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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Арно Гујон, нови директор Управе за сарадњу с дијаспором

Србе у региону очекује попис
и заслужују посебну посвећеност

Влада Србије именовала је француског хуманисту Арноа Гујона за вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, која је у саставу
Министарства спољних послова и која дуго није имала
руководство. Гујон истиче да му је част што је именован
да буде веза Срба у расејању са матицом Србијом и најављује посебну посвећеност Србима у окружењу.

У

својој првој реакцији после избора за в.д. директора Управе за
сарадњу с дијаспором и Србима
у региону, Арно Гујон наводи да га је
тај позив изненадио, али и да је то за
њега велико признање и част.
„Част ми је што ћу моћи да радим
сада за Србију и Србе и не само на
Косову и Метохији, већ у целом региону и дијаспори”, казао је Гујон гостујући у Јутарњем дневнику РТС-а. Навео је да ће му приоритет бити да се
упозна са радом у државној управи.
„С обзиром на то да је корона велики проблем за путовања, вероватно
ћемо да се усредсредимо на регион,
зато што ћемо тамо лакше путовати,
зато што следеће године иде попис
становништва у многим земљама региона и то је важно питање за опстанак Срба у земљама окружења”, навео је Гујон.

Истакао је да је попис важан и због
очувања идентитета, културе, језика
и за побољшање положаја Срба у
окружењу. Гујон је навео да је потребно пратити положај Срба у земљама
региона и случајеве дискриминације.
„Бити Србин било где у свету, а поготово на Балкану, где су Срби конститутивни народ, треба да буде понос и нико не може да се стиди свог
порекла. Ја сам поносан да су моја
деца, моје ћерке и Францускиње, али
и Српкиње. То треба да буде случај
свугде - и у Хрватској и у Македонији
и у свим другим земљама”, рекао је
Гујон.
Арно Гујон је оснивач невладиних
организација „Солидарност за Косово” и „Иницијатива за наталитет и
останак младих у Србији”. Реализовао је бројне акције помоћи српском
народу на Космету и био је активан

ВИШЕ МИ НЕ ЗАМЕРАЈУ ШТО ПОМАЖЕМ СРБИМА
И ШТО САМ ПРЕШАО У ПРАВОСЛАВЉЕ
Да ли Вам Французи замерају што сте своју енергију и таленат
уложили у Србију и српско становништво, да ли Вам замерају то
што сте примили православље?
– Не замерају сада, али ни не може се свакоме угодити. На друштвеним
мрежама има кометара – „Зашто помажеш Србима, а не помажеш Французима?”, као што је било порука и из Београда – „Зашто помажеш Србима, а не неким другима? ”
Помажем Србима зато што је Србима потребна помоћ и зато што ја
видим да ту могу нешто да урадим.
У Француској има много хуманитарних организација које раде огроман
и добар посао и ту бих био не вишак, али један у гомили. Оно што радим
на Kосову и Метохији ван Србије нико не ради, тако да видим да ту имам
важну улогу и не само ја, него цела моја организација.
Ја сам временом развијао своју хуманитарну организацију док сам био
студент па инжињер, после тога сам почео да радим у мојој хуманитарној
организацији. Онда сам одлучио да дођем овде да се развијам још више
постепено. Упознао сам своју супругу која је рођена у Француској, али је
пореком из Србије. Наше ћерке су рођене овде и то је оно што сам ја заправо.

на ширењу истине о догађајима на
просторима бивше Југославије.
Навео је да ће му искуство које је
стекао кроз рад и оснивање невладиних организација бити потребно. Гујон је истакао да има простора да се
побољша однос дијаспоре са матицом и да се поврати међусобно поверење.
„Срби, и у региону и у дијаспори,
имају само Србију и Србија треба да
буде уз њих. Част ми је што сам именован да ја будем та веза између Срба из расејања и региона са матицом
Србијом”, казао је Гујон, који је непосредно пре избора, дао интервју и за
београдски „Објектив”.
Ваша хуманитарна организација
„Солидарност за Kосово” је до
сада сакупила помоћ у вредности од неколико милиона евра
намењених становништву Kосова. Шта Вас је подстакло да свој
рад, па и живот посветите управо Kосову?
– Kао прво ми смо у мојој породици били блиски и осећали се блискима са Србима, јер смо гледали на дешавања у бившој Југославији не из
пристрасног медијског угла који је
тада био присутан у Француској, већ
из непристрасног угла и увек смо били на страни истине, правде, на страни Србије, поготово 1999. године када
је бомбардована.
Године 2004, када је избио антисрпски погром на целом Kосову и Мето-

хији, мој брат и ја смо одлучили да
оснујемо једну хуманитарну организацију за помоћ људима жртвама, пре
свега деци. Наредне године смо први
пут дошли у Kосовску Митровицу не
знајући да ћемо и петнаест година

касније и даље бити ту, не знајући да
ће и 15 година касније наша помоћ и
даље бити потребна, не знајући, у
мом случају, да ће та организација,
Србија, Срби са Kосова одредити у
овој мери мој живот. Тај сусрет је био
љубав на први поглед и после тог првог конвоја, знао сам да ћу се поново
вратити и да ћемо наставити да долазимо не слутећи да ћу се и преселити у Србију 2012. године.
Никада нисте истицали своје политичке ставове у Србији, али
да ли је уопште могуће раздвојити хуманитарни рад од политике, нарочито када се бавите
једном тако специфичном облашћу, као сто је Kосово?
– Свакако да, нажалост, политика
утиче на хуманитарни рад. То смо видели кад сам био ухапшен на административној линији Мердаре 2018.
године због тога што помажем српским енклавама на Kосову и Метохији.
Тако да она утиче, али ми као хуманитарци треба да окупимо људе
без обзира на политичко мишљење,
треба да их окупимо зарад добрих
дела. Ми имамо 12.000 донатора у
Француској, то су обични људи, грађани Француске који нису заборавили Србију, који желе да помогну конкретно развијање фарми, реновирање школа итд. Шта они мисле
појединачно о политичкој ситуацији
у Француској, Европи и свету – не
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ДВА ДЕЛА МОГ СРЦА СЕ НЕ СУКОБЉАВАЈУ,
НЕГО СЕ МЕЂУСОБНО ДОПУЊУЈУ
Да ли се данас осећате више као Француз или као Србин и у ком
духу васпитавате вашу децу?
– Децу васпитавамо у духу наше породице, у духу француско-српске
породице, јер то је оно што јесмо. Kада сам у Србији ја се не осећам као
странац, стварно се осећам као код куће, веома брзо сам се уклопио и
прилагодио културним разликама. Овде се осећам као Србин, када сам
у Француској осећам се као Фрнцуз и што је најбитније имам осећај да
ме и људи тако прихватају. Постао сам део овог друштва и ове земље и
моје срце сада има два дела која се не сукобљавају, већ која се међусобно допуњују.
знам и то није битно. Битно је да су то што знам чему доприносим у мом
они сви сагласни у томе да треба да животу.
помогнемо атлетском клубу у Приложју, око тога да треба да направиУ сусрету са српским породицамо фарму за краве музаре у Грачанима у српским енклавама наилаци и то је једино што је битно. Речи
зите на разноразне ситуације.
могу да деле, дела могу да уједине.
Шта је то што понесете са собом сваки пут када крећете са
Да ли су Вас Срби некада разоKосова и да ли се у сусрету са
чарали?
становништвом нешто проме– Нису ме Срби никада разочаранило за ових 16 година? Да ли Ви
ли. Неки људи су ме разочарали у Сри даље имате исти ентузијабији, али и у Француској, било где у
зам?
свету, зато што је то људска ствар. По– Осећај је увек исти. Сећам се да
некад имамо поверење, понекад има- сам се питао пре много година, зато
мо мање, понекад разочарамо људе, што сам се сваки пут када сам ишао
понекад будемо разочарани. Свакако осећао узбуђено, до када ћу бити тада мој ентузијазам не почива на иде- ко узбуђен. И увек сам био узбуђен.
ализацији и да сам веома свестан то- Све док ми нису забранили улазак на
га шта се збива и дешава на Kосову Kосово 2018. године, сваки пут сам
и Метохији. Знам зашто то радим и био узбуђен и срећан што идем на
видим конкретне резултате тог рада, Kосово и Метохију. Сваки пут сам био
осмехе те деце, тих људи којима по- узбуђен и срећан зато што сам знао
мажемо и то ми помаже када ми је да ћу тамо поново видети пријатеље,
тешко да превазиђем те неке лоше да ћу радити нешо конкретно и што
тренутке.
ћу се вратити кући са новим успоменама, анегдотама и пуним срцем.
Шта је за Вас награда за сав
труд који улажете већ 16 годиKако Ви видите Kосово у будуна? Да ли је то лична сатисфакћем периоду?
ција, осећај да нешто конкретно
– То је веома тешко питање. Ја не
мењате, или нешто треће?
могу да знам шта ће да се догоди на
– То су дечији осмеси, људски за- Kосову и Метохији, али знам шта загрљаји, то је осећај да радите праву виси од нас и шта без нас не може да
ствар, да ваш живот има смисла, да се деси. А оно што не може да се деваш рад има смисла. Има много при- си без нашег пристанка то је да забојатеља са којима сам студирао на до- равимо Kосово и Метохију, да забобром универзитету у Француској, они равимо људе који тамо живе и да засу на добрим позицијама у разним боравимо завет који држи на окупу
фирмама, али ипак не видим смисао српски народ претходних 700 година.
у њиховим животима и нисам сигу- Знам да се то никада неће догодити,
ран да га они виде. Зато што када ра- прво зато што нико неће то, а друго
де за неке компаније које производе зато што свако зна вредност тога и та
неке чипове, неку шминку, све је то вредност је већа од целог богатства.
лепо, али ја када видим да смо подеЈа често кажем, ако гледамо Римлили пет коза и три јарета једној по- ско царство, као и колики им је био
родици која ће од тог тренутка бити БДП у то време, колика им је била
у могућности да развија тај посао, да војска, а успели су да узму Јеврејима
има довољно млека и сира захваљу- Јудеју. Јевреја тада није било много,
јући једној крави, знам конкретно че- нису били ни богати, нису имали ни
му сам допринео. То је моја награда, војску, али ипак ја у животу никада

