
Број 45 • Будимпешта, 5. новембар 2020. • XII година

www.snnovine.com

Распуст у „Српском венцу”      

Министри о ЕУ и економији      

10.
СТРАНА

7.
СТРАНА

12.
СТРАНА

2.
СТРАНА

Вишеградске приче      

Прославе Свете Петке у Мађарској       
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САРАДЊА

П етер Сијарто је честитао мини-
старки Јадранки Јоксимовић 
на реизбору, уз уверење да ће 

Мађарска и Србија наставити путем 
додатног побољшања својих развије-
них партнерских и добросуседских 
односа.

Јоксимовићева и Сијарто су се са-
гласили да, иако су епидемија корона 
вируса и њене економске последице 
довеле Србију и Мађарску у тежак 
положај, две владе су брзо и одлучно 
одговориле на изазове које је вирус 
поставио и одржале добру сарадњу.

Новоформирана Влада пријем Ср-
бије у ЕУ види као стратешки циљ, 
који би могао да доведе до брзог на-
ставка започетих реформи, а Сијарто 
је нагласио да је Мађарска и до сада 
била истрајна у подржавању процеса 
приступања Србије Унији.

Сијарто је казао да је Мађарска 
подржавала Србију и на политичком 
и на техничком нивоу, јер је мађарски 
став да је пријем нових чланица у ЕУ 
неопходан.

Јоксимовићва је захвалила на изу-
зетној подршци и помоћи коју лично 
министар Сијарто и Мађарска обез-
беђују Србији у процесу приступања 
Европској унији.

Упознала је саговорника са основ-
ним правцима деловања нове Владе, 
посебно са плановима за реализаци-
ју оних који се односе на убрзање 
процеса европских интеграција.

„Уз борбу против последица пан-
демије ковида-19 на здравље људи и 
на наш здравствени систем, брже ре-
форме у области владавине права и 
економско оснаживање јесу оно што 
грађани од нас очекују и на чему ће-
мо одговорно и приљежно радити у 
сарадњи са нашим европским парт-
нерима", казала је Јоксимовићева.

У својству националног ИПА коор-
динатора министарка Јоксимовић је 
указала и на велики значај досада-
шње финансијске подршке ЕУ Србији, 
пре свега из ИПА претприступних 
фондова, али и посебно нагласила 
велику важност недавно представље-
ног Инвестиционог плана за Западни 
Балкан.

Како је нагласила, Европска коми-
сија је и на тај начин пружила креди-
билан и врло конкретан доказ да За-
падни Балкан представља подручје 
од стратешког значаја за ЕУ и на томе 
смо захвални свим државама члани-
цама ЕУ.

„Уз потребу да се даље спроводе 
економске реформе које је Европска 
комисија иначе позитивно оценила у 
Извештају за Србију за 2020, унапре-
дићемо и привредну сарадњу у реги-
ону реализацијом иницијативе „ми-
ни-шенген”, усмерене на слободније 
кретање људи, робе, услуга и капита-
ла на Западном Балкану”, истакла је 
Јоксимовићева. 

Министар Сијарто је истакао да 
спољнополитичка кретања у проте-
клих неколико месеци на пољу при-
ступања ЕУ могу дати разлога за оп-
тимизам.

Обнова дијалога између Београда 
и Приштине, обилазак Западног Бал-
кана, Оливера Вархељија и Инвести-
циони пакет за регион пружају при-
лику да процес евроинтеграција до-
бије замах, а пакет пружа значајне 
ресурсе за инфраструктурно повези-
вање региона и за развој економије.

За Владу Србије је регионална са-
радња увек представљала приоритет, 
што показује и иницијатива „ми-
ни-шенгена”. Наведено потврђује и 
чињеница да је комесар за прошире-
ње и суседску политику поставио за 

циљ да се током ње-
говог мандата бар 
једна земља при-
дружи Унији.

У том духу, Бео-
град даје добар 
пример у развоју 
регионалних одно-
са, што би могло да 
допринесе бољем 
интегрисању регио-
на у европску при-
вреду.

„Мађарска подр-
жава процес при-
ступања Србије ЕУ 
и на политичком и 
на професионал-
ном нивоу. Представници мађарске 
Владе на свим форумима истичу, би-
ло да је реч о Бриселу, Будимпешти 
или Београду да Србија мора што пре 
да се придружи ЕУ. Мађарски експер-
ти помажу српској администрацији 
да што пре и ефикасније преузму 
правне тековине Европске уније”, ка-
зао је Сијарто. 

