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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

У вези са актуелним догађајима 
на КиМ и пристрасним поста-
вљањем Немачке у корист 

привремених власти у Приштини 
о чему отворено говоре реакције 
високих немачких представника 
(МИП Бербок, амбасадори у Бео-
граду и Приштини, итд.) треба рећи 
да то не представља изненађење, 
већ историјски континуитет и у но-

вој немачкој спољнополитичкој 
стратегији према Србији (и Балка-
ну). Онемогућавање Немачкој гло-
бални утицај и одсуство важног 
елемента тврде моћи (војна сила) 
Немачку усмерава на Централну, 
Источну Европу и Балкан за њене 
великосилске амбиције и интересе 
(енергенти, тржиште, развој). То је 
простор у коjем се са великосил-

ских позиција супротставља Руси-
ји, Турској, британској политици, 
сада и Кини. Главни инструмент 
немачког наступа је економска 
моћ и политичка доминација у ЕУ 
и еврозони са евроинтегративном 
перспективом, као механизмом, у 
источној и балканској политици. 
Источна политика Немачке и она 
према нашем простору су се са тих 
позиција манифестовале посебно 
после немачких опоравака од по-
следица светских ратова у про-
шлом веку.

Та политика постаје посебно 
оперативна и супротна српским 
интересима у кризним ситуација-
ма после поновног уједињења 1989, 
независно од околности, фактич-
ког стања или европског и глобал-
ног контекста. Антиципативно при-
знање Словеније и Хрватске 1991. и 
тиме дефинитивно рушење СФРЈ 
је свакако документован израз те 
политике. Интересантно је да из тог 
периода датира и смештање „ко-
совске владе” у избеглиштву, са Бу-
јаром Букошијем на челу, у тада-
шњу немачку престоницу Бон, што 
сугерише закључак о трајности не-
мачких позиција и интереса у ал-
банском фактору на и око КиМ са 
конкретним ефектима који се ма-
теријализују данас. Следи потом 
први пут после Другог светског ра-
та конкретан војни ангажман Не-
мачке у оквиру НАТО агресије на 
СРЈ 1999, праћен снажним политич-
ким антисрпским деловањем 
(МИП, Фишер, потом Кинкел). У ме-
ђувремену позната епизода са ам-
басадором Цобелом око даље мо-
гуће територијално-политичке 
фрагментације Србије остаје као 
симбол непроменљивости индика-
тивних стратешких немачких ци-
љева према Србији.

У вези са Србијом и КиМ Немач-
ку стратешки данас опредељује 
став о непроменљивости (нових) 
граница на Балкану које подразу-
мевају Србију без КиМ, односно 
„Косовом”, као неспорно новом др-
жавом. На бази овог става Немачка 
је онемогућила сваку расправу на 
тему подела, разграничења и сл., 
као могућег политичког решења за 
косовски чвор. На њему базира и 
актуелно постављање према дога-
ђајима на КиМ и подршку при-
штинској страни у политици и кон-
кретним акцијама у функцији 

афирмације косовске државности 
свим расположивим средствима, 
укључујући и став према улози 
Кфора, Унмика, Еулекса, генерално 
ОУН. Уосталом током посете јесе-
нас Приштини, канцелар Шолц је 
био веома јасан око политике нове 
владе на пуној афирмацији косов-
ске државности, што одражава и 
најновија немачка подршка апли-
кацији „Косова” за чланство у ЕУ.

Немачка је одлучујуће деловала 
на креацији Шолц–Макрон плана 
који је у Берлину председница КЕУ 
(Немица) Фон дер Лајенова крсти-
ла у „европски предлог” о решава-
њу косовског чвора, а који се сада 
намеће као платформа ЕУ за су-
штински дијалог Београд–Пришти-
на и коначно решење. У основи је 
идеја (Немца) Ишингера и „немач-
ки модел” који омогућује потврду 
косовске државности независно од 
фактичког признања Србије. Инси-
стирање Немачке на овом моделу 
и платформи за решење косовског 
чвора биће у наредном периоду 
окосница немачке политике према 
Србији и КиМ.

Балканску политику Немачке 
према региону, Србији и српском 
питању на Балкану у одређеном 
смислу манифестује и наглашен и 
стратешко-политички актуелан ин-
терес Немачке за расплет у БиХ са 
подршком њеној унификацији и 
креативном тумачењу Дејтона у 
том циљу. Форсирано последње 
именовање немачког кандидата К. 
Шмита на месту ВП за БиХ одсли-
кава поменути интерес.

Када се сравне најновија иску-
ства са немачким ставом према 
Србији и српском питању на Бал-
кану остаје дилема да ли и колико 
Немачку опредељује чињеница да 
су у историји две земље и народи 
у преломним периодима били на 
супротним странама. Међутим, 
остаје утисак да у текућем контек-
сту немачко подређивање интере-
са Србије интересима других у ре-
гиону (Албанци, Хрвати, Бошњаци 
и др.) ипак вуче корене из незаоби-
лазног историјског геополитички 
важног глобалног сучељавања Не-
мачке са другима у којем је Немач-
ка имала подршку ових, а Србија 
била на другој (победничкој) стра-
ни.

Др Зоран Миливојевић, 
дипломата у пензији 

Коментар

Немачка и Србија,  
понављање историје

Када се сравне најновија искуства са немачким ставом 
према Србији и српском питању на Балкану остаје диле-
ма да ли и колико Немачку опредељује чињеница да су у 
историји две земље и народи у преломним периодима 
били на супротним странама.

„На данашњи дан ми само не да 
добијамо идеју или појам добра, него 
апсолутно добро долази међу нас, а 
то је Бог. Он нам открива истину сми-
сла нашег постојања, а онда из те бли-
скости са Богом ми постајемо блиски 
са другима”, рекао је патријарх у бе-
седи на пријему.

Он је истакао да постоји пут до Бо-
га, а то је вера, али и до других људи 
без обзира на границе.

„Радујем се што смо данас овде 
сабрани, радујем се што је и састав 
сабора такав какав јесте, јер ма коли-
ко да смо сви посебни и имамо личне 
печате, позвани смо да будемо народ 
Божји, да будемо црква његова, гра-

ђани царства небеског”, рекао је па-
тријарх.

На пријему које је приредило Срп-
ско народно веће, били су присутни 
и први потпредседник Владе Србије 
и министар спољних послова Ивица 
Дачић, премијер Хрватске Андреј 
Пленковић, као и други српски и хр-
ватски државни званичници.

Златник у чесници, која је том при-
ликом ломљена, пронашао је хрват-
ски премијер Андреј Пленковић. Че-
сница је обавезни део божићне трпе-
зе, у коју се током мешења убацује 
новчић, а онога који га пронађе, пре-
ма веровањима, пратиће срећа током 
целе године. 

Божић отопљава захлађене 
комшијске односе? 

Патријарх Профирије посетио Загреб

Српски патријарх Порфирије присуствовао је свечаном 
божићном пријему Српског народног већа у Загребу. 
Свечаности су присуствовали и шеф српске дипломатије 
Ивица Дачић и хрватски премијер Андреј Пленковић, 
који је имао среће да пронађе новчић у чесници.



 

Будимпешта, 12. јануар 2023. 3 

„Човек је снажан онолико колико 
има пријатеља. Тако се мери и држа-
ва по својим пријатељима који су 
увек уз вас, поштују вас и спремни су 

да помогну. Српска се захваљује сво-
јим пријатељима који је поштују и 
уважавају”, рекао је Додик у Банском 
двору у Бањалуци, на додели одлико-

вања заслужним институцијама и по-
јединцима поводом 9. јануара, Дана 
Републике Српске. Додик је посебно 
захвалио председнику Руске Феде-
рације Владимиру Путину, као поу-
зданом ослонцу Републике Српске: 
„Захваљујући позицији Владимира 
Путина и снази Руске Федерације, 
глас и став Републике Српске чује се 
и уважава и њена позиција је очувана 
под налетом међународног интервен-
ционизма”, поручио је Додик. 

Међу овогодишњим добитницима 
високих одликовања Републике Срп-
ске, јесте и директорка Српског обра-
зовног центра „Никола Телсла” из Бу-
димпеште, др Јованка Ластић. Она је 
овој свечаности присуствовала на 
позив председника Милорада Доди-
ка, који јој је и уручио Медаљу заслу-
га за народ. У образложењу је истак-
нуто да се одликовање др Ластић до-
дељује као знак признања за „дела и 
рад који заслужују опште поштовање 
и истицање”.

Милорад Додик је захвалио и 
свима онима који су дали животе за 
Републику Српску и оставили трај-
ни траг у њеном оснивању и посто-
јању.

Република Српска основана је 9. 
јануара 1992. године под првобитним 
називом Српска Република БиХ. 
Основали су је српски посланици у 
тадашњој Скупштини БиХ, након што 
су прегласани у кључним питањима 
која су се тицала опстанка Југослави-
је и након што су припадници друга 
два народа кренули у сецесију мимо 

воље Срба који су имали конститу-
тивни статус.

Дан Републике Српске празнује се 
9. јануара, када и њена крсна слава, 
Свети архиђакон Стефан. Тога да-
на,1992. године у Сарајеву, тадашња 
Скупштина српског народа у Босни 
и Херцеговини донела је Декларацију 
о проглашењу Републике српског народа 
Босне и Херцеговине. Проглашена је Ре-
публика на подручјима српских ау-
тономних регија и области и других 
српских етничких целина у Босни и 
Херцеговини, укључујући и подручја 
на којима је српски народ остао у ма-
њини због геноцида који је над њим 
извршен током Другог светског рата.

Република српског народа Босне 
и Херцеговине налазила се у саставу 
Југославије, као њена федерална је-
диница. До избора и конституисања 
нових органа и институција, који је 
требало да буду установљени Уста-
вом, функције државних органа је 
обављала Скупштина српског народа 
у Босни и Херцеговини и њен Мини-
старски савет, а седиште органа Ре-
публике било је у Сарајеву. 