нисам срео ни једног Римљанина, а
пријатеља Јевреја имам. Што значи
да ако народ колико год он био мали
у једно време, нејак, ако не заборави
свој завет, он ће опстати. Преживеће.
Преживеће и сва царства овог света
колико год она била богата и јака. Срби су један од ретких народа који
има завет. Ако не заборави тај завет
онда ће преживети и опстати и за две
хиљаде година и даље ће бити малих
Душана и Милица који ће говорити
српски језик.
Како сте и када упознали своју
супругу, Српкињу?
– Док сам радио као инжењер увек
сам тражио запослење у Србији, на
Балкану, како бих био ближе Kосову
и Метохији и нашао сам запослење
у једој српској фирми у Зворнику у
Републици Српској. Тамо сам радио
шест месеци и при крају мог уговора
шетајући Зворником срео сам близу
старог моста једну врло лепу жену,
Српкињу. Мислио сам да је права
Српкиња одавде и нисам је видео раније. Kада сам је поздравио она ме је
одмах питала да ли сам из Француске, ја сам рекао јесам, а она је наставила на течном француском језику и
то ми је било просто невероватно.
Она живи и родила се у Ансију. Анси је град мог деде, а то је 80 километара од Гренобла, одакле сам ја. Тако
да смо одмах на почетку имали много заједничких тачака и уз причу смо
установили да су наша браћа већ била у контакту, јер су се упознали у Женеви где и један и други раде.
Стварно смо се одушевили, после
смо се видели у Француској и тако је
почела наша љубав. Венчали смо се
у Високим Дечанима, а свадбу смо
имали у Француској.

својој књизи описали да сте имали одређену бојазан у вези безбедности на Kосову. Да ли се
плашите када идете тамо?
– Ситуација је тамо веома сложена
и увек сам ишао сам и нисам имао
тада неку бојазан, јер сам ризиковао
само себе. Kада сам ишао први пут
са дететом и супругом, онда сам знао
да нисам у питању само ја, него цела
моја породица и свакако да ми није
било свеједно, али сам знао куда треба да идем и како треба да се понашам. Знао сам и да то није толико
ризично иначе не бих ни ишао. Сада,
после хапшења 2018. године не бих
ризиковао поново да одем са децом
и супругом на Kосово и Метохију када би ми био дозвољен улаз.
Kоја Вам је омиљена српска реч?
– Милозвучност. Зато што је српски
језик милозвучан и заволео сам га када сам почео да га учим и волим ту
реч.

Реците нам за крај, шта бисте
Ви поручили Србима?
– Не бих имао ту амбицију или ароганцију да ја поручујем нешто што
Срби не знају, мислим да смо сви овде свесни изазова, али понекад нисмо
свесни наше снаге и свега што имамо
у својим рукама. Много тога нико не
може да нам одузме и много тога зависи само од нас. Не само од власти,
државе, него од нас, сваког појединца
који живи у Србији и који се осећа
Србином.
Што се тиче Kосова и Метохије потребно је само да не заборавимо Србе на Kосову и Метохији, да их посетимо, ако можемо да им помогнемо.
Ако сви то радимо онда сам веома
оптимистичан што се тиче будућности, јер у том случају све ће се решиKрстили сте ћерку у Високим ти повољно по нас, по наше људе доДечанима и поводом тога сте у ле и по Србију. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНТЕРВЈУ

Биљана Гутић Бјелица, амбасадор БиХ у Мађарској

Народ смо који дише истим националним бићем
„Наши људи, генерално, где год да живе, покушавају да
сачувају осећај припадности свом народу. Пре свега говорим о језику, вери, традицији и свему ономе што баштинимо
кроз векове. То сигурно треба сачувати и на то треба полагати велику пажњу, без обзира где се налазимо, чиме се бавимо, како и где живимо. Мислим да је то та нит која нас све
повезује и коју заиста треба неговати у животу”, каже у интервуу за наш лист Биљана Гутић Бјелица.

Г

оспођа Биљана Гутић Бјелица је
амбасадор Босне и Херцеговине у Мађарској од прошле године, а из Будимпеште нерезидентно
покрива Молдавију и Украјину. Родом је из Мостара, где је завршила
гимназију и живела до 1991. године.
Студије је започела у Сарајеву, али је
због ратних околности факултет наставила и завршила у Нишу. По струци је дипломирани филолог енглеског и француског језика и књижевности, а пре Мађарске, била је
амбасадор Босне и Херцеговине у
Канади. Стални је представник БиХ
при ICAO (Међународна организација за цивилну авијацију), а од 2007. до
2009. године била је генерални секретар Државне комисије БиХ за УНЕСКО.
Они који је ближе познају, истичу
да је особа која окупља људе, показује бригу и разумевање за њихове
проблеме, настојећи да увек гради и
негује пријатељство међу људима.

Госпођо Гутић, чест сте посетилац друштвених дешавања у
Мађарској, па тако и у српској
заједници. Колико је важно да
дипломата личним примером доприноси добрим односима двеју
држава и колико је он то у могућности да чини?
– Велика ми је част ако својим примером могу да допринесем и добрим
односима две земље и генерално односима Босне и Херцеговине, Републике Србије, Мађарске и народа који ту живе. Што се тиче мог односа
према српској заједници која живи
овде, догађајима и дешавањима, морам, пре свега, рећи да смо ми један
народ који дише истим националним
бићем, има иста промишљања о својој прошлости, садашњости, донекле
и о будућности. И, стицајем околности, политичких, историјских и економских, живимо расути по целом
свету.

ДОДАТНА ОДГОВОРНОСТ ЖЕНЕ У ДИПЛОМАТИЈИ
„Живот дипломата, колико год изгледао ексклузиван, са стране, није
толико гламурозан, као што изгледа. Поготово не у малим дипломатијама
и земљама малих економија, као што су наше из региона. Велики су ту
изазови, приватни и породични. Ова наша стална сељакања неко прихвата као радост у животу, као нови почетак и ново искуство и добро је када
људи размишљају на тај начин. Мађутим, имате и оне који на то, можда,
гледају другачије. То је увек велики изазов и ако немате подршку са те
стране, то утиче и на посао. А, кaда је жена дипломата, то је онда додатни
изазов. Зато што је у менталитету људи прихваћено као „нормално” да је
мушкарац тај који иде и путује, а да га породица по неком устаљеном шаблону прати. Када је жена дипломата, то је увек додатна одговорност и
заиста је кључна подршка породице”, истиче Биљана Гутић Бјелица.

