 

   



 2. октобар 2021. година. Бал у Сегедину. Наступали су ученици Сегединске српске школе, подружнице 

Српског образовног центра „Никола Тесла“. 

   

      

5. октобар 2021. година. Председница Републике Српске госпођа Жељка Цвијановић је била на посети у 

Будимпешти те је посетила Српски образовни центар „Никола Тесла“. 

 

    

5-6-7 октобар 2021. година. Одржано је заседање Државних народносних самоуправа. Домаћин заседања 

била је Румунска самоуправа у Мађарској. Посетили смо васпитно - образовне институције жупаније Бекеш 

(Ђула, Батања, Мехкерек, Кетеђхаз). У Мехкереку угостило нас је Удружење за очување традиције, 

организовали су за нас игранку и коштали смо румунска јела. 



     

       

 

11. октобар 2021. година у 19 часова. Концерт Великог тамбурашког оркестра Радио-телевизије Војводине у 

Ференцварошком дому културе поводом да ће Нови Сад 2022. године бити културна престоница Европе. 

   

 

14. октобар 2021. година. Изградња у Сегедину на Калвин тргу 6. 



   

 

   

19. октобар 2021. година. Учествовала сам на Mађарско – бугарским данима у Будимпешти у Вагохид улици 

62. где је свечано предат обновљени Бугарски дом културе. Господин др. Жолт Шемјен заменик премијера је 

предао нову проширену и обновљену институцију.   

   



20. октобар 2021. година. Промоција књиге Милана Мицића Од рата до оптације Ловра (1914-1924) у 

Културном и медијском центру „Српски венац“. Љубомир Алексов и Милан Мицић представили су 

историографско издање о Ловри. 

      

25. октобар 2021. година. Самоуправа Срба у Мађарској је била домаћин  састанка  шефова финансија.  

Састанак је био користан. Шефови финансија су изменили искуства.   

 



26. октобар 2021. година. Добили смо позив од амбасадорке Босне и Херцеговине Биљане Бјелице Гутић на 

радни ручак.  На радном састанку смо били представник Срба у Мађарском парламенту Љубомир Алексов,  ја 

и  Ексeленција, где смо поразговарали о бившој  и будућој сарадњи. 

 

28. октобар 2021. година. Била сам у Бекешчаби на позив председника жупаније Бекеш. Домаћини су нам 

говорили о томе да ће се  ускоро објавити унијски конкурси под називом „TOP плус“. Рекли су нам да пратимо  

објаву и искористимо могућности у чему нам помажу њихови стручњаци. 

     

3. новембар 2021. година. Заседао пододбор за образовање у Парламенту. На дневном реду је био Уговор о 

јавном образовању. Рок петогодишњег  уговора истиче крајем  календарске године, а нов петогодишњи 

уговор још није припремљен са стране Министарства за људске ресурсе за земаљске самоуправе.  Уговор је 

неопходан за додатно  функционисање васпитно образовних институција.  



      

3. новембар 2021. година. Иван Тодоров Амбасадор Републике Србије у Будимпешти на иницијативу Арноа 

Гујона, директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова 

Србије је позвао на консултативни састанак представнике Срба у Мађарској у Амбасаду Србије. 

 

 

4-5. новембар 2021.  година. Међународна дводневна конференцоија у организовању  Канцеларије 

премијера, Државног секретаријата за верска и народносна питања поводом председавања Мађарске у 



одбору Савета Европе под насловом: Народности у Мађарској, очување њихових вредности  и наслеђе.   

 

5 новембар 2021. година. Заседала је скупштина ССМ на дневном реду је било постављање листе за 

парламентарне изборе 2022.  

 



 7. новембар 2021. година 18 часова. Културни и медијски центар „Српски венац“ организовао је у свечаној 

сали Текелијанума  вече и концерт за представљање једног аудио-визуалног пројекта под насловом „Дух 

предака пева са нама“ .   

   

9. новембар 2021. година. Предаја стипендија за средњошколце и студенте у Самоуправи Срба у Мађарској. 

 

11. новембар 2021. година. Изградња у Сегедину на Калвин тргу 6.  



           

14. новембар 2021. година. Сећање на жртве Великог првог светског рата света литургија и помен на гробљу  

у Сегедину.      

                                                                                                                                                                                                  

16. новембар 2021. година. Господин др. Шемјен Жолт заменик премијера пред Народносним одбором при 

парламенту Мађарске говори о положају народности у Мађарској. Заменик премијера говорио је  о 

постигнутим конкретним  резултатима и послушао је молбе и жеље представника народности у мађарском 

парламенту о  постојећим важним питањима. 



 

17. новембар 2021. година. У просторијама  канцеларије ССМ  је Фондација Бетлен Габор  одржао 

пододборску седницу за цивилне организације. Bили смо   домаћини, посетили су нас представници 12 

народности. Седница је била ефикасна, представници народности и организатори су били задовољни 

гостопримством.  



 

18. новембар 2021. година. Изградња фискултурне сале у Батањи.  

        

 

3. децембар 2021. година. Кристифор Брцан и ја у посети код Ласла Гемеши председника Чонград-Чанад 

жупаније. Један део ТОП унијских жупанијских  конкурса  је већ објављен и  ускоро ће се објавити и остали 

конкурси за 2022 годину. Разговарали смо о могућностима конкурисања у Дески. 



 

5. децембар 2021. година. Концерт Бранке Башић у Десци у Културном, образовном и духовном центру 

„Свети Сава“. 

 

 

 



10. децембар 2021. година. Организован је традиционални сусрет председника Mађарске господина др 

Јаноша Адера са представницима националних заједница. 

 

 

14. децембар 2021. година. Посланичка група пријатељства са Мађарском Народне скупштине Републике 

Србије боравила је у Будимпешти. Том приликом сусрели су се са представницима српске заједнице у 

Мађарској у седишту Самоуправе Срба у Мађарској. 

 



 

14. децембар 2021. година. У посети у Министарству Људских Ресурса код државног секретара др Чаба 

Латорцаи са Љубомиром Алексов  представником Срба у Мађарском парламенту и ја. 

 

 

17. децембар 2021. година. Традиционална додела државних признања „Награда за народности“ које сваке 

године одлуком премијера Виктора Орбана добијају заслужни појединци и организације. Ове године припала 

је протојереју-ставрофору Војиславу Галићу, архијерејском заменику Епископа будимског Лукијана. 



 