Доношењем Устава од 28. фебруа-
ра 1992, Република је добила назив 
Српска Република Босна и Херцего-
вина. Проглашена је за државу срп-
ског народа и грађана који у њој жи-
ве, али и даље као део савезне држа-
ве Југославије. Уставним аманд- 
манима VII и VIII, од 12. августа 1992. 
назив Републике је промењен у сада-
шњи и коначни назив - Република 
Српска. 

СВЕЧАНОСТИДодела високих признања Републике Српске

Медаља заслуга за народ уручена 
др Јованки Ластић

Председник Републике Српске Милорад Додик поручио 
је да је поносан што у име Српске додељује ордење и ода-
је признања на церемонији поводом 9. јануара, која је, 
како је рекао, посвећена пријатељима Републике који јој 
пружају подршку и љубав.

Н акон разговора са председ-
ницом Мађарске Kаталин 
Новак, Владимир Орлић је 

истакао да је „поносан на пријатељ-
ске односе две земље и вредне резул-
тате које смо заједно постигли”.

„Реч је о пријатељству тако вели-
ком да не постоји сличан упоредни 
пример у Европи, а које смо успели 
да изградимо у претходних десет го-
дина. На свим подручјима имамо из-
ванредну сарадњу, захваљујући и ва-
шем личном доприносу, наравно за-
хваљујући и снажном вођству 
премијера Мађарске Виктора Орба-
на и председника Србије Александра 
Вучића”, рекао је Орлић.

Додао је да Народна скупштина 
управо таквој политици пријатељства 
и сарадње даје подршку кроз изузет-
но богате међупарламентарне актив-
ности. Он је нагласио да је у претход-
ном сазиву Посланичка група прија-

тељства са Мађарском била једна од 
најбројнијих, те да верује да ће тако 
бити и у новом сазиву.

„Резултати наше успешне сарадње 
огледају се и кроз бројне заједничке 
пројекте који су постали реалност, 
попут модернизације железнице, ко-
ја представља нову еру када је реч о 
саобраћају у овом делу Европе”, ре-
као је Орлић.

Нагласио је значај чињенице да се 
две земље заједнички боре за енер-
гетску безбедност и изразио захвал-
ност Мађарској за могућност да Ср-
бија обезбеди додатне капацитете за 
складиштење гаса.

„То јесте снажан доказ нашег при-
јатељства и изванредних односа на-
ших политичких лидера”, рекао је Ор-
лић.

Председница Мађарске изразила 
је задовољство због чињенице да се 
Мађари у Србији сматрају поштова-

ним грађанима са којима Србија има 
заједничке циљеве и да једнаку по-
дршку имају и Срби у Мађарској, те 
истакла важност њиховог активног 
учешћа на политичкој сцени с циљем 
доприношења квалитету живота њи-
хове заједнице.

Она се сагласила са Орлићем да 
су за изузетне односе заслужни јака 
и способна руководства две земље и 
изразила задовољство због потврде 
председника Александра Вучића да 

ће Савез Војвођанских Мађара бити 
део наредне Владе Србије.

Орлић је захвалио на подршци ко-
ју Мађарска пружа Србији на путу ка 
пуноправном чланству у Европској 
унији и на јасној политичкој подршци 
у свакој прилици.

Председница Мађарске је нагла-
сила да чланство наше земље у ЕУ 
може имати изузетан значај, како за 
Европску унију, тако и за цео Западни 
Балкан. 

„Пријатељство за које не 
постоји упоредни пример”

Владимир Орлић, председник Народне скупштине Сри-
је боравио је у понедељак у званичној посети Мађарској 
и том приликом разговарао својим домаћином Ласлом 
Кевером, председником Мађарског парламента, затим 
Петером Сијартом, министром спољних послова и Ката-
лин Новак, председницом Мађарске. 

Председник Скупштине Србије посетио Будимпешту



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Њ егово преосвештенство Лу-
кијан, епископ будимски и 
амдинистратор темишвар-

ски, током поподнева Бадњег дана, у 
сламом украшеној одаји Епархије бу-
димске у Сентандреји, дочекао је и бла-
гословио младо храстово дрво – бад-
њак, у згради бившег црквеног музеја. 
Ове године владика Лукијан је примио 
групу ђака из Помаза. 

Испред свештенства и окупљених 
верника деца обучена у живописне ко-
стиме, по устаљеном обичају, веома су 
надахнуто приказала Вертеп, појући 
при том и наше божићне песме. Уче-
нике су за ову свечану прилику повели 
у Сентандреју и са њима увежбали 
Вертеп помашки парох о. Љубисав Ми-
лисавић и професорка у пензији Боја-
на Чобан Симић. Преосвећени влади-
ка Лукијан је, затим, свим присутнима 
честитао Бадњи дан и најрадоснији 
хришћански празник – Божић. Он је у 
знак захвалности малим Помазлијама 
уручио божићне поклончиће, а остале 
присутне је, такође, почастио укусном 
закуском. После дирљивих сцена у 
просторији Епархије будимске, осве-
штано бадње дрво изнето је и наложе-
но на ватру у порти Саборне или Бео-
градске цркве.

 Овој лепој свечаности присуствовао 
је и Жолт Филeп, градоначeлник Сен-
тандреје. На дан Рођења Исуса Христа 
у Благовештенској цркви, у најужем 
центру легендарне „српске северњаче”, 
свету Божићну литургију служио је 
протојереј-ставрофор Војислав Галић, 
парох сентандрејски, уз чинодејствије 
архиђакона Инокентија (Лукина). Отац 
Галић је том приликом прочитао посла-
ницу српског патријарха Порфирија.

У Помазу је на Бадњи дан поподне, 
отац Љубисав Милисавић служио ве-

черње. Освештао је бадњак, који је, за-
тим, наложен на ватру у црквеној порти 
древног храма Светог великомученика 
Георгија. Присутни гости су том прили-
ком били послужени освежавајућим 
напитком. 

На Први дан Божића, у раним јутар-
њим часовима, тачно у 4 сата, служено 
је појутарје, а са почетком у 10 часова 
јереј Љуба Милисавић служио је Свету 
литургију. Црква је била пуна српских 
верника, а био је уочљив и велики број 
деце. Помашки појци су и овом прили-
ком својим красним појањем још више 
допринели празничној атмосфери. По 
завршетку службе Божје, помашка деца 
су на веома продуховљен начин прика-
зала Вертеп. Малишане је увежбала про-
фесорка у пензији Бојана Чобан Симић. 
Божић је у Помазу завршен служењем 
вечерња у поподневним часовима.

По устаљеном обичају у Чобанцу, у 
Храму Светог архангела Гаврила, већ 
дуже време се Божићна литургија слу-
жи на Други дан Рождества Христова. 
Тако је било и овога пута. На велику 
радост малобројних Чобанчана, у овом 
живописном месту служена је архије-
рејска литургија. Свету литургију слу-
жио је владика Лукијан, епископ будим-
ски, уз саслужење својих свештеника и 
монаха.

У Калазу је Бадњи дан прослављен 
светом литургијом, са почетком у 8 ча-
сова, коју је служио о. Зоран Живић. У 
4 сата поподне служено је вечерње. По 
казивању калашког пароха, на вечерњу 
се окупило око тридесетак душа. Том 
приликом освештан је бадњак и нало-
жен на ватру у порти месног правосла-
вог храма. Затим су освећени и поде-
љени бадњачићи, које су калашки Срби 
понели у своје домове. На дан Рожде-
ства Христова, у месном храму Светог 

архангела Гаврила, са почеком у 10 ча-
сова, служена је божићна литургија, на 
којој се окупило педесетак православ-
них верника. Том приликом за певни-
цом изузетно лепо су појали припадни-
ци млађе генерације, а такође и деца, 
што је још више увеличало свечано ра-
сположење. Калашка деца су, потом, 
добила пакетиће, а одрасли су се поча-
стили укусним специјалитетима и окре-
пљујућом капљицом.  

У Будимпешти је на Бадњи дан, у 17 
часова, служено вечерње у саборном 
храму Светог великомученика Георги-
ја. После опхода око цркве, о. Зоран 
Остојић, о. Никола Почуча и ђакон Сте-
фан Милисавић осветили су бадњаке 
и наложили на ватру. По устаљеном 
обичају, у присуству веома великог 
броја верника, деца су веома симпа-
тично извела Вертеп, који је био обога-
ћен и појањем пригодних божићних 
песама. Малишане је овај пут увежбао 
о. Никола Почуча. Замимљиво је да су 
ове године вертепаши свој програм из-
вели на покривеном месту, у такозва-
ном летњиковцу, где верници после ли-
тургије радо седе и разговарају. Овај 
пут је Вертеп обогаћен и фигурама из 
Украјине (Богородица, Јосиф, три му-
драца, пастири), које приказују чаробну 
Витлејемску ноћ и рођење Богомла-
денца. На крају програма верницима 
су подељени бадњачићи, које су поне-
ли својим кућама. 

На дан Рођења Исуса Христа у бу-
димпештанској српској цркви служена 
је Света архијерејска литургија, на којој 
је учествовао велики број православ-
них верника. Том приликом чинодеј-
ствовао је епископ Лукијан, уз саслуже-
ње протојереја Зорана Остојића, про-
тонамесника Николе Почуче, 
протосинђела Варнаве (Кнежевића) и 
ђакона Стефана Милисавића, који је 
прочитао и Божићну посланицу срп-
ског патријарха Порфирија. За певни-
цом су појали чланови хора Српске 
православне црквене општине у Будим-
пешти. На крају свете литургије деци 
су уручени поклоничићи, дарови Срп-

ске самоуправе у V кварту и Српске 
самоуправе у Будаершу.  