ЖИВОТ САВРЕМЕНИХ НОМАДА
„Пореклом Невесињка, јако сам поносна на своје порекло и корене.
Рођена сам у Мостару и тамо сам живела све до 1991. године, када сам
прешла у Сарајево и уписала факултет. Рат и стицај свих тих несрећних
околности су ме мало изместили; факултет сам завршила у Нишу, где сам
живела све до бомбардовања Југославије, које сам ту и провела. Затим
сам се вратила у БиХ, у потрази за послом. То је на неки начин обележило
мој будући пут и номадски начин живота. Дипломате су, пре свега, номади.
Ми се стално селимо, стално смо у паковању и распакивању; имамо своје
интерне шале и са предходног мандата још понеку нераспаковану кутију,
која чека да буде понета на други крај света”, каже наша саговорница.
Сви ми, који смо на одређеним позицијама, имамо одређене одговорности и некако су рефлектори уперени на нас. То некада може да буде и
позитивно, а некада се, можда, одражава и на наше послове и на други
начин. У сваком случају, треба увек
знати ко смо, шта смо, коме припадамо и онда ће и други наши саговорници аутоматски то препознати и поштовати нас на исти начин.
Поред осталог, узели сте учешће и
на недавној манифестацији у Црквеном музеју у Сентандреји?
- Када је реч о отварању „Експоната године” у српском Црквеном музеју у Сентандреји, морам пре свега
да изразим велику захвалност владики Лукијану и Српској православној
цркви у Мађарској, Епархији Будимској, што су нашли за сходно да управо мене позову да отворим тај догађај. То је мени лично, али и Србима
из Босне и Херцеговине, велико признање, препознавање нашег присуства на овим просторима и важности
која тиме даје нашем народу у Босни
и Херцеговинии и шире.
И, наравно, један додатни акценат
на посету председника Милорада
Додика Мађарској и унапређењу
свих могућих односа на свим пољима
између две државе и народа и јединства Српске православне цркве, на
свим просторима где она има своју
јурисдикцију.
Знамо да сте то чинили и док сте били
амбасадор у Канади.
Колико Вам је то искуство помогло у неговању пријатељства и у Будимпешти?
– Морам признати да
јесте. Наш народ преко
океана је стицајем разних околности, пре свега
због географске удаљености и због живота којим се живи на далеком
западу, ипак донекле
мало изгубио тај осећај
припадности. Овде се
много више негују језик
и традиција, а моје велико изненађење у пријатном смислу је било, када
сам по доласку у Мађарску, имала прилику да се
сусретнем са великим
бројем наших људи, Срба, чије су породице овде вековима. Када сам
чула колико се добро говори српски језик и пи-

ше ћирилица, и колико се држи до
традиције, обичаја и до вере и окренутости Српској православној цркви,
то су заиста били моменти моје велике радости, приватне, интимне у националном смислу. То је једноставно
једно искуство, које ћу понети са собом где год даље да ме посао буде
водио.
Што се тиче неког поређења између мандата у Канади и овог овде, у
Мађарској, хоће ме некако та имовина, наслеђена сукцесијом. То су објекти који су некада служили својој сврси за време бивше Југославије, и били
су заиста изузетно репрезентативни.
Ситуација је сада сасвим другачија:
све земље бивше Југославије имају
значајно мање амбасаде, можда у неким земљама од већег интереса имају бројније особље, али генерално, то
су мање амбасаде које броје од троје до шесторо људи, укључујући дипломате и техничко особље. Сада те
наслеђене виле у финансијском смислу представљају оптерећење за буџет сваке од бивших република Југославије, па и за Босну и Херцеговину.
Гледамо да то што се наследи може
и да се одржава.
Прошле године je председaвајући
Председништва БиХ Милорад
Додик био у посети Мађарској,
српској заједници у овој држави.
Како оцењујете ту посету?
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Будимпешта, 3. децембар 2020.
свега са премијером Орбаном, што је
била изузетна прилика за два висока
званичника да се размене искуства,
неки планови о сарадњи, пре свега у
економском смислу, у културној сарадњи, политичкој итд. Односи та два
званичника су врло добри и блиски,
и није тајна да је Мађарска најгласнији заговорник, и ако могу рећи, адвокат приступања земаља Западног
Балкана, па самим тим и БиХ, у
Европску Унију. Посета је била врло
успешна и у плану је била узвратна
посета мађарских функционера, пре
свега премијера Орбана и његове делегације Босни и Херецеговини, укључујући, наравно и Сарајево и Бања
Луку. Она, нажалост, још увек није реализована због целокупне ситуације
са епидемијом вируса корона. У нади
смо, и ја као представник и амбасадор, да ће та посета, можда још нека
тог нивоа и ранга, бити реализована,
али остаје да сачекамо и видимо, какве ће бити могућности, сходно ситуацији.
– Посете високог нивоа су жеља и
врхунац сваког дипломатског мандата. И, ја сам заиста била срећна да на
самом почетку мог мандата овде, заједно са Српском самоуправом у Мађарској, која је и позвала председника Додика у посету, заједно га овде

Да ли је теже радити у Будимдочекамо и угостимо. Том приликом,
пешти или у Отави, с обзиром
осим програма који је предвидела
на то да сте у Канади, као диСамоуправа Срба у Мађарској, који
пломирани филолог, практично
је био изузетно богат и садржајан,
били на „свом терену”?
имали смо прилику да се видимо и
– Тачно је да је, с те стране гледано,
са неким високим функционерима и било лакше радити у Канади, а у том
представницма Мађарске владе: Пре мандату и неке друге ствари ишле су

ми у прилог. Пре свега била сам млађа, знам језик пријема, а чак и неки
моји блиски пријатељи и родбина живе и раде у Канади. Уопште, није куртоазно када вам кажем да се ја овде
много лепше и пријатније осећам, и
приватно, и у службеном смислу. Разлог за то је вероватно, пре свега, даљина. Кад пређете океан, ви заиста
осећате да сте далеко од куће и та
чињеница је стално присутна у свему
што радите.
Што се тиче професионалног дела,
разлика је велика. Мађарска је изузетно отворена према билатералној
и мултилатералној сарадњи са Босном и Херцеговином, што се позитивно одражава и на наш посао. У
Канади није било тако; она је своју
амбасаду у Сарајеву затворила 1. августа 2009. године, а мени је мандат у
Отави започео крајем новембра исте
године.
Када се повуче црта на све предности и недостатке, и језичке баријере, јер нажалост, не говорим мађарски језик, географска близина, велики
број наших људи овде који су изузетно организовани, можда неке сличности у менталитету и генерално,
отвореност мађарске према нама,
утичу на то да се ја и моја породица
много лепше и пријатније осећамо
овде.
Д. К.

САРАДЊА

Српско-мађарски политички контакти

Разговори о парламентарној и одбрамбеној сарадњи
Амбасадор Мађарске у Београду Атила Пинтер разговарао
је са председником Народне скупштине Србије Ивицом Дачићем и министром одбране Небојшом Стефановићем о билатералним односима и свеукупној сарадњи двеју земаља.

У

саопштењу издатом после састанка, каже се да су „односи
Србије и Мађарске на веома
високом нивоу” и да „ни пандемија
корона вируса није зауставила билатералну сарадњу, о чему говори и динамика посета на највишем нивоу,
као и ниво трговинске размене који
је у 2020. години на приближно истом
нивоу као и претходних година.”
Амбасадор Пинтер је, како се наводи у саопштењу, Дачићу пренео честитке председника Парламента Мађарске Ласла Кевера и његову спремност да кроз парламентарну сарадњу,
настави да даље унапређује билатералне односе две земље.
Дачић је захвалио на честиткама
и навео да ће, користећи дугогодишње искуство на позицији шефа д

ипломатије, настојати да и на новој
функцији допринесе даљем унапређењу пријатељских односа Србије и
Мађарске. Информисао је Пинтера
да је у Народној скупштини формирана парламентарна група пријатељства са Мађарском чиме су отворене
могућности за наставак тог вида сарадње.
Саговорници су разменили мишљења о здравственој ситуацији и
мерама које владе две државе предузимају у борби против корона вируса. Председник парламента упутио
је поздраве и жеље за брз опоравак
свом донедавном колеги, министру
спољних послова Мађарске Петеру
Сијарту.
Амбасадор Пинтер захвалио је и
на одличној сарадњи коју је са Дачи-

Атила Пинтер и Ивица Дачић, са сарадницима

Састанак у Министарству одбране Србије

ћем имао док је његов саговорник
обављао функцију министра спољнх
послова и пожелео му успех на новој
позицији, изразивши уверење да ће
добра сарадња између Србије и Мађарске бити настављена.
Непосредно пре посете Скупштини
Србије, амбасадор Пинтер састао се и
разговарао са министром одбране Србије Небојшом Стефановићем. Преузимање позиције команданта KФОР-а
од стране Мађарске у 2021. години је
значајно не само за Србију, већ и за
безбедност земаља региона и целе
Европе, истакнуто је у разговору.
Стефановић је подсетио да је спољнополитички циљ Србије чланство у
Европској унији, као и развој сарадње
са земљама региона, ради одржавања
мира и стабилности, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Додаје се да је Стефановић захвалио на доприносу мађарског контин-

гента у KФОР-у и очувању безбедности српског становништва на KиМ и
изразио задовољство досадашњом
сарадњом у области одбране.
Амбасадор Пинтер је честитао
Стефановићу именовање на нову дужност, пожелевши му успех у даљем
раду и истакао да је сарадња у области одбране Србије и Мађарске достигла историјски максимум и да је
у потпуности задовољан њеним развојем. Навео је да је преузимање
позиције команданта KФОР-а од
стране Мађарске у 2021. години значајно, не само за Србију, већ и за безбедност земаља региона, али и целе
Европе.
Подсетио је да је безбедност и стабилност региона најзначајнија тема у
Мађарској, што је и један од разлога
њиховог појачаног присуства на KиМ,
наводи се у саопштењу Министарства
одбране Србије. 
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КУЛТУРА

Сумирање Месеца српске културе у Сегедину

Разноликост садржаја
сегединске културне јесени
Традиционална манифестација Срба у граду на југу Мађарске и ове године обиловала је културним и уметничким
програмима, чији су организатори били Сегединска српска
заједница и Самоуправа Срба у Сегедину, уз помоћ Српске
православне црквене општине.

Нада Малбашки и Боривој Рус

Оркестар „Банат” и Бранимир Ђорђев

С

лужењем парастоса погинулим
српским војницима у Првом
светском рату и полагањем венаца на споменик палим борцима у
Великом рату, на сегединском српском војничком гробљу, 15. новембра
окончан је Месец српске културе у
Сегедину.
Традиционална културна манифестација, која је трајала од 15. септембра до 15. новембра, и ове године обиловала је програмима, чије одржавање није спречила ни пандемија.
Главни организатори серијала приредаба – Сегединска месна српска заједница и Самоуправа Срба у Сегедину, којима се у организацији појединих програма придружила и
сегединска Српска православна црквена општина, због разбуктале епидемије и увођења рестриктивних мера Владе Мађарске, у циљу сузбијања
пандемије, једино су морали одустати од приређивања завршне приредбе - „Српско музичко вече”.
Дакле, може се рећи да је Месец
српске културе у Сегедину и ове године био успешан и достојно пред-

ставио раскош српске културе. За
оцену манифестације замолили смо
Боривоја Руса, председника Сегединске месне српске заједнице, једног од
главних организатора традиционалне
приредбе.
- Међу традиционалне програме
Сегединске месне српске заједнице,
сваке године, убраја се и Месец српске културе. Ови дани имају циљ да
се што више користи српска реч, да
се представе познати људи, да програми привуку што већи број људи из
регије, и шире, као и да већински мађарски народ упозна српску културу.
Прво је то била једнодневна манифестација, а касније је израсла приредбу која траје недељу, или месец дана,
да би сада програми трајали два-три
месеца. Разлог томе је велик број програма, разни државни празници, као
и место одржавања. Ове године, мислим да имамо разлога за задовољство, јер су програми били добро организовани и са добро познатим учесницима. Али, нажалост, здравствена
ситуација је помало све пореметила,
па је дошло до промена како због бо-

лести предавача, као и због строгих
здравствених прописа.
Серија приредаба у склопу Месеца српске културе у Сегедину отпочела је 15. септембра, у Дому народности, и то свечаним отварањем и
изложбом „Новомученици јасеновачки”. У програму су учествовали чланови Оркестра „Банат”, са солисткињом Естер Фрањо Вујчин, као и Бранимир Ћорћев, члан Српског
позоришта у Мађарској. Изложбу је
представио и отворио протонамесник Далибор Миленковић, парох сегедински.
Други програм је одржан у Сиригу,
предграђу града Сегедина, где је поводом храмовне славе Рођења Пресвете Богородице, 19. септембра, после вечерња, одржано предавање о
архитектури храма. Предавач је био
др Зоран Вукосављев, универзитетски
доцент. Друга тема била је иконостас
сиришке српске цркве, а предавач је
био студент Сенад Емра.
Трећи програм уприличен је 1. октобра, у Дому народности, где је Кристифор Брцан, председник КУД-а „Банат”, говорио о свадбеним обичајима
Срба у Банату. Предавање је, певајући српске свадбене песме, пропратила Естер Фрањо Вујчин, солисткиња
„Баната”. Представљене су и старе

ЗАХВАЛНОСТ ОРГАНИЗАТОРА
„У име организатора, захваљујем се свима који су подржали реализацију културне манифестације, првенствено Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, при Министарству спољних послова Републике Србије, Самоуправи Срба у Мађарској, као и суорганизаторима:
Сегединској српској народносној самоуправи и Сегединској српској православној црквеној општини. Захвалност упућујем и свим предавачима:
Бориславу Русу, Милану Дујмову, Кристифору Брцану, Сенаду Емри, као
и учесницима у реализацији програма, а посебно екипи Дома народности у Сегедину и КУД-у „Банат” из Деске. Захваљујем се свима који су
помогли да се планирано и оствари, посебно нашем новоизабраном потпредседнику Миленку Радићу, који је био организатор и домаћин, као и
предавач. Такође, речи захвалности желим да упутим и протонамеснику
Далибору Миленковићу, пароху сегединском. Желео бих да нагласим да
су нам многи учесници изашли у сусрет и бесплатно одржали предавања.
Дакле, Месец српске културе у Сегедину био успешан и надам се да је
публика уживала у нашим програмима, у којима је било и доста новина”,
рекао је за наш лист Боривој Рус, председник Сегединске месне српске
заједнице.

Хлеб и со за добродошлицу

свадбене ношње, као и филм који је
снимљен пре пет година, када су чланови „Баната” у Десци реконструисали српску свадбу. Све се одвијало на
оригиналним местима и по устаљеном реду: домови, црква, сокаци, фијакери, ношње, јело и пиће, музика и
сл.
Следећи програм је, такође, одржан у Дому народности и то 15. октобра. На посебну жељу организатора,
предавање под насловом „Сто година
у светлу Тријанонског мировног уговора” одржао је историчар Милан
Дујмов.
За пети програм, 29. октобра, за
одржавање једног предавања замолили смо Борислава Руса, председника Српске самоуправе у Будимпешти. Избор је пао на представљање
два кратка филма: са путовања на
Крф и о поклоничком путовању у
Свету земљу. Уз веома занимљиву
презентацију, предавач је прво говорио о историјским догађајима у Првом светском рату, погибији српских
војника, Плавој гробници, месту починка за хиљаде српских војника.
У истој згради је 4. новембра одржан и шести програм, који се на неки
начин, надовезао на претходни програм. Наиме, веома интересантно
предавање, под насловом „Пут ка зе-
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Будимпешта, 3. децембар 2020.
Колико је епидемија умешала
своје прсте у цео ток остваривања серијала приредаба, организацију и реализацију манифестације?
– И у нашем случају је утицала
здравствена ситуација и већ на самом почетку смо морали да мењамо
програм и термине. Затим смо измене морали да применимо и код предавача. На крају, није одржано музичко вече, што је у овој ситуацији
сасвим разумљиво.