Откако је пре тридесет година Срп-
ска школа у Будимпешти постала са-
мостална, није било године, изузев пе-
риода пандемије, да се није приредио 
божићни програм. По устаљеној тради- 
цији, и овога пута су програм приреди-
ли ученици 9. разреда наше гимназије. 
Ове године су се око успешног извође-
ња свечаности највише потрудили: Не-
вена Богићевић и Драгомир Дујмов, уз 
помоћ Кристине Бекић, заменика ди-
ректора, као и уз асистенцију разред-
ника 9. разреда: Јоване Вечић, Верице 
Симић и Кристијана Енгија. Манифе-
стација је и ове године била приређена 
у лепо декорисаној сали за физичко 
васпитање. За декорацију је, по обичају, 
била задужена Анита Шухајда, профе-
сорка ликовне културе.

У раним поподневним часовима, 15. 
децембра, свечаност је започела ви-
део-позивом једне другарице, која 
одавно живи у иностранству и долази 
у посету својим земљацима. Потом је 
приказан улазак воза на станицу и су-
срет другара, који су уједно били и во-
дитељи програма. То су били: Андрија 
Мартиновић, Јелена Дардић, Адреа 
Брезић и Емилија Коматина. Уследиле 
су три рецитације песама Васка Попе, 
у извођењу Бориса Хузеировића, Саре 
Минић и Нине Јарковачки. Њих је на 
виолини пратио Реља Малетковић.

Наступио је и хор, који је извео 
пригодну божићну песму, под дири-
гентском палицом Оливере Младе-
новић Мунишић, професорке музич-
ке културе. Андрија Мартиновић је, 
затим, прочитао пригодни текст о Бо-
жићу.

У наставку програма Ирена Мутав-
џић је изражајно рецитовала песму Ма-
тије Бећковића „Исповест”. После ре-
цитације публика је поново имала при-
лику да ужива у виолини младог 
музичког талента Реље Малетковића.  

Затим су на сцену ступили водитељи 
програма, Андрија Мартиновић, Јелена 
Дардић, Адреа Брезић, Емилија Кома-

ДУХОВНОСТ

Чаролија коју не видимо  
и не чујемо, али је осећамо 

Прославе Божића у српским срединама у Мађарској

Сентандреја

Чобанац

Будимпешта

Српска школа у Будимпешти



 

Будимпешта, 12. јануар 2023. 5 

тина, који су најавили извођење народ-
них обичаја. 

Ове године су вертепаши били деца 
родом из Будимпеште, или из њене око-
лине. Већина их је већ и раније изводи-
ла овај леп обичај у Помазу, Калазу, Ло-
ври или Пешти. Ђаци 9а разреда: Филип 
Собослаи (Ирод), Немања Недељковић 
(Гаспар), Ненад Богдан (Валтазар), Ми-
лош Јакшић (Мелхиор), Дејан Алексов 
(пастир), Теодора Почуча (Губа), Анаста-
сија Савић и Мила Поздер (анђели) ле-
по су научили текстове и примерно су 
извели стари обичај, познат под нази-
вом Вертеп. Најпознатије народне оби-
чаје у кругу породице, као што је уно-
шење бадњака и сламе, бацање ораха 
и молитва, извели су: Матеја Лазовић, 
Ивана Бодор, Ченге Ђене и Ема Будаи.

Бадњи дан, Бадње вече и Божић про-
слављени су и у три парохије у којима 
служи протојереј Павлe Каплан. Пра-
зновање је почело ујутру на Бадњи дан, 
служењем Царских часова и литургије 
Св. Василија Великог, у српском право-
славном храму у Бати. У раним попод-
невним часовима, у Аљмашу, где зва-
нично има осам Срба, прослави је при-
суствовало тридесетак људи. Празник 
је прослављен традиционално, после 
вечерњег запаљен је празнични бадњак, 
а свештеник је поделио бадњачиће, ко-
је верници носе својим кућама. 

Пријатно изненађење је био наступ 
тамошњег женског хора, који негује та-
диционалну музику и који је улепшао 
прославу извођењем српских божић-
них песама. И у Аљмашу и у Стоном 
Београду, прославама и свечаном ви-
шегласном појању, оцу Павлу Каплану 
су се придружили и увеличали је, иску-
сан појац и професор историје Милан 
Дујмов са сином Дејаном.

Отац Каплан је, затим, пред седам-
десетак верника служио вечерње у срп-
ској цркви у Стоном Београду. Осве-
штан је бадњак и овом приликом је све-
штеник на мађарском језику изговорио 
цитате из божићне посланице владике 
Лукијана. После паљења и освештења 
бадњака, уз певање божићних песама, 
послужено је кувано вино, ракија и по-
сни колачи. Достојно божићно славље 

овезбедила је месна Српска самоупра-
ва, са својим председником Ласлом 
Шандоровићем, који је уједно и пред-
седник тамошње Црквене општине. По-
ред Срба из Стоног Београда, празно-
вању су се придружили и верници из 
Србије, који су на привременом раду у 
овом крају, као и пријатељи Руси, Укра-
јинци и Румуни. Још један свечани до-
гађај је обележио божићну прославу 
– освештано је кандило, поклон једне 
руске вернице.    

Другог дана Божића отац Каплан је 
служио свечану свету литургију у Сто-
ном Београду, где су за певницом били: 
Милан и Дејан Дујмов, заједно са Јели-
саветом, удовицом тамошњег свеште-
ника Јовице Божића.

На Бадњи дан у Бати, деца су обави-
ла традиционални обилазак српских 
кућа изводећи Вертеп, и после триде-
сетак кућа постали су прави професи-
оналци. Малишани су, затим, и у храму 
извели овај традиционални божићни 
игроказ пред седамдесетак верника и 
пријатеља. После вечерњег, освештања 
и паљења бадњака, послужено је кува-
но вино. Окупљени око ватре, уз разго-
вор и пиће, верници су достојанствено 
и у пријатном расположењу обележили 
свој празник. 

На први дан Божића, прослава је на-
стављена празничном светом литурги-
јом у батској српској цркви. Цркву је 
напунио велики број верника, пријате-
ља и причесника, који су торжествено 
пратили празнично богослужење оца 
Павла Каплана. Присуствовао је велики 
број деце, а њих шесторо је помагало 
свештенику.  

Као и сваке године велики српски 
празник достојно је прослављен у Лов- 
ри. Како смо сазнали од Љубомира 
Алексова, српског представника у Ма-
ђарском парламенту, иначе рођеног 
Ловранина, на Бадњи дан је служена 
литургија, а поподне је традиционално 
упаљен бадњак. На Божићној литурги-
ји, коју је служио месни парох Радован 
Савић, апостол су читале ученице првог 
разреда, Миљана Алексов и Бојана Ра-
дивој. Антифон су читале: Ангелики 
Иванов, Бранка Ћосић и Анастасија Са-

вић. Свечана литургија је одржана и 9. 
јануара, када српска црква обележава 
празник посвећен Светом првомучени-
ку и архиђакону Стефану. 

Малишани Ловрe су после две годи-
не наставили дугогодишњу традицију 
прославе Божића, прекинуту пандеми-
јом, и приредили свечани програм у 
обновљеној згради Српске школе. За 
ову велику прославу почели да се при-
премају још почетком октобра, у окви-
ру три секције – хорске, фолклорне и 
драмске, које раде под руководством 
Јулијане Которчевић, Милене Милано-
вић, Тимее Нађ и Радославе Мазалице.

Тема програма је била права божић-
на, а Вертеп су са децом увежбавали 
Весна Рац-Петин Вејмола, директорка 
школе и Горан Карагић. У лепо декори-
саној свечаној сали сви ђаци су добили 
прилику да покажу своја умећа, у плесу, 
певању и глуми. Извођаче је пратио ор-
кестар „Село”. Пред одушевљеним  ро-
дитељима, врхунац приредбе је било 
дечје извођење песме „Дух предака 
пева са нама”, коју ђаци ове школе сма-
трају својом химном.

Весна Рац-Петин Вејмола каже да је 
веома задовољна успехом програма. 
Истиче да су деца са уживањем уве-
жбавала тачке и нестрпљиво очекивала 
долазак Божића. Посебну пухвалу је 
добио Растко Гергев, који својом хар-
моником прати децу и помаже им у 
учењу народних песама и игара. Мате-
ријална средства и поклоне за децу и 
педагоге обезбедила је сеоска Самоу-
права Ловре, са начелником Ђуром Бог-
даном. Прослави су присуствовали и 
чланови српских самоуправа: Ковин, 
Чип, Тукуља и Ловра. Програм је реали-
зован уз техничку подршку Културног 
и медијског центра „Српски Венац” и 
Оркестра „Село”.

Традиционални Божићни бал одр-
жан је у ловранском Дому културе. Де-
цу, родитеље и остале госте је сачекало 
послужење: кувано вино, чај и популар-
ни мађарски округли колач (kürtös 
kolács). Окупио се велики број гостију, 
поред мештана, дошли су млади из Ко-
вина, Калаза и Ерчина, које је до три 
сата ујутру забављао оркестар „Село” 

и Никола Скорић. И ову манифестаци-
ју је материјално подржала сеоска Са-
моуправа, на челу са Ђуром Богданом. 

Срби у Чипу су причешћем почели 
да се припремају за велики дан. Про-
славили су Бадњи дан, а на први дан 
Божића у раним јутарњим часовима, 
одржана је изобразитељна служба, ка-
да се окупио не мали број мештана. 

Празновање Божића у Бачкој отпо-
чело је већ 5. јануара. У Баји, у присуству 
скромног броја верника, у древној срп-
ској православној светониколајевској 
цркви, празнично вечерње на Туциндан 
служио је протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки, администратор бај-
ске парохије.

Он је сутрадан, на Бадњи дан, слу-
жио у својој парохији у Сантову, где су 
се приликом вечерња, у лепом броју, 
окупили месни српски православни 
верници, којима су се у малом броју 
придружили и некадашњи Сантовчани, 
који данас више не живе у овом селу, 
али их родни крај увек зове, поготово 
за време Божића. Током празника Хри-
стовог рођења међу Сантовчанима је 
владао посебан дух, а неки од њих има-
ли су разлога за додатно славље. На 
трећи дан Божића прославили су своју 
крсну славу, Св. првомученика и архи-
ђакона Стефана, као заштитника свога 
дома. Њихове домове осветио је про-
тонамесник Јован Бибић, парох санто-
вачки, који је на други дан Божића бо-
равио у Барањи.