Детаљ са предавања Кристифора Брцана

мљи Аврамовој”, одржао је дипломирани теолог Сенад Емра, а о прошлогодишњем поклоничком путовању
по Светој земљи, уз помоћ фотографија, беседили су: протонамесник
Далибор Миленковић, парох сегедински, и новинар Миленко Радић,
потпредседник Сегединске месне
српске заједнице. Они су, такође, били учесници незаборавне екскурзије,
у организацији Самоуправе Срба у
Будимпешти.
Седми, завршни програм, под насловом „In memoriam – поклоњење
сенима српских жртава”, одржан је
15. новембра. Приређено је подсећање на жртве, српске војнике који су
животе дали у бесмисленом Првом
светском рату, и који су сахрањени
на сегединском српском православном гробљу. У сегединском српском
храму, посвећеном Преносу моштију
Светог оца Николаја у Бари, служена
је света литургија и одржан парастос.
Затим је на српском православном
гробљу одржан помен код споменика
палим борцима, где су положени венци од стране Сегединске српске пра-

вославне црквене општине, Сегединске српске народносне самоуправе и
Сегединске месне српске заједнице.
Због постојеће здравствене ситуације све је то било скромно, али достојанствено.
Нажалост, завршни програм – Српско музичко вече, 21. новембра, због
строгих здравствених прописа нисмо
били у прилици да одржимо.
Током Месеца српске културе у Сегедину предвидели смо и промоцију
књиге „Марципан - царство мога оца”,
аутора Миклоша Самоша, познатог
посластичара, међутим, због болести
предавача, представљање издања се
није остварило. Ипак, надамо се да
ћемо наредне године моћи да реализујемо ову приредбу за коју је владало огромно интересовање.
Имајући у виду цео МСК, сматрам
да је био успешан. Манифестација
је медијски била веома добро пропраћена. Иако је било промена у
програму, чак и са одзивом публике
можемо бити задовољни. Ако све буде у реду и иде по плану, наставак
ће уследити 2021.

Каква је била посећеност програма у Месеца српске културе
у Сегедину?
– Што се посећености тиче, мислим да је одзив публике био добар.
Истини за вољу, мање је било посетилаца из Сегедина него прошле године, или ранијих година. На неким
програмима више је било заинтересоване публике из Деске, него из Сегедина. Недостајали су они, који су
имали своје идеје, а сигурно је да ће
их још имати. У сваком случају, важно је учешће. Надам се да ће, када
проће ова епидемија, поново сви бити активни.

Почаст за војнике страдале у Великом рату

У

недељу, 15. новембра 2020. године, после Свете литургије, сегедински парох, протонамесник
Далибор Миленковић, служио је парастос изгинулим српским војници-

ма у Првом светском рату, који почивају на сегединском Српском гробљу.
Отац Миленковић је овом приликом говорио о жртви коју је Србија

П. М.

СЕЋАЊЕ

Парастос на Српском војничком гробљу

Представници Срба у Сегедину и Самоуправе Срба у Мађарској, одали су пошту српским војницима изгинулим у Првом
светском рату, који почивају на сегединском српском гробљу.

У концепцији манифестације било је доста новина. Колико су оне
уродиле плодом?
– Новине су увек потребне, а значајно место треба да има спој традиционалног и модерног. Дакле, потребно
је и једно, и друго. Имали смо тај спој,
а ове године било је доста спонтаних
догађаја, што је, такође, било успешно.
У току су конкурси. Хоће ли доћи
до неких реформи у програмској
концепцији Месеца српске културе у Сегедину?
– Месец српске културе ће се наставити и 2021. године. Већ конципирамо конкурсе и имамо план. Оно
што је добро – остаје. Биће, наравно,
и новитета, а програми треба да буду
интересантни за све генерације. Термин остаје, а и број програма - осам.
Сада имамо предлог да се одржи један програм више, и то о вери, језику
и култури Срба који вековима живе
заједно са већинским мађарским народом. Циљ нам је да што боље упознамо већински живаљ са нашим
вредностима. Српски народ у Мађарској има чиме да се дичи, а то се односи и на културу.

положила на олтар мира у Првом
светском рату. Такође је упоредио
полагање људског живота за државу
са страдањем Исуса Христа, за род
људски.
Након службе, представници Срба посетили су Српско гробље, где је
одржан помен погинулима, а затим
су положени венци на споменик палим борцима. Венце су положили
председница Самоуправе Срба у

Мађарској Вера Пејић Сутор, затим
Нада Малбашки, Сенад Емра и Марта Петреш испред Српске самоуправе у Сегедину, као и Боривој Рус и
Миленко Радић, у име Сегединске
српске заједнице.
Организатори се захваљују Самоуправи Срба у Мађарској на финансијској подршци, као и Николи Станојеву и Александру Радићу, који су
током целе године помагали и радили на одржавању српског православног гробља у Сегедину.
Д. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САМОУПРАВЕ

Српска самоуправа у Помазу

Нада у повољније услове за рад у следећој години
Српско представничко тело у Помазу нашло се у сличној
ситуацији као и већина осталих , јер је због ванредних
мера донетих у циљу сузбијања епидемије корона вируса,
морала да откаже већину планираних програма. Ипак,
имају много планова за следећу годину, за коју се надају
да ће бити срећнија од ове.

КУД „Опанке”

У

Помазу су два овогодишња програма ипак реализована: дочек
српске Нове године и „Дани
бербе”, 3. октобра, које је Српска самоуправа организовала заједно са
немачком и ромском самоуправом.
Помазлије, на челу са Аницом Шошић Крунић, у последњем тренутку
морали су да откажу Фолклорни
камп, планиран за други викенд у новембру. Како сазнајемо, више година
су безуспешно конкурисали за средства како би одржали овај програм,

али ове године, кад је Српска самоуправа успела да добије средства, пандемија је спречила његову реализацију.
Традиционална прослава Светог
Николе, коју заједнички приређују
Калаз, Чобанац, Сентандреја и III будимпештански кварт, такође неће моћи да се одржи, али ће свака самоуправа својим малишанима обезбедити поклон-пакетиће.
„Сарадња самоуправа веома се добро показала, саветовали смо се и че-

Нова акција Срба у Калазу

Успешан почетак језичке
радионице за малишане
У Српској самоуправи Калаза истичу да њихов највећи
овогодишњи успех, на који су веома поносни, јесте Радионица матерњег језика за децу, која успешно ради од почетка новембра. Наставу држи Гордана Милисавић, а група има деветоро деце - три дечака и шест девојчица, узраста између три и шест година.

С

рпској самоуправи у Калазу, на
челу са Катицом Мирковић, није недостајала инспирација како за нове програме, тако и за оне
који се већ традиционално одржавају. Према годишњем плану, сваког месеца је требало да буде изведен неки
програм.
Прва манифестација новооформљене самоуправе био је Покладни
бал, 14. фебруара. У летњем периоду,
када је корона вирус углавном мировао, 26. јула организовали су прославу
храмовне славе, Светог архангела Гаврила. Обе манифестације биле су
веома успешне и добро посећене.
Чланови српске калашке заједнице
30. августа су били на Старој води традиционалном састајалишту Срба

сто састајали. Следеће године желимо да сарађујемо и са будимпештанским XIII квартом. Поново смо
конкурисали за програме, који се ове
године нису остварили. У питању је
ходочасничко путовање у Сарајево,
затим традиционални програми за
празнике, српску Нову годину, Ђурђевдан, за Дан града Помаза, прославу
Светог Николе, као и неколико програма који ће бити изненађење. У плану нам је да објавимо књигу са рецептима српских кулинарских специјалитета из ових крајева. Ишли бисмо по
кућама и из прве руке бележили рецепте искусних домаћица”, каже за
наш лист Аница Шошић Крунић.
Српска самоуправа у Помазу, на
почетку школске године, сваком помашком детету даје по 15.000 форинти, а ове године је и дванаесторо деце предшколског узраста такође добило новчану помоћ у истом износу.

Свакој српској породици ова самоуправа је купила Српски календар.
Средства која није могла да искористи за реализацију програма, самоуправа је поделила институцијама:
500.000 форинти за кречење српске
цркве у Помазу, по 150.000 форинти
српској групи у помашком забавишту
и тамбурашкој секцији у помашкој
Музичкој школи, коју води Габор Ередич. Такође су финансијски помогли
и КУД „Опанке”.
Српска самоуправа у Помазу ове
године је од градске самоуправе добила канцеларију на коришћење, за
коју је било потребно платити кречење из сопствених средстава. Инсталирани су ново грејање и аларм, набављени рачунар и штампач, а предстоји постављање нових врата. Како
сазнајемо, усељење је планирано до
краја ове године.