Поводом празника Христовог рође-
ња у Мохачу, 8. јануара, на дан Сабора 
Пресвете Богородице је служена света 
литургија. Предвођени својим духов-
ним пастиром о. Јованом Бибићем, па-
рохом сантовачким, администратором 
мохачке парохије, иако малобројни, ме-
сни српски православни верници су до-
стојно прославили празник Христовог 
рођења – Божић. На крају празничног 
богослужења, мештанима и њиховим 
гостима,  о. Бибић је упутио поздравне 
речи и поделио освећене бадњачиће.

Веома празнично било је и у Печују. 
На Бадњој вечери, у великом броју су 
се окупили месни Срби, Мађари, Руси, 
па и Украјинци. Наравно, њима су се и 

Ловра Српска школа у Ловри

Аљмаш

Стони Београд
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овом приликом придружили Срби из 
околних насеља и сви су уживали у чу-
десној атмосфери божанствене витле-
јемске ноћи, када се у пастирској пећи-
ни родио Спаситељ човечанства. При-
ликом вечерња, које су служили јереј 
Милан Ерић, парох печујски, и прото-
ђакон Андраш Штријк, у окићеној све-
тињи освећен је бадњак. Том приликом 
јереј Милан Ерић је одржао и кратку 
пригодну беседу, да би потом позвао 
вернике у порту цркве, где је уследило 
паљење бадњака. Након свечаног чина, 
који је обавио парох печујски, верници 
су се дружили, ћаскали, пили кувано 
вино и ракију, и уживали у посним ки-
флицама и другим посним слаткиши-
ма. Дивили су се новим витражима, ко-
је су на поклон добили од Града Новог 
Сада. Међу недавно постављеним укра-
сним прозорима налазе се два, која су 
своје место на светом храму нашла за-
хваљујући добровољним прилозима 
парохијана и парохијанки из Печуја, 
којима су се придружили и верници из 
околних насеља. 

Сутрадан, на први дан Божића, слу-
жена је света литургија, а у присуству 
српских, руских, украјинских и мађар-
ских православних верника прочитана 
је и Божићна посланица патријарха 
српског Порфирија и епископа будим-
ског Лукијана. Након празничног бого-
служења, приликом којег су се многи и 
причестили, дружење је настављено у 
порти. Свечано је било и на трећи дан 
Божића – Стевањдан. Тога дана, у све-
том храму посвећеном Св. Андронику 
и Јунији, јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски, осветио је славски колач и прелио 
кољиво, а све поводом своје крсне сла-
ве Светог архиђакона Стефана. 

Другог дана Божића парох печујски 
служио је у Липови, где се окупио скро-
ман број верника. Поред мештана, до-
шли су и Срби из Мађарбоје, како би 
прославили други дан Христовог рође-
ња, Сабор Пресвете Богородице.

Божић је достојанствено и молитве-
но прослављен и у нашој древној све-
тињи, у манастиру Грабовац, у Жупани-

ји Толна. Јеромонаху Митрофану и се-
стринству манастира – мати Софији и 
мати Варвари, у празновању једног од 
највећих хришћанских празника при-
дружили су се и поједини верници из 
Толне и Бачке.

Празнично је било и у Медини, где 
је у присуству петнаестак верника на 
други дан Божића, свету литургију слу-
жио протојереј Зоран Остојић из Бу-
димпеште, администратор мединске 
парохије. Срби у Медини свог духовног 
пастира дочекали су у обновљеној све-
тињи. Захваљујући конкурсним сред-
ствима од Владе Мађарске успели су 
да приведу крају извођачке радове на 
обнови торња и западне фасаде месног 
српског православног храма. 

Божић је молитвено и празнично 
прослављен и у Поморишју. На Бадњи 
дан света литургија служена је у Сири-
гу, где је празнично богосужење у при-
сутву близу двадесетак верника из по-
менутог места, као и Деске, служио је-
реј Милан Ерић, парох печујски, 
администратор сиришке парохије. 

Срби у Новом Сентивану су достојно 
прославили празник Христовог рођења. 
Предвођени протонамесником Свето-
мирем Миличићем, парохом дешчан-
ским, администратором новосентиван-
ске парохије, на Бадњи дан, након ве-
черња, на дворишту некадашњег 
парохијског дома пиљен је бадњак. Бо-
гослужењу и свечаном чину паљења 
бадњака, чврстог дрвета које даје јаку 
светлост и представља симбол божан-
ске љубави, присуствовао је начелник 
села Имре Бодо. Празничне тренутке 
је пригодном рецитацијом увеличао Бе-
нет Хорват, ученик Српске основне шко-
ле у Сегедину, подружнице будимпе-
штанског Српског образовног центра 
„Никола Тесла“. Чланови Новосентиван-
ске српске самоуправе су деци поде-
лили божићне поклон-пакетиће, а сви 
окупљени добили су мале, кићене бад-
њачиће. У Новом Сентивану празнична 
света литургија служена је на други дан 
Рождества Господа, на дан Сабора Пре-
свете Богородице. Такође, на други дан 

Божића, празнично богослужење одр-
жано је и у Чанаду.

У једној од српских оаза у Мађарској, 
у Дески, од памтивека се верно и одано 
негују божићне традиције. Да је тако и 
овај пут потврдили су многобројни чла-
нови КУД-а „Банат“. Четрдесетак чла-
нова, предвођени Кристифором Брца-
ном, председником ансамбла, отишли 
су да исеку бадњак. Малишани су били 
одушевљени, што су и они могли да по-
несу моћно, свето дрво. Освећење бад-
њака, у порти светог храма, обавио је 
протонамесник Светомир Миличић, па-
рох дешчански, а потом је уследило па-
љење, односно, и прескакање ватре. 

Празнична атмосфера се могла осећа-
ти и сутрадан, првог дана Божића, када 
је након преподневне свете литургије 
и дружења, у знаку древних обичаја и 
по традицији у организацији КУД-а „Ба-
нат“, у вечерњим сатима у Сеоском до-
му одржан божићни културни програм. 
Трећег дана Божића, на Стевањдан, по-
једини Срби у Дески су достојно про-
славили своју крсну славу. 

Деца Основне школе „Никола Те-
сла” из Деске, заједно са својим учите-
љицама и председником српске зајед-
нице, Кристифором Брцаном, засадила 
су јелку. Једног хладног дана пред крај 
старе године, из веома симболичних 

разлога, купили су јелку. Док сви излазе 
из објекта, напуштају своје школске 
клупе, облаче се капути и јакне, ставља-
ју рукавице, чује се разговор:

„Знаш овај орах у дворишту, е па, по 
причи оних који су тада били живи, и 
ишли у ову школу, он је засађен давне 
1932. године. Ове године славио је 90 
година живота и постојања у нашем 
дворишту. Тако су нам причали наши 
стари”, са одушевљењем говори Спо-
менка Ђукин Брцан својој младој коле-
гиници.

„Једне године хтели су да га посеку, 
долазили су људи са наређењем, а ми 
смо својим телима стали испред њега 

и одбранили га од те судбине”, наста-
вила је она.

И он је остао и даље ту. И даље сваке 
године даје плодове, који се вредно ску-
пљају, а кажу, искористиће се за чесни-
цу, на Божић.

А онда су једне године, добри роди-
тељи поклонили школи јелку. Засађена 
је и расла је лепо. Али потребе за про-
ширењем објекта захтевале су да се 
јелка измести и да се пронађе ново ме-
сто у дворишту. Тамо јој се није свиде-
ло, а и лето је било сушно са врло мало 
падавина. И морала се извадити. У спо-
мен на ту јелку, а и орах, који је као 
споменик једног времена, купљена је 

Чип Сантово

Нови Сентиван

Печуј Деска
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нова. За децу, за нова поколења, као и 
давне 1932. године.

Вредне руке, удружене, ископале су 
рупу, насуле воде и поставиле дрво. Са 
осмесима на лицима, иако се дах смр-
завао тог дана, никоме није било хлад-
но. Све је грејала срећа, она изнутра, 
да се нешто оставља у аманет за нове 
генерације, у новим годинама које до-
лазе.

О божићном празновању у Сегедину 
известио нас је градски парох, прото-
јереј Далибор Миленковић:

- Неколико дана пред Божић, наша 
деца су редовно долазила на пробе 
„Вертепа” и тиме су показали да ће 
ускоро празник, деце, породице, љуба-
ви, људскости. На Бадњи дан, служили 
смо Св. Литургију Василија Великог, а 
у 17 сати у Светониколајевској цркви 
деца су одиграла Вертеп, и појали пра-
зничне пригодне песме. После вечерње 
молитве, осветили смо бадњак, поде-
лили бадњачиће, пакетиће за најмлађе, 
а потом у порти цркве симболично смо 
угрејали Богомладенца Христа уз ду-
ховне песме. У наставку следило је дру-
жење уз послужење, чашицу вруће ра-
кије, чаја, али и међусобне честитке. На 
први дан Божића, Св. Литургија је по-
чела у 10 сати, прочитана је посланица 
патријарха Порфирија, деца су читала 
апостол, симбол вере, Оче наш, чтеци-
рала у олтару. За певницом појали су 
свршени теолог Сенад Емра, Јована 
Миленковић, Бени Ђорђевић, Теодора 
Камбер и Јелена Миленковић. Захва-
лио бих се родитељима и деци која су 
одвојила време и долазила на пробе у 
току распуста, домаћицама које су до-
неле посно послужење, нашем прија-
тељу Фрањи Финцур, директорки Љу-
бинки Георгијевић и Наташи Дукић, и 
наравно Српској Самоуправи и пред-
седници Нади Малбашки и потпред-
седнику Сенаду Емри који већ година-
ма помажу и учест вују у нашим вер-
ским,али и осталим програмима 
– рекао нам је отац Миленковић.