са севера Мађарске, али је колективна посета манастиру Грабовац отказана због ограничења у погледу броја присутних.
„Највећи овогодишњи успех наше
самоуправе, на који смо веома поносни, јесте Радионица матерњег језика
за децу, која успешно ради од почетка новембра месеца. Држи је Гордана
Милисавић, а група има деветоро деце, три дечака и шест девојчица, од
три до шест година. Малишани су пореклом из српских породица, који са
родитељима немају прилику да уче
и говоре матерњи језик. Родитељи са
великим ентузијазмом доводе децу,
која се једном недељно састају у калашком Сеоском дому. Велико изненађење је било инсистирање
родитеља да се настава настави
онлајн. Учитељица је направила
посебан програм у коме малишани уживају, тако да Гоцу морам много да похвалим”, изјавила је за наш лист Катица Мирковић.
Намера Калазлија је да се у
наредној години, ако то ситуација дозволи, програми поново
одржавају сваког месеца. Самоуправа је послала исте пријаве
на конкурсе као и ранијих година, али и неколико нових. Један
од нових програма је Дечји језички дневни камп, где би полазници Радионице матерњег језика недељу дана учили српски
језик, уз различите активности.

Чланови ове самоуправе би такође
желели да крајем маја организују
Српски пикник и такмичење у риболову, за Србе из целе Мађарске. У питању је тродневни програм за риболовце и њихове породице, употпуњен
излетом, дечјим радионицама и такмичењем у кувању.
„Углавном се окупљамо о званичним приликама. Жеља нам је да будемо заједно и у слободно време, да
се дружимо, освежимо успомене, певамо и играмо. Верујем да ће бити
одзива”, рекла нам је Катица Мирковић, која са пуно ентузијазма говори
о плановима калашке Српске самоуправе.

К. П.

К. П.
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Српска школа у Батањи

Одговарајућа ужина кључна
за физички развој основаца
Просветари из Батањске двојезичне српске основне школе
и забавишта, уприличили су школско едукативно такмичење, под називом „Најздравија ужина”, и тако унели ведрину
и такмичарског дух пред крај овог школског полугодишта.

П

равилна и здрава исхрана од
кључног је значаја за основце,
чије се тело непрестано развија. Усвајање свести о значају активног
живота, правилне и балансиране исхране у најранијим годинама доприноси
томе да ученици ове навике лакше одржавају и касније. Свима нам је добро
познато колико је важан здрав оброк, а
посебно онај, који је деци неопходан да
им подари довољно енергије и концентрације, да могу да издрже до краја

школског дана. Неуронаука је недвосмислено показала да исхрана утиче на когнитивни развој. Оно што деца једу утиче
на њихову менталну способност и креативност. Правилна исхрана побољшава
вид, моторику и говор, као и друштвене
способности деце. Зато је важна брига
о избору и начину уношења намирница,
које су пуне витамина, минерала и хранљивих влакана.
Проналажење инспирације за свакодневно осмишљавање школске ужине мо-

же представљати прави изазов и пустоловину за ученике. Педагози Батањске
двојезичне српске основне школе и забавишта уприличили су школско едукативно такмичење, под називом „Најздравија ужина”, и тако унели мало ведрине
и такмичарског духа у школске дане.
Такмичили су се у две категорије. Нижи
и виши основци припремили су импресивне ужине. Уобичајене дечје сендвиче
обогатили су узбудљивим алтернативама, а кроз воће и поврће су унели мало
стваралачке свежине. На столовима су
се нашле веома квалитетне и узбудљиве
комбинације. Трочлани жири: „јабука”,
„грожђе” и „шаргарепа”, нису имали нимало лак задатак да одреде победнике.
Бодовали су витамине, разноликост и
целокупан изглед. Награђени ученици
су добили вредне награде и дипломе.
Овакакав вид едукације о правилној
исхрани, у раном периоду, омогућава
ученицима да схвате концепте здравог
живота и бољитке које им пружа. Они
на овај начин јачају мождане функције,

Уморан и безвољан, Милош је дуго седео на кревету, тупо
гледајући у бело окречене зидове учитељског стана.

С

аслушавање јереја Милоша
Апића је настављено у канцеларији сеоског начелника.
– Већ сам вам рекао да нисам давао никакве сигнале. Ја сам свештеник, и не бавим се политиком! Што
бих се уопште и упуштао у такву ђавољу работу? – правдао се Милош
Апић.
– Искрено речено, то још ни нама
није јасно, господине Апићу.
– Но, не лези враже!
– Господо, понављам, ја сам свештено лице и не бавим се политичким
стварима!
– Господине свештениче, претпостављам да већ знате да је проглашено ванредно стање.
– Чуо сам о томе.
– Онда, вероватно, знате и то да је
војска преузела власт у Сантову?
– Не знам ништа о томе.
– Е, па сад већ и то знате!
– Ваш случај ће испитати војни суд.
– Мој случај? Па ја нисам починио
никакво кривично дело!
– То, за сада, још није рашчишћено!

С. Ђ.

ФЕЉТОН

Страдалнички пут Милоша Апића (44)

Саслушање у канцеларији
сеоског начелника

имаће боље физичко здравље, већу концентрацију и боље ће усвајати градиво,
а самим тим, добијаће добре оцене и
постизати боље резултате.

– Изволите, господине бирову!
– Наредниче, отпратите господина
попа у српску школу. Закључајте га у
учитељски стан и поставите стражара
испред улаза. Јављено ми је да ће током поподнева доћи до смене. Од тог
момента војска ће давати стражу.
– Разумем, господине начелниче!
– Апићу, од овога тренутка ви сте
наш заточеник!
*
Уморан и безвољан Милош је дуго
седео на кревету, тупо гледајући у бело окречене зидове учитељског стана.
Обузе га чудан осећај. Непрестано му
у ушима одзвањаху Зоркине речи:
„Прије неки дан сањала сам јаје без
жуманцета. Шта ли то значи? А, синоћ-

– Али, господо, ја сам потпуно невин!
– Не брините, овим питањем ће се
ускоро и војни суд позабавити. До тада
ћете бити смештени у српској школи.
Тачније, остаћете у притвору, до даљњег, и то у тамошњем учитељском стану, где сте и иначе, већ преноћили.
– Протестујем! Ја нисам никакав
шпијун! Не бавим се политиком! Господо, ви добро знате да ja нисам криминалац! Ја сам свештеник, побогу!
– Обуздајте се, Апићу!
– Не изазивајте судбину!
– Хоћете ли да вам ставимо лисице
на руке?
– Господе, препречи пут грешним
душама да не посрћу, да не замајавају,
да не оговарају, да не лажу више, да
не уносе немир и не сеју сукоб међу
људима! – прошапута Милош посматрајући надмена и горда лица присутних.
– Наредниче! – продера се Сабо.
Жандармеријски подофицир Кендер, војнички ступи у канцеларију лупнувши петом о пету.
Бивша Сеоска кућа, данас

ке, замисли, сањала сам гаврана како
прелеће изнад наше куће и гракће. Јој,
све ме то здраво забрињава.”
Паде му на ум и угинули црвендаћ
у бајском градском парку. Сетио се и
свог необичног сна о урушеној цркви.
Испрва би само одмахнуо руком и
олако одбацио све те ствари. Сматрао
је да је све то само пуко сујеверје. У
једном тренутку још беше спокојан, да
би га изненада запљуснуо талас узнемирености и зебње. И, тад, неочекивано, јави му се помисао да није умео
правилно да протумачи све те знаке.
Зар је могуће да није препознао глас
Господа? Та мисао га изненади и заплаши. Силна туга зачас овлада њиме. (…)
Драгомир Дујмов
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Нови средњошколски пројекат

Практична примена
мултидисциплинарних знања

Велика нам је част да је наша образовна установа - Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла” у Будимпешти, један од покретача, пројекта Еразмус плус - „Measure me up” („Измери
ме”), одобреног од стране Европске уније.