У сегединској Српској основној шко-
ли, која делује у саставу СОЦ „Никола 
Тесла” из Будимпеште, и ове године 

свечано је одржана Божићна приред-
ба, која је приказала традицију у ње-
ном пуном сјају, а наступила су сва де-
ца од првог до петог разреда. Приред-
бу су припремили: учитељица Дијана 
Драганић Јовановић и вероучитељ о. 
Далибор Миленковић, уз подршку и 
сарадњу целог колектива. Вешто осми-
шљен програм представио је народне 
обичаје почевши од празника пред Бо-
жић, међу којима су Детињци, Матери-
це, Оци, па све до Божићног дана, ро-
ђења Христовог. 

„Код свих хришћана је највећи пра-
зник Васкрс, али је рођење Христово 
васионски догађај. Колико је он исто-
ријски преломан сведочи то да готово 
цео свет рачуна време од рођења Хри-
ста. Божић је празник радости, празник 
деце, у коме се слави рођење нашег 
Спаситеља. Божић је дан радости, ро-
ђења, обнављање живота.”, рекао је 
отац Далибор Миленковић.

Програму су присуствовали бројни 
гости из Будимпеште, Сирига и Деске. 
Међу истакнутим челницима нашли су 
се: директорка матичне школе др Јо-
ванка Ластић, председница Самоупра-
ве Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор, 
председница Српске самоуправе из 
Сегедина Нада Малбашки, представ-
ник Сегединске српске месне заједни-
це Марта Петреш, родитељи и многе 
друге личности из Сегедина и околине.

После свечане приредбе, присутни-
ма се обратила директорка др Јованка 
Ластић, која није скривала своје оду-
шевљење програмом. Свима је чести-
тала и захвалила на лепој приредби, 
пожелевши миран распуст и срећне 
празнике. Гостима, родитељима и деци 
обратила се и поздравила их и дирек-
торка сегединске Српске основне шко-
ле Љубинка Георгијевић, која се захва-
лила колегама и деци на труду и раду 
и пожелела им срећан Божић и прија-
тан зимски распуст. 

„Овакве приредбе и програми, сјај-
но су огледало онога што радимо то-
ком целе године и одличан су показа-
тељ тимског рада и фантастичног ко-
лектива, са којим имам прилику да 

радим и стварам и да на њега будем 
поносна”, истакла је директорка Геор-
гијевић.

Након официјалног дела, уследила 
је чајанка за све присутне госте, роди-
теље и децу, као и Божићни вашар, ко-
ји су припремили ученици са својим 
учитељима и наставницима. По симбо-
личним ценама продаване су рукотво-
рине, а приход од продаје намењен је 
куповини тамбурице потребне за 
школску секцију. У духу празника било 
је и даривања, и за ученике и за школу, 
и то захваљујући Сегединској месној 
српској заједници и сегединској Срп-
ској самоуправи. 

Посебне симпатије и значај у редо-

вима публике заузела је професорка 
Дајана Ђукин из Сирига, са својих че-
трнаест ученика. Сарадња и подршка, 
коју сегединска српска основна школа 
одржава са српским школама јужног 
региона је заиста дивна и нешто што 
посебно истичу. Томе у прилог иде и 
дружење, које је организовано међу 
колегама сегединске српске основне 
школе и школе у Дески, а које је било 
увод у свечани део Божићног програ-
ма.

У Батањи су традиционалним уно-
шењем и паљењем Бадњака, литурги-
јом у храму, коринђањем и породич-
ним окупљањем за посном трпезом, 

православни верници обележили Бад-
њи дан, пред најрадоснији хришћански 
празник – Божић. Под вођством на-
ставника Николе Ђенеша Екбауера и 
Томислава Хоторана, мушки део ста-
ријих основаца се упутио до оближњег 
шумарка и посекао стабло храста, који 
је код Словена одувек био свето дрво. 
Деца су на својим раменима изнела 
бадњак из шуме и упутила се ка цркве-
ној порти где су се већ окупљали вер-
ници. Женски део колектива је за то 
време припремао посно послужење и 
топле напитке. 

У батањском храму, у предвечерје 
рођења Сина Божјег, протојереј-ста-
врофор, Илија Галић, служио је вечер-

ње, а потом, у духу традиције, благосло-
вио и запалио бадњак. Присутни су се 
окупили око ватре и певали божићне 
песме. У раним вечерњим часовима 
две групе коринђаша су обилазиле 
српске домове честитавши домаћини-
ма Бадње вече и Божић, уз пригодне 
рецитације и божићне песме. 

На Божић је у цркви служена литур-
гија након које су у својим топлим до-
мовима, у кругу породице, уз чесницу 
и печеницу Срби из Батање наставили 
да прослављају празник над празници-
ма, рођење Христово.

Екипа сарадника 
„Српских недељних новина” 

Српска школа у Сегедину Манастир Грабовац

Батања

Српска школа у Дески Сегедин
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Н а позив шиклошке Српске 
самоуправе и Печујско-ба-
рањског српског удружења, 

четворочлана делегација општине 
Ириг, у саставу: Тихомир Стојаковић, 
председник општине Ириг, Оливер 
Огњеновић, начелник општинске 
управе, Федор Пушић, шеф Кабинета 
председника општине, и Никола Бој-

чић, председник Канцеларије за мла-
де у Иригу, боравила је крајем децем-
бра у Жупанији Барања.

Домаћини су своје драге пријате-
ље из Србије позвали са циљем да 
узврате гостопримство које им је 
пружено приликом „Пударских да-
на”, у војвођанском насељу. Ирижа-
ни су најпре боравили у Регионал-

ном центру печујских Срба, где су 
их дочекали и топло поздравили: је-
реј Милан Ерић, парох печујски, ад-
министратор шиклошке парохије, 
Синиша Ножица, потпредседник 
шиклошке Српске самоуправе и ру-
ководилац месне Српске право-
славне црквене општине, као и пот-
писник овог чланка, у својству пред-
седника Печујско-барањског 
српског удружења.

Домаћини су своје госте упознали 
са историјатом месне српске право-
славне црквене општине и некада-
шње капеле, посвећене Преподоб-
ном Симеону Столпнику.  

Гости из Србије посетили су Ин-
ститут за виноградарство и винар-
ство Печујског универзитета, где су 
имали прилике да дегустирају разна 
вина. Потом их је пут водио у Мохач, 
где су боравили у Кући буша и упо-
знали се са историјатом буша и го-
дишњим фестивалом под називом 
„Поход бушара”.

Ирижани су, потом, у Градској би-
блиотеци „Јене Мохачи”  присуство-
вали промоцији 19. броја Барањских 
свезака и наступу Српског позоришта 
у Мађарској, које је извело нову пред-
ставу „Тозовац у Мађарској”. Домаћи-
ни су, затим, своје госте из Србије уго-
стили у мохачком Српском клубу, где 
је уз укусну вечеру, музику и песму, 
уприличено дружење. 

Сутрадан, званични разговори ру-
ководилаца Шиклоша и Ирига упри-
личени су у Шиклошкој тврђави, а 
њима су присуствовали и Иван Јано-
шев и Бане Деспотовић, председници 
шиклошке и харкањске Српске само-
управе

Габор Ригл, градоначелник Шикло-
ша, и Тихомир Стојаковић, председ-
ник општине Ириг, сложили су се да 
постоји добра воља са обе стране, да 
се током пролећа у свечаним оквири-
ма потпише Уговор о побратимљеној 
сарадњи. Руководилац Шиклоша је 
својим гостима из Србије предложио 
да свечани чин потписивања спора-
зума буде уприличен 1. априла, када 
се обележава „Дан града”, дводневна 
манифестација, обојена бројним при-
редбама. Такође, постигнут је дого-
вор да се након потписивања побра-
тимљене сарадње одрже и два кон-
церта мађарске и српске забавне 
музике.

Постигнут је договор да се до сре-
дине јануара 2023. конкретизује текст 
уговора о побратимљењу двају насе-
ља, а размотрене су и могућности 
конкурисања код фондова Европске 
уније. На крају сусрета, Тихомир Сто-
јаковић је своје домаћине позвао да 
14. фебруара посете Ириг, када ће би-
ти обележена градска крсна слава, 
Св. Трифун. 

П. М.

С вечаност у Жолнаијевој кул-
турној четврти, oдржана 18. 
децембра, у организацији ло-

калне самоуправе града Печуја, про-
текла је у присуству представника 
свих једанаест народности. Међу њи-
ма је била и српска, коју је предводио 
Радован Горјанац, председник печуј-
ске Српске самоуправе (ССП).

Након поздравних речи Габора За-
га, заменика градоначелника Печуја, 
и Иштвана Аута, саветника за народ-
ности при граду Печују, који је под-
нео и кратак извештај о делатности 
националних и етничких мањина у 
протеклој календарској години, упри-
личена је свечана додела народно-
сних стипендија. Међу добитницима 
је и Зоран Бранковић, ученик 11. ра-
зреда печујске Хрватске гимназије 
„Мирослав Крлежа”, који је ученичко 

признање од града Печуја добио на 
основу предлога ССП-а.

У образложењу је истакнуто да је 
млади Србин из Печуја признање до-
био за истакнуте резултате у учењу и 
рад у кругу месне српске заједнице. 
Зорану Бранковићу је припала и част 
да заједно са осталим награђенима 
запали четврту адвентску свећу, по-
стављену пред позорницом.

Уследио је наступ Народносног по-
зоришта у Мађарској, који је извело 
представу „Оtt/Hon”. Међу глумцима 
су били и Зорица Јурковић Ембер и 
њен супруг др Тибор Ембер, који су у 
пратњи оркестра под руководством 
Крунослава Киће Агатића, приказали 
„Коштану”, која се базира на српском 
фолклору и патријархалним обича-
јима.

На крају представе, публика је бур-
ним аплаузима по-
здравила чланове 
Народносног позо-
ришта у Мађарској. 
Ове свечане тренут-
ке прославе „Дана 
народности” Радо-
ван Горјанац, пред-
седник ССП-а, у дру-
штву Стевана Каша-
нина, члана овог 
тела, искористио је 
да Зорану Бранкови-
ћу, уз честитке, уру-
чи пригодни по-
клон-пакет месне 
Српске самоуправе.

П. М.

Х ронични бронхитис и куга 21. 
века – корона вирус, биле су 
теме предавања пулмолога 

др Љубомира Јанчикина, лекара из 
Деске, који је 14. децембра, у органи-
зацији месне Српске самоуправе 
(ССД), одржао излагање у Културном, 
образовном и духовном центру „Све-
ти Сава”.

Он је упозорио да већина људи не 
посвећује довољно пажње овој боле-
сти, а компликације могу бити врло 
озбиљне и могу штетити здрављу це-
лог тела. Такође се осврнуо и на вирус 
корона од кога су многи оболели и, 
нажалост, преминули у протеклих 
пар година.

Предавач је указао и на симптоме 
које вирус, сличан грипу, може проу-
зроковати, а то су: повишена телесна 
температура, кашаљ, отежано диса-
ње, болови у мишићима и умор: „У те-

жим случајевима јавља се тешка упа-
ла плућа, синдром акутног отежаног 
дисања, сепса и септички шок, који 
могу узроковати смрт пацијента. Осо-
бе које болују од хроничних болести 
подложније су тежим облицима бо-
лести.”

Др Јанчикин, који ради у болници 
у Кишкунхалашу је, везано за хронич-
ни бронхитис и вирус корона, говорио 
и о превентиви. Он је саветовао да се 
избегава контакт са болесним људи-
ма, поготово онима који кашљу. Саве-
товао је коришћење маски у тржним 
центрима, а упутио је упозорење да 
се сви придржавају општих правила 
и о хигијени хране. Пре јела, након 
тоалета или дирања животиња, ваља 
опрати руке сапуном и водом или ко-
ристити дезинфицијенс на бази алко-
хола.

П. М.

Делегација Ирига посетила 
Печуј и Шиклош

Обележен Дан  
народности у Печују

Предавање др Јанчикина  
о инфекцијама
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О вај Фестивал негује културу 
речи и изражавања, а његов 
мото је „светлост речи”. Фе-

стивал је основан са циљем негова-
ња реторике, односно беседништва. 
На њему наступају средњошколци, 
студенти, глумци, правници, војна и 
свештена лица, представљајући своје 
институције. Чланови Одбора Фести-
вала беседништва су одлучили да 
лајтмотив овогодишњег Фестивала 

буде ламент над 7950 жртава и осам 
деценија сећања на недужно постра-
дале становнике Срема. Организатор 
овог Фестивала, који је један од нај-
старијих у Сремској Митровици, била 
је Установа за неговање културе 
„Срем”.

По речима учесника, људи воле да 
се пријаве на Фестивал, јер им је то 
прилика да јавно кажу шта мисле, и 
да за то не сносе одговорност. Могу 

да говоре о било чему, о цркви, о 
председницима, властима, о граду, 
себи, браковима, разводима, књижев-
ницима и сл.

На подстицај професорке Драгане 
Меселџије, на овај фестивал прија-
вило се троје ученика из Српске шко-
ле „Никола Тесла”. Била је присутна 
трема због учешћа на оваквом деша-
вању, каквом до сада ови ученици 
нису имали прилику да присуствују, 
а још мање да учествују. Храбрости 
да закораче у непознато им свакако 
није мањкало. Било је и доста недо-
умица за коју категорију се пријави-
ти и како изабрати праву тему, као и 
како написати добру беседу. 

Али, уз сугестије и могуће предло-
ге, све се то разрешило и училе су се 
беседе. Пробали су насамо и пред 
публиком, али и пред професорком. 
Кориговали су заједнички све што су 
сматрали да треба кориговати и че-
кали дан када ће и да покажу својих 
руку дело. 

А тамо на сцени, били су све у исто 
време, и деца и одрасли људи, и уче-
ници и глумци, а највише неко ко за-
иста овоме друштву има шта да ка-
же. У мноштву квалитетних, таленто-
ваних беседника, била је и ова тројка 
из Будимпеште, која је показала да 
им је тамо место, као и свугде где се 
негује лепа реч и цени мудрост и раз-
мишљање зреле младости. Оправда-
ли су добијена признања и награде. 
Догодине поново иду на Фестивал, 
још спремнији и јачи.

Ево шта су нам, након такмичења 
рекли учесници из Будимпеште:

Димитрије Петровић 11/б: Kада 
смо кренули на пут за Сремску Ми-
тровицу, у којој се такмичење одржа-
вало, веровао сам у себе. Kада смо 
ушли у салу позоришта, осетио сам 
се као код куће, али подсвесно сам 
мислио и на остале такмичаре међу 
којима су биле и две студенткиње 
глуме. На сцену сам изашао сигуран 

у свој рад, што је на крају и дало ре-
зултате. Све време сам се потајно на-
дао награди и на крају добио веома 
звучну, можда и најзвучнију награду 
фестивала, награду „Цицерон”. Овим 
путем се захваљујем и Адвокатској 
канцеларији Јелкић на награди. Било 
је дивно!

Наталија Томић – 12/б: Овогоди-
шњи Фестивал беседништва у Срем-
ској Митровици за мене је веома по-
себан. Први пут сам учествовала на 
оваквој врсти такмичења и заиста је 
несвакидашње искуство. Посебно 
сам поносна, јер смо Тијана, Дими-
трије и ја били први представници, 
првог учешћа српске гимназије „Ни-
кола Тесла” из Будимпеште. Међу 
свим такмичарима били смо убедљи-
во најмлађи и најнеискуснији. Ипак, 
трема нас није спречила да имамо 
одличан наступ. Мотив беседништва, 
сећање на становнике Срема, који су 
недужни страдали пре 80 година, 
вредан је сваке речи која је изгово-
рена то вече. Награду нисам очеки-
вала и зато ми је још значајнија. Иако 
сам ја званично освојила прву награ-
ду, сматрам да смо сви победници. 

Тијана Мајданџић 11/б: Од свих по-
нуђених категорија, у оквиру којих 
смо могли да се такмичимо на Фе-
стивалу беседништва, ја сам се одлу-
чила за ауторску беседу, што је зна-
чило да излажем оно што сам сама 
и написала. Као учесник фестивала 
могу да кажем да је ово за мене би-
ло једно ново искуство, с обзиром да 
се никада нисам опробала у овој вр-
сти јавног излагања, односно насту-
па. Пре свега, били смо лепо дочека-
ни, угошћени и све је, већ на први 
поглед, одисало духом културе. Уче-
шћем на овом фестивалу сам бога-
тија за још једно дивно искуство, за 
које морам да захвалим својој ра-
зредној, Драгани Меселџији, која је 
увек моја велика подршка.

Д. М.

К рајем децембра прошле годи-
не, малишани из Забавишта 
„Никола Тесла”, у Дески, били 

су позвани на дружење са пензионе-
рима из тог места. Обукли су се свеча-
но: кошуље, панталоне, хаљинице, сук-
њице. Очешљали су се, ставили гел на 
косу, везали кикице, ставили машнице 
у косу и кренули у пензионерски дом, 
да са својим старијим суграђанима, 
бакама и декама, проведу једно пре-
подне у претпразничној атмосфери.

Пријем је био приређен у великој 
сали, где су већ пензионери стрпљиво 
чекали децу, међу којом су били и ма-
лишани из мађарског забавишта. Ис-
пред сваког детета био је тањир са 
бомбонама. А они сви седе са рукама 
у крилу, и нико ни да их додирне. Че-
кају да почне програм.

Једно свима познато лице устаје са 
свог места и пролази између два реда 
столица, а успут се чује само: „То је Де-

да Мраз!”; „Дааааа, то је Деда Мраз”! 
Пар дана пре тога посетио их је у за-
бавишту, причао са њима, донео им па-
кетиће, рецитовали су му и певали, ме-

сили колачиће са циметом. А сада је 
овде! Сада он њима чита причу. Сви му 
аплаудирају. А онда, још песама, које 
рецитују наши старији суграђани.

И време је да „Теслина” деца пока-
жу шта су научила. Рецитовали су и 
певали на српском и мађарском језику. 
На оба језика врло лепо и успешно. 
Баш као што су и вежбали са васпита-
чицама. 

Као изненађење, деца су понела по-
клоне: свако је у руци носио по један 
ручно бојени украс за јелку. И једна 
честитка у облику јелке, са поруким: 

„Срећни празници”, исписана дечјом 
руком, нашла је своје место у просто-
ријама дома. 

А ништа мање дужни нису остали 
ни пензионери, који су за свако дете 
направили по једног Снешка Белића 
од вунице. Радост на дечјим лицима 
озарила је и лица одраслих.

Онда су сви устали, ухватили се за 
руке и заплесали у ритму музике. Сва-
ко је показао неки ритмички корак, јер 
свакако имају шта да науче једни од 
других.

С. С.

 НЕВЕНСрпски ђаци из Пеште на Фестивалу беседништва 

Награде за Димитрија, 
Наталију и Тијану

За учешће на Фестивалу беседништва „Sirmium lux 
verbi – Сирмијум светлост речи”, који је крајем прошле 
године одржан по 31. пут, у Позоришту „Добрица Милу-
тиновић” у Сремској Митровици, први пут су се пријави-
ли и гимназијалци СОЦ „Никола Тесла” из Будимпеште. 
Пријавили се и победили!

Деда Мраз обрадовао и малишане на југу Мађарске

Весело дружење најмлађих  
и најстаријих Дешчана
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П рограм је започео необаве-
зним разговором водитеља 
на сцени, који су и сами кон-

статовали да у Српској школи у Бу-
димпешти има пуно талентоване и 
успешне деце. Они су одабрани од 
мноштва других пријављених учени-
ка, а постигнутим успесима и актив-
ностима оправдали су указано им 
поверење. У улози водитеља су се на-
шли гимназијалци: Марина Катанић, 
Марија Ковјанић и Марко Тишма. 