З

начај оваквих пројеката је у томе да обједињују укупна знања
и достигнића из више области,
укључујући проучавања и представљања у културолошком смислу, мада
овај наш пројекат спада у групу СТЕМ
пројеката - наука, технологија, инжењерство и математика. Као што и назив пројекта каже, ради се о мерењима која се изводе на пољу хемије, физике, математике, архитектуре,
пловидбе и информатике; једном речју - мерења у оквиру природних наука.
Језик комуникације у пројекту је
енглески, што значи да ће се та компетенција учесника континуирано
развијати. Осим тога, велику улогу ће
одиграти истраживање сопствених
корена наших предака, старих начина мерења и мерних инструмената
на појединим географским дестинацијама, у контрасту са новим начинима мерења. Не мањи значај има дружење деце сличног узраста (12-15 година) из Европе, где ће се традиције,

специфичности и разлике стопити у
стечена пријатељства и искуство, које ће наши ђаци понети са собом, као
једно богатство за цео живот.
Током школске 2019/2020. године
смо били доста тихи и веома вредни,
а тада је само један ужи круг људи
био упознат са нашим великим плановима. Руководство школе, неколико колега и деца која долазе на секцију из математике, знали су о чему
се ради и шта припремамо. Направили смо детаљан план и аплицирали
заједно са још пет школа, из пет различитих држава Европе. И, ето успело је, пројекат је одобрен и биће финансиран од стране ЕУ!
Време је да и остале учеснике нашег васпитно-образовног процеса
информишемо о овом важном кораку, све чланове колектива, наставно и
помоћно особље, ђаке и наравно, родитеље. За пројекте овог типа (К229)
се обезбеђују наменска бесповратна
средства за мобилност ученика и на-

ПЛАН ПРЕДСТОЈЕЋИХ АКТИВНОСТИ
Тренутне активности наших ученика, као и будући план за школску
2020/2021. годину би укратко био овакав:
- Писање мотивационих писама - зашто је добро учествовати у оваквом
пројекту, који је највећи мотив појединаца у оваквом пројекту (учење енглеског језика, дружење, развијање СТЕМ – компетенција итд)?
- Истраживања у породици, у вези породичног стабла и генетике деце,
која учествују у пројекту и својим интересовањима и залагањима улазе у
ужи избор за размену ђака.
- Истраживања у вези старих мерних инструмената, старих и незваничних јединица мере, са освртом на специфичности (Мађарска и специфичности у области мерења на мађарској територији, где живи и српска мањина). Истраживања старих инструмената и старих јединица мере на
територији Србије, земље матице).
- Изложба фотографија старих инструмената и плаката у вези јединица
мере. Израда презентација (Power Point, Prezi).
- Кулинарске вештине и математика. У децембру ће учесници пројекта
примерно користити пропорцију при печењу палачинки, проје и крофни.
Рачунамо на могућност коришћења дела школске кухиње.
- Дневна мерења на дворишту (температуре, влажности ваздуха и осталих параметара) и метеоролошки подаци које треба претворити у дигиталне податке (инсталирање метео-станице и читање и тумачење података). Поређење са мерењима извршеним у осталим државама, у школама.
Ово ће бити и тема за „Дигиталну недељу”, која ће се званично одржати
у пролеће, у нашој школи.
- Активно учешће на е-twinning простору, где се могу успоставити први
дигитални контакти са децом из школа учесница пројекта. Све наше активности бележимо и стављамо на виртуелни братски простор, под истим
називом пројекта „Измери ме” („Measure me up”).
- Планирање листе ученика - 6 ученика и 2 пратиоца путује из сваке
школе у госте осталима. Предлог је да увек нових 6 ученика шаљемо у
дату земљу, тј. школу, а избор ће се извршити према интересовањима ђака и програму који нуди школа домаћин.
- Израда детаљног стратешког плана за гостопримство наше школе. У
пројектном календару је забележен крај септембра 2021. године, када тридесетак ученика и 10 пратилаца-професора треба сместити (рачунамо на
смештај у колегијуму) и организовати реализацију предвиђеног програма
и исхрану гостију, у трајању од недељу дана.
ставног особља, као и за трошкове
управљања пројектом и трошкове
његовог спровођења. Следеће две
школске године, које су пред нама,
стоје нам на располагању не мала
финансијска средства (око 10 милиона форинти) да покажемо шта знамо,
као и да много тога научимо током
размена и путовања. Стоји нам на
располагању и вредан потенцијал наставног кадра наше Српске школе
„Никола Тесла” у Будимпешти, као и
огромна енергија и ентузијазам ђака,
који су главни учесници и носиоци
пројекта.
Припреме пројекта су одрађене
под руководством професорке Марине Александрић Ремели (руководилац Актива математике и информатике) и њених сарадника, чланова
актива математике, природних наука, енглеског језика, па и колега из
области друштвених наука. Значајну помоћ при конкурисању је пру-

Рад Ангелики Иванов, 9/а

жила колегиница Људмила Кукурузар, професор енглеског језика, која
је будно пратила наше конкурсне
материјале, све записе које су деца
на енглеском језику доносила и помагала у њиховом исправљању. Велику улогу у испуњавању наше мисије ће свакако одиграти и колеге,
који ће осим научних, технолошких
и инжењерских компетенција, помоћи да прикажемо и наше културолошко благо и специфичност српске, народносне васпитно-образовне установе, на простору Мађарске.
Стрпљиво треба сачекати прави
тренутак за прву, а и све наредне
размене знања и ђака, у функцији
пројектног календара, који ће бити
у складу са безбедном здравственом ситуацијом. Све одлуке доносимо у сарадњи са осталим школама.

Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти

Марина Александрић Ремели,
професор
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Будимпешта, 3. децембар 2020.
КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
„АНДРА ГАВРИЛОВИЋ 2020“

ОДСУСТВО ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
ОГРАНИЧАВА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СНН-а

Ресавска библиотека у Свилајнцу расписује 11. књижевни
конкурс „Андра Гавриловић 2020“ за књижевно стваралаштвo
на српском језику, у две области:
• Приповетка
• Књижевна критика (осврти, прикази, есеји, а односе се на
дела објављена од 2000. године до данас).

Влада Мађарске је, као што је познато, увела ванредно стање
са низом мера које се предузимају у циљу сузбијања
епидемије вируса корона. Као и током прве фазе епидемије,
мерама је, поред осталог, обухваћен и културни и друштвени
живот, због чега су отказане многе манифестације у српској
заједници. Активности већине српских организација у овом
периоду су замрзнуте, а када ће бити настављене, зависиће
од епидемиолошког стања у земљи у наредном периоду.

Услови конкурса:
• На конкурс слати радове који нису објављени (ни у
електронскоj форми). Oбим рада код приповетке је 3-10
страна (од 5.000-20,000 карактера са размаком), а код
књижевне критике (приказ, критика од 4.500-10.000 карактера,
есеј 15.000-20.000 карактера)
• Учесници шаљу 1 (један) рад (у оквиру једне области)
• Рад се обавезно потписује шифром
• Уколико аутор шаље и приповетку и критику оба рада
потписује истом шифром;
Аутори шаљу на конкурс 2 (два) документа: у првом је рад
потписан шифром, у другом је шифра и њено разрешење:
име и презиме аутора, адреса становања, број телефона:
фиксног и мобилног и e-mail; Адреса за слање радова је:
andragavrilovic@gmail.com.
Конкурс је објављен на сајту Ресавске библиотеке и на
блогу књижевне награде: https://andragavrilovic.wordpress.
com/. Жири у саставу Татјана Јанковић, писац и главни и
одговорни уредник часописа „Кораци“, др Владан Бајчета
из Института за књижевност и уметност и Оливера
Мијаиловић, библиотекар РБС направиће избор
најуспешнијих радова. Издвојени радови биће штампани
у зборнику „Црте и резе 11“.
Резултати конкурса биће саопштени јавности током
фебруара 2021. године. Уследиће објављивање Зборника,
његова промоција и додела награда у складу са мерама
заштите и епидемилошком ситуацијом.
Награда „Андра Гавриловић“ додељује се равноправно у обе
категорије, а састоји се од повеље, новчаног износа и
објављивања рада у Зборнику.
Конкурс је отворен до 31. 12. 2020. г.
За информације и друга потребна обавештења обратити се
Ресавској библиотеци у Свилајнцу 035/321-531 или на e-mail:
andragavrilovic@gmail.com.
Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.
04. 12. четвртак – Вечерње
04. 12. петак – Ваведење Пресвете
Богородице СВ. ЛИТУРГИЈА
05. 12. субота – Вечерње
06. 12. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА
12. 12. субота – Вечерње
13. 12. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА
18. 12. петак - Вечерње
19. 12. субота – Свети Николај Мирликијски
Чудотворац – Никољдан СВ. ЛИТУРГИЈА
19. 12. субота – Вечерње
20. 12. недеља – (Детињци) СВ. ЛИТУРГИЈА
26. 12. субота – Вечерње
27. 12. недеља – (Материце) СВ. ЛИТУРГИЈА

16.00 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
10.00 ч.