Те вечери су се низали победници 
недавно одржаног Такмичења у ре-
цитовању и казивању прозе, затим по-
бедници и учесници Фестивала бе-
седништва у Сремској Митровици, 
као и многи музички надарени уче-
ници. Сви свечано обучени, како и до-
ликује оваквом догађају, са оправда-
ном малом дозом треме, у жељи да 
ово вече буде заиста посебно и успе-
шно, дали су свој допринос целој ве-
чери. 

Програм је почео и завршио се ре-
чима које су изговарали учесници ко-
ји су у једној реченици представили 
оно што ће те вечери и сами говори-
ти. Успели су да на тре-
нутак збуне публику, 
јер су седели помеша-
ни са публиком. Спон-
тано су почели да уста-
ју из разних делова све-
чане сале, али је убрзо, 
док су простором од-
звањале снажне речи и 
поруке, збуњеност пу-
блике заменило одуше-
вљење.

Беседили су те вече-
ри: Наталија Томић, ко-
ја је за ауторску беседу 
добила „Венац бесед-
ништва”, затим Дими-
трије Петровић добит-
ник „Цицерона” адво-
катске канцеларије 

„Јелкић”, као и Тијана Мајданџић. Ре-
цитовали су победници у рецитова-
њу: Павле Мацановић, Андрија Мар-
тиновић, Катарина Кашански и Ма-
рија Капичић, а ово посебно вече су 
својим музичким умећем и талентом 
улепшали Мила Симић и Јован Гли-
шић, који су свирали на клавиру, Реља 
Малетковић, који је свирао на виоли-
ни, Милош Богдановић – гитара и Ан-
дрија Мартиновић – хармоника. Тех-
ничка подршка у току програма је 
био ученик Андреј Ђорђевић, који је 
био и учесник програма, чинећи трио 
са Катарином и Милошем у извођењу 
једне музичке тачке. Са ученицима је 
радила и програм припремила про-
фесорка Драгана Меселџија.

Публика је уживала, јер је ово било 
једно заиста богато вече, на којем су 

се могле чути беседе, Григ, „Липовач-
ко коло” и „Нотурно”, Јован Јовановић 
Змај и Максим Горки, Антић и Воји-
слав Илић, као и српске народне пе-
сме и чардаш. У таквом шаренилу из-
вођача и програмских нумера, пока-
зало се и право богатство 
свестраности и талената ученика. 

По завршетку програма, и учесни-
ци и гости су могли да се послуже 
топлим чајем, а колико су се добро 
осећали говори и жеља ученика да 
се што пре поново организује про-
грам сличан овоме, јер толико тога 
желе и имају да покажу.

Овај програм финансијски је по-
држала Самоуправа Срба у Терезва-
рошу, на челу са председницом Ми-
лицом Немењи.

Д. М.

НЕВЕН Поподневна књижевна чајанка у Будимпешти

Музиком и поетском  
речју ђаци оплеменили 

свакодневицу  

Б ројним наступима и активно-
стима ставили су тачку на ве-
ома успешну годину, која је за 

њима. Хор српске основне школе уче-
ствовао је у градском програму, који 
организује Дом културе у Батањи, под 
називом „Адвент”. Они су се батањ-
ској публици представили песмом и 
игром. Маштовита кореографија 
„Игра анђела”, одушевила је бројну 
публику, која се тог поподнева окупи-
ла у Дому културе, након које је школ-
ски хор извео добро познату песму 
„Анђели певају”. Све присутне су на 
крају изненадили својом заједничком 
продукцијом са родитељима, мамама 
и татама. Удружени, уз пратњу једног 
тате на гитари, отпевали су божићну 
песму и уједно послали поруку коли-
ко је важна породица и заједништво. 
Публика их је наградила великим 
аплаузом у току продукције и на кра-
ју програма.

Старија група из забавишта је на-

ступала на божићном концерту за 
стара и оболела лица. Они су се по-
пулацији трећег доба представили 
сплетом српских народних песама и 
игара, које се налазе на њиховом ре-
пертоару. Био је ово прави мелем за 
душу најстаријим грађанима Батање.

Већ наредног дана, како традиција 
налаже, у васпитно-образовној инсти-
туцији у Батањи, ученици нижих ра-
зреда су посетили своје мале другаре 
из забавишта и уживали у њиховом 
програму. Даривали су једни друге 
пред божићне празнике ручним ра-
довима и слаткишима. Задовољство 
је било обострано. Ученицима је било 
драго што су се опет нашли у забави-
шту, за које их вежу лепе успомене, 
док је деци из вртића пријало дру-
штво „великих” другара. Присетили 
су се лепих обичаја на Бадњи дан и 
за Божић, па су у холу школе простр-
ли сламу, пијукали, тражили слатки-
ше и певали божићне песме.

Већ наредног дана малишани у за-
бавишту су дочекали Деда Мраза, ко-
ји је са пуним џаком поклона обра-
довао децу. Родитељи, баке и деке су 
уживали у веома квалитетном про-
граму, који су васпитачице и ове го-
дине веома креативно осмислиле, а 
талентовани и спретни малишани из-
вели. 

Они мало старији, школарци, по-
следњег дана пред распуст, у друштву 
другара из разреда и разредног ста-
решине, обележили су предстојеће 
празнике и даровали једни друге у 
склопу игре „Тајни пријатељ”. Након 
овог угостили су добро познате глум-
це из Новог Сада, креативни студио 
Чаролија. Они су им приказали ново-
годишњу представу „На тајном задат-

ку”, у којој је господин Бели Зец, имао 
важан задатак, да прерушен спаси 
чаробни сат, како се не би зауставило 
време, јер онда нема бајки, нема ма-
ште, нема ни радости, а ни Деда Мра-
за. Како правда бива задовољена, на 
самом крају интерактивне представе 
се појавио Деда Мраз и изазвао ве-
лико одушевљење, понајвише код нај-
млађих ученика, који су једва чекали 
да виде шта се налази у новогоди-
шњим пакетићима.

Батањски основци су тако отишли 
на заслужени зимски одмор, а у школ-
ске клупе вратили су се 9. јануара. Од-
мах по повратку, започели су припре-
ме за традиционални Новогодишњи 
бал, који се одржава 14. јануара. 

Станислава Ђенеш Екбауер

Српска школа у Батањи

Малишани Батањске двојезичне српске основне школе 
и забавишта провели су весело и раздрагано последње 
школске дане уочи зимског распуста, који је управо завр-
шен. Активни су били и млађи и старији, како крајем 
прошле, тако и почетком ове године. 

Испраћена још једна 
успешна календарска година

У препуној свечаној сали Текелијанума, крајем прошле годи-
не одржанa је Поподневна књижевна чајанка. Програм су 
приредили млади, талентовани станари Српског колегијума 
„Никола Тесла”.
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Јован Стерија Поповић

13. јануара 1806 – У Вршцу је рођен српски писац 
Јован Стерија Поповић, први српски комедио-
граф, „отац” српске драме. Стеријине драме су 
више од 100 година на позоришним репертоа-
рима. Прва му је комедија „Лажа и паралажа”, 
затим „Тврдица”, „Покондирена тиква” (према 
којој је 1956. године Миховил Логар компоновао 
оперу) и „Зла жена”, све комедије карактера. Од 
комедија нарави најбоље су му: „Женидба и 
удадба”, „Кир Јања”, „Родољупци” и „Београд 
некад и сад”. Био је један од водећих интелек-
туалаца свога времена. Као начелник Министар-
ства просвете (1842-1848) много је учинио за ор-
ганизовано развијање школства. Године 1844. 
донео је школски закон (Устројеније јавног учи-
лишног наставленија), којим је први пут у Срби-
ји озакоњена гимнастика као школски предмет 
од I до VI разреда гимназије, али још увек нео-
бавезан за ученике. Посебно је значајан његов 
напор на проучавању и очувању културног на-
слеђа Србије. Предложио је Совјету да се доне-
се Уредба о заштити старина, па је Србија Сте-
ријином заслугом донела први правни акт о за-
штити споменика културе. Донео је 10. маја 1844. 
године указ, којим је основан „Музеум сербски” 
у Београду, чиме се сматра оснивачем ове уста-
нове. 

13. јануара 1945 – Совјетска Црвена армија ушла 
је у главни град Мађарске, Будимпешту. 

13. јануара 1991 – На светском првенству у аустра-
лијском граду Перт, југословенски ватерполисти 
освојили су златну медаљу. Југославија је први 
пут постала првак света у ватерполу у Мадриду 
1987. 

13. јануара 2001 – У Београду је умро југословенски 
књижевник Бранко В. Радичевић. 

13. јануара 2002 – У Београду је у 78. години умро 
српски књижевник Антоније Исаковић, потпред-
седник Српске академије наука и уметности од 
1980. до 1992. 

14. јануара 1826 – У Пешти је основана Матица 
српска на иницијативу Јована Хаџића (Милош 
Светић) и уз помоћ богатих српских трговаца из 
Пеште и Будима. 

14. јануара 1840 – У кнежевини Србији за школску 
славу је проглашен Савиндан, празник у спомен 
на великог српског просветитеља и заштитника 
школства Светог Саву. Прва прослава Савинда-
на одржана је 1812. у Земуну, а химна Светом 
Сави је први пут изведена 1839. у Сегедину. 

14. јануара 1897 – Рођен је српски историчар Васа 
Чубриловић, професор Београдског универзи-
тета, члан Српске академије наука и уметности. 
Као учесник атентата на аустроугарског престо-
лонаследника Франца Фердинанда 1914. у Са-
рајеву, осуђен је на 16 година затвора и до слома 
Аустро-Угарске у Првом светском рату био је у 
затвору. 

15. јануара 1804 – Јањичарске старешине, дахије, 
који су 1801. године узурпирали власт у Београд-
ском пашалуку, почели су „сечу кнезова” у по-
кушају да спрече побуну српског народа. Они 
су на превару ухватили и погубили око 70 нају-
гледнијих српских кнезова, виђених људи и све-
штених лица, међу којима Алексу Ненадовића, 
Илију Бирчанина, Хаџи-Рувима и Хаџи-Ђеру. Тај 
трагични догађај убрзао је избијање Првог срп-
ског устанка. 