Оваква ситуација директно се одражава и на рад мањинских
медија, па тако и нашег листа, чији је превасходни задатак
извештавање о темама и догађајима у српској заједници у
Мађарској. Међутим, и поред тога што њих у српских
срединама сада скоро да нема, наш лист ће, уз појачано
ангажовање својих сарадника, и овога пута одржати
континуитет излажења.
Као што је то случај и код већине осталих медија, и
концепција СНН-а ће у наредним недељама ванредног стања
поново бити у одређеној мери прилагођена актуелној
ситуацији у земљи и нашем региону, односно карактеру
информација којима располажемо.
Ваш СНН

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“
Почетком следеће године биће додељена јубиларна 50.
награда за поезију "БРАНКО МИЉКОВИЋ". Награду додељује
Град Ниш, а организатор је Нишки културни центар. Жири
планира да име добитника награде буде објављено током
априла 2021, а свечани чин доделе ће уследити током маја
или јуна 2021. године у Градској кући у Нишу. Награда се
састоји од повеље, статуете и новчаног износа.
У конкуренцију за ову угледну награду улазе сва прва издања
књига поезије објављених на српском језику током 2020.
године. Неће се узимати у обзир поновљена издања, издања
објављена ранијих година, избори из поезије, антологије и
слично.
Жири ће радити у саставу: проф. др Горан Максимовић,
проф. др Драган Бошковић и Војислав Карановић. Молимо
издаваче или ауторе да нам што пре, а најкасније до 31.
децембра 2020. године, пошаљу 3 примерка објављених
књига поезије које испуњавају услове да буду у конкуренцији
за награду.
Књиге слати на адресу: НКЦ, Станоја Бунушевца бб,
Ниш 18000 (за награду „Бранко Миљковић“).
Телефон: +381 18 595 740
Imejl: niskikulturnicentar@gmail.com

ИНФО
Српски педагошки и методолошки центар расписује
конкурс за доделу признања

НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни
позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама,
српским самоуправама, српским институцијама и физичким
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за
доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ за 2020. годину.
Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ се додељује српским
просветним радницима за допринос квалитетном образовању
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског језика,
културе, традиције и идентитета на територији Мађарске.
Право да буду предложени за доделу признања имају:
тренутно запослени у предшколским установама, основним
школама, као и средњој школи, ђачком дому и високошколским
установама на територији Мађарске, као и просветни радници
који су свој радни век посветили очувању српског језика и
идентитета и тренутно су у пензији.
Критеријуми за доделу признања:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом,
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.
Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега
сматрате да кандидат може да буде добитник признања.
Предлоге очекујемо најкасније до 15. децембра 2020. године,
путем поште на адресу Српског педагошког и методолошког
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла szerbpedkp@gmail.com
Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Резултати ће бити
објављени у Српским недељним новинама. Све додатне
информације можете добити путем телефона 0670 339 2995.

УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ГОВОРА
Живот изван матичне земље, било да је реч о Србима у
земљама региона или о дијаспори, често доноси и
осиромашење нашег речничког фонда и неразумевање
неких речи и израза на метерњем језику. Отуда понекад и
њихово погрешно коришћење и стављање у неодговарајући
контекст.
У циљу унапређења језичке културе и комуникације на
матерњем језику, покренули смо серију краћих, едукативних
видео записа „Светионик”, у којима објашњавамо значење,
смисао и контекст појединих специфичних речи, израза и
језичких конструкција.
Десетоминутне епизоде „Светионика” у којима ћемо се,
такође, бавити и правилном комуникацијом на српском
језику, можете пратити на посебном YouTube каналу, преко
Фејсбук профила „Svetionik - edukacija”.
Ваш СНН

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

www.snnovine.com
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ВЕСТИ

Акција Срба на југу Мађарске

Печујци конкурисали за обнову српске цркве у Мечки
Обнова кровне конструкције на српском храму у Мечки
је неопходна због дотрајалости постојеће, а међу приоритетима су и постављање олука и спровођење изолације,
која би спречила продирање воде и влаге.

Н

а недавно одржаној митровданској храмовној слави у
Мечки, јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор парохије у Мечки, је у склопу свечане славске беседе присутним верницима саопштио радосну вест: печујска
Српска православна црквена општина, као административни центар бројних барањских парохија, поднела је
пријаву на конкурс код Фонда „Габор
Бетлен”, са циљем да се прибаве
средстава за покретање реконструкционих радова на спољашњој обнови
српског православног храма у Мечки.
Наравно, исход конкурса је неизвестан, али, ипак, радује чињеница да је
молба поднета. Како рече отац Ерић,
скоро свака српска црква у Барањи
заслужује да буде обновљена, али ваља направити листу приоритета, на
основу стања у којем се налазе свети
храмови. Пошто је светиња у Мечки

у прилично лошем, трошном стању,
одлука је пала да се финансијска
средства покушају набавити за црквицу у овом барањском сеоцету.
Овој вести посебно се обрадовао
Младен Грубић, старатељ храма који
не живи у Мечки, већ у Печвараду,
али се годинама стара о цркви и
одавно прижељкује њену обнову. Реновирање кровне конструкције храма било би потребно, као и постављање олука, а важна би била и изолација, која би спречила продирање воде.
Такође, нужно би било урадити и
прозоре и затворити торањ, како би
се спречило настањивање голубова у
њему. Предвиђени радови на реконструкцији обухватили би и постављање новог прозора на звонику и нових
врата на улазу. Од изузетног значаја
би било и комплетно малтерисање
цркве, односно израза нове фасаде.
Дакле, планова има и сада су срп-

Свечаности поводом великог празника

Аранђеловданска слава у
манастиру Грабовац
Поводом Аранђеловдана, у монументалној цркви саграђеној у XVIII веку, у присуству сестринства манастира и
верника из Медине и Пантелије, Свету литургију служио
је јеромонах Митрофан, старешина манастира Грабовац,
који је одржао и свечану славску проповед, прочитавши и
беседу коју је упутио епископ будимски Лукијан.

У

манастиру Грабовац, 21. новембра, достојно је прослављена
храмовна слава - Сабор Светог
архангела Михаила. Овогодишње
празновање патрона нашег древног
духовног средишта и стецишта протекло је сасвим другачије него ранијих година. Наиме, због пандемије,
број верника који су присуствовали
свечаном обележавању заштитника
садашње манастирске цркве, посвећене архангелу Михаилу, био је прилично скроман. Међутим, мањи број
верника, није спречио да се они молитвено присете се начелника анђела, архистратига, који је био борац за
истину, као и блаженопочившег патријарха српског Иринеја, који се у
Господу упокојио дан раније, 20. новембра.
Поводом Аранђеловдана, у монументалној цркви, саграђеној у XVIII
веку, у присуству сестринства манастира и верника из Медине и Пантелије, свету литургију служио је јеромонах Митрофан, старешина манастира Грабовац, који је одржао и

СРПСКЕ

ски православни верници у Барањи,
предвођени својим духовним пастиром јерејом Миланом Ерићем, и старатељем црквице у Мечки, Младеном
Грубићем, у ишчекивању. Надају се

успеху на конкурсу, којим би након
дугог низа година могли да отпочну
обнову светиње, посвећене Светом
великомученику Димитрију.

свечану славску проповед, односно, он је том приликом прочитао
беседу, коју је упутио епископ будимски Лукијан. Преосвећени владика је поводом храмовних слава
у манастиру Грабовац и у Сентандреји, где је Пожаревачка црква
посвећена архангелу Михаилу, сабрао духовне поруке и поучне мисли је поделио са својом паством.
Те мисли епископа Лукијана, захваљујући јеромонаху Митрофану,
могли су да чују и верници у манастиру Грабовац.
Наравно, ни овогодишња прослава храмовне славе у древној
светињи није могла да прође без
освећења колача и благосиљања
кољива. Ове године кум је требало
да буде Игор Козак, али је због пандемије постигнут договор да он
кумује наредне године, у нади да
ће дотле бити сузбијена епидемија.
Овом приликом кумовали су сви
који су присуствовали свечаном обележавању патрона
манастирске цркве.
Прослава Св. архангела Михаила,
потом је настављена агапеом и пригодним послужењем. Повео се разговор и о судбини
манастира, чији је
заштитник најугледнији међу бестелесним силама и најближи небеском
престолу и сматра
се да је он од понора спасао војску анђела од палих Сатанаилових анђела.
П. М.

НЕДЕ ЉНЕ
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П. М.