16. јануара 1927 – Умро је српски географ Јован 
Цвијић, оснивач антропогеографије и геомор-
фологије и Географског друштва у Београду 
(1910). Председник Српске краљевске академије 
од 1921. до смрти и почасни доктор више ино-
страних универзитета и академија, председник 
територијалне комисије на Мировним прегово-
рима у Версају (1919-20) („Антропогеографски 
проблеми Балканског полуострва”, „Балканско 
полуострво и јужнословенске земље”, „Етноге-
ографске карте југословенских земаља”). 

16. јануара 2018 – Убијен је Оливер Ивановић, пред-
седник Грађанске иницијативе СДП, пошто је на 
њега непозната особа испалила више хитаца из 
пиштоља у северном делу Kосовске Митровице. 

ВРЕМЕПЛОВ ИНФО

ПОЗИВ НА СВЕТОСАВСКУ 
АКАДЕМИЈУ У БУДИМПЕШТИ

Самоуправа Срба у Мађарској и Културни и 
медијски центар "Српски венац" срдачно вас 
позивају на Светосавску академију, која ће 

бити одржана у суботу, 28. јануара 2023. године 
са почетком у 13.00 часова.

Место одржавања манифестације:
Свечана сала Текелијанума

1053 Budapest, Veres Pálné u. 17

Реализацију програма финансијски  
је помогла Влада Мађарске.

Храм Св. великомученика Георгија  
у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈАНУАР 2023. 

15. 01. недеља – Света Литургија        10 ч.
18. 01. среда – Крстовдан
Света Литургија  10 ч.
18. 01. среда –  Вечерње 16 ч.
19. 01. четвртак – Богојављење  16 ч.
Света Литургија 10 ч.
19. 01. четвртак – Вечерње  16 ч.
20. 01. петак – Сабор Светог Јована  10 ч.
Крститеља – Јовањдан Света Литургија 
21. 01. субота – Вечерње  16 ч.
22. 01. недеља – Света Литургија  10 ч.
26. 01. четвртак – Вечерње  16 ч.
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Рестаурација у МајшуАКЦИЈЕ

Црква у Мајшу је једноставног ар-
хитектонског решења, у маниру про-
винцијског барока, са металним завр-
шетком торња као посебним укра-
сом. Ту се истичу двоспратни 
декоративни отвори, први у виду псе-
удолантерне, а други у купастом су-
жавању четири крака, на које належе 
базис с јабуком и крстом. У цркви је 

после зидања постављена јед-
ноставна олтарска ограда са 
зографским иконама прет-
ходног иконостаса. Садашњи 
иконостас насликао је 1806. 
године провинцијски иконо-
писац Јаков Недић са сином 
Стојаном. Недић је био „жи-
тељ села Боботе”, а сликао је 
иконостас у Батосеку, Борјаду 
и Мајшу. Црква је обновљена 
1896. године. Том приликом 
иконостас је „рестаурирао” 
мало познати Фердинанд Де-
метер из Печуја.

Да ли је за време „рестау-
рације” од стране споменутог 
мајстора дошло до премаза 
живописа или се то догодило 
касније, за сада се не зна. То 
морају да открију научници, 
историчари уметности, струч-
њаци, који се баве тим пита-
њем. Чињеница је да је зидно 
сликарство мајшанске српске 

православне цркве „добило” неколи-
ко слојева кречних премаза.

Дуго година тај живопис налазио 
се под велом тајне кречног премаза. 
Међутим, пре неколико година, још 
док је Норберт Бугарски био стара-
тељ мајшанске српске православне 
цркве, он је преко својих познанстава 
покренуо истраживање зидног сли-

карства светог храма у поменутом 
барањском насељу. Након неколико 
година ти напори уродили су плодом 
и подсредством Самоуправе Срба у 
Мађарској, која је од Владе Мађарске 
добила десет милиона форинти, от-
почели су радови на откривању зид-
ног сликарства светог храма.

Нема сумње да живопис мајшан-
ске цркве представља уникат српске 
уметности. Он је од великог значаја 
и за иконографске студије – истра-
живачи ће наићи на занимљиву ком-
позицију уметничког изражаја. За са-
да, Јожеф Ланги ради само у олтар-
ском простору. Својим малим радним 
алатом открива милиметре, или цен-
тиметре површине. Захваљујући тим 
прецизним радовима, равномерно се 
открива сав украс зида, а пре свега 
сводова олтара.

„Циклус зидног сликарства, који от-
кривамо овде у Мајшу, је јединствен 
у Мађарској. Техника сликарства је 
јединствена, као што је осликан и сам 
иконостас. Иако ја себе не сматрам 
великим зналцем православне ико-
нографије, ипак, мишљења сам да је 
сама концепција иконографије, тако-
ђе, јединствена. Овакво комплесно 
осликавање је веома ретко. Драго ми 
је што је мени поверен задатак да 
урадим рестаураторско-конзерватор-
ске радове, што за мене представља 
част, али и изазов”, рекао нам је мај-
стор Јожеф Ланги. 

Он нам је открио да постоји један 
бакрорез из 1760-их година, који 
представља приказ „анђеоског кра-
ка“, али указује и на друге занимљи-
вости. Према његовом мишљењу, жи-
вопис из 18. века је нестао са циљем 
да се црква заштити. Њена судбина 
се мењала у зависности од имовин-
ског стања месног српског православ-
ног живља.

„Нажалост, с временом је зидно 
сликарство потамнело. С једне стра-
не због свећа, с друге стране због ди-
ма, који је долазио из кадионице, због 
дима ужареног брикета. Премаз је 
настао са циљем да се црква штити 
и модернизује, а не због лоше воље 
верника, или мајстора који је према-
зао живопис. Циљ је био да свети 
храм буде леп, нов и модеран”, тврди 
Јожеф Ланги. 

„Нажалост, поједини делови цркве, 
који су премазани кречним према-
зом, у толикој мери су оштећени због 
алкалних, хемијских киселина, да су 
тамо композиције скоро потпуно уни-
штене”, додаје рестауратор-конзер-
ватор из Стоног Београда. Он сматра 
да би се оштећени делови могли по-
ново осликати, али напомиње да ре-
стаураторска етика налаже да се оне 
делове које човек не познаје, не усу-
ђује да реконструише.

Међутим, све оно што је познато и 
даје се открити, улива наду да ће уну-
трашњост мајшанске цркве с време-
ном поново заблистати у свом нека-
дашњем сјају, са својим оригиналним 
живописом и фрескописањем. Нарав-
но, за то ће бити потребно пуно вре-
мена, финансијских средстава и ис-
трајности стручњака. 

Искрено се надамо да ће се реста-
ураторско-конзерваторски радови и 
следеће године наставити. Ако има-
мо у виду да капитални пројекат „Мо-
хач 2026” предвиђа и обнову споме-
ника културе и верских објеката у 
околини поменутог барањског града, 
онда с правом можемо бити оптими-
сти да ће српска православна црква 
у Мајшу добити подршку и да ће при-
ча, везана за оживљавање старог жи-
вописа светиње, добити срећан епи-
лог.

П. М.

М еђународни дан хуманости 
обележен је и у Српском за-
бавишту у Дески, под слога-

ном „Наше мало, неком значи мно-
го”. Том приликом васпитачи су одр-
жали активности за децу, које су им 
помогле да схвате значај помагања 
другим људима, деци, животињама.

„Знам шта значи бити хуман. Моја 
бака је радила у фирми, која је по-
магала деци која немају родитеље”, 
рекао нам је Мате Талаш.

А остали су следили његов при-
мер, и покушали су да и они објасне 

како су некад и некоме помогли. „И 
моја мама то ради”, каже Јасмин 
Киш.

Вредне васпитачице позвале су 
мајку, Еугенију Киш Ханза. Она има 
фондацију под именом „Киш Чилаг 
непрофитна организација”, која по-
маже породицама у тешкој ситуаци-
ји. Одушевљење са обе стране – по-
кушаће да се удруже и помогну де-
ци.

Родитељи деце из забавишта су 
обавештени, скупљаће се играчке, 
одећа, обућа, књиге, храна и др. Све 

што су у могућности да донесу. Вред-
на деца код куће су бирала играчке 
и одећу коју би поклонили, а роди-
тељи су паковали. У забавишту су бо-
јили цртеже, које ће послати друга-
рима, у највеселије боје, јер треба 
сви да се радују. 

Кутије и кесе су пристизале, и по-
лако кренуле да затрпавају малену 
зборницу. Није то сметало васпита-
чима, јер су увек нашли простора да 
смисле неке нове игре. Прошла је 
једна недеља, а за њом и још једна.  

Време је да се опет позове Еуге-
нија. Стижу празници и време је да 
обрадујемо децу.

Она долази комбијем своје орга-
низације, а деца, дадиље и васпитачи 
јој помажу да све спаковано прене-
се. Није им хладно, трче од зборнице 
до аута, без јакне и са осмесима, зна-
ју да чине добро дело и поносни су 
што помажу. 

Када су се врата комбија затвори-
ла Еугенија је своје руке склопила 
као да се моли и са највећим осме-

хом на лицу само срећно и кратко је 
рекла: „Хвала вам”!

С. С.

Храм из 1781. године поново 
открива своје лепоте 

Делимично обновљена  
црква у Мечки

У српској цркви у Мајшу приводи се крају прва етапа 
радова на поновном откривању њеног зидног сликарства. 
Посредством Самоуправе Срба у Мађарској, рестауратор-
ске радове вредне 10 милиона форинти финансира Влада 
Мађарске, а стручни радови поверени су стонобеоград-
ском рестауратору и конзерватору Јожефу Лангију.

Захваљујући конкурсним средствима пристиглим од Вла-
де Мађарске, на српском православном храму посвећеном 
Светом великомученику Димитрију, обављена је делимич-
на реконструкција.

Поскупљења отежала радове