Додаје да Мађарска доследно по-
држава потребу за отварањем нових 
поглавља о приступању, јер једино 
након тога може да се започне истин-
ски посао.

Постоји неколико преговарачких 
поглавља која је Влада Србије при-
премила, међутим нису отворена, ка-
зао је Сијарто и додао да је отварање 
поглавља предуслов да се започну 
неопходне реформе.

„Тако да не видимо сврху у поста-
вљању политичких препрека на том 
путу”, поручио је Сијарто.

Министарка Јоксимовић је нагла-
сила да ће нова Влада Србије актив-
но наставити реформски процес, 
посебно у области владавине права, 
пратећи у доброј мери препоруке из 
Извештаја Европске комисије у од-
носу на нову методологију прегово-
ра, коју је Србија прихватила, а која 
ставља још већи акценат на политич-
ке критеријуме и политички мони-
торинг.

Очекује се да би до краја године 
требало да се одржи Међувладина 
конференција, на којој би Србија 
представила своје резултате и стра-
тегију за приступање ЕУ за наредну 
годину. 

Јоксимовићева и Сијарто разговарали у Београду

Пријем Србије у ЕУ и даље стратешки циљ
Министарка за европске интеграције у влади Србије Јадранка Јоксимовић састала се у Београду са 
министром спољних послова и спољне трговине Мађарске Петером Сијартом, што је уједно била  

и прва званична посета Београду након формирања нове Владе Србије. 

КОРОНА – ТЕСТ ЗА ГЛОБАЛНИ СИСТЕМ
Епидемија ковида-19 тестирала је глобални међународни систем, али 

су Мађарска и Србија дале одличан пример ефикасне сарадње, оценили 
су Јоксимовићева и Сијарто и навели да би на тим темељима желели и 
даље да развијају односе две државе, јер поред политичких питања по-
стоје и многе друге области у којима Србија и Мађарска могу да остваре 
сарадњу. Саставни део те сарадње је развој економских односа, а Србија 
је већ прилично повезана са европском и мађарском економијом. Прошле 
године билатерална робна размена је, у односу на претходну годину, бе-
лежила годишњи раст за 2,9 одсто, прелазећи тиме 2,6 милијарди евра. 
Билатерална робна размена је у првих седам месеци 2020. године, због 
пандемије, опала за само 4,1 одсто, што је охрабрујуће.

ГАРАНТОВАНА ПРАВА МАЂАРА
Јадранка Јоксимовић и Петер Сијарто констатовали су да односи две-

ју земаља нису интензивни само на пољу приступања ЕУ, и у том смислу 
навели да Србија примерно гарантује права мађарске националне мањи-
не, што је по обостраној оцени, у заједничком интересу. 

„Јака заједница мађарске националне мањине доприноси снажној Ср-
бији што продубљује и јача везе између две земље”, сагласни су Сијарто 
и Јоксимовићева као и око тога да током историје, Мађарска и Србија 
никада нису имале тако блиске  међусобне односе.
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С ијарто и Мали су у Београду 
разговарали о новим улагањи-
ма мађарских компанија у Ср-

бији, као и о сарадњи две државе у 
спровођењу великих инфраструктур-
них пројеката, саопштило је српско 
Министарство финансија. Мађарске 

компаније ће инве-
стирати у логистичке 
центре, фармацеут-
ску индустрију, пре-
раду воћа и у мета-
ло-прерађивачку ин-
дустрију, и то углав- 
ном у централој и ју-
жној Србији.

У Војводини ће би-
ти настављен Проје-
кат економског ра-
звоја који подразуме-
ва подршку Мађар- 
ске малим и сред-
њим предузећима, 
наводи се у саопште-
њу.

Мали је истакао да 
је долазак девет ма-
ђарских компанија у 
Србију сјајна вест и 
добар сигнал Владе 
Мађарске, поготово у 
условима пандемије 

корона вируса. Додао је да ће бити 
одржан заједнички састанак са пред-
ставницима свих компанија, како би 
оне што пре почеле да раде у Србији.

На састанку је разговарано о мо-
дернизацији пруге између Суботице 
и Сегедина, која је кључан пројекат 

за становништво тог дела две земље. 
Kако је договорено, у најкраћем року 
ће се преузети све неопходне актив-
ности како би изградња почела што 
пре и била завршена до половине 
2022. године.

Тема састанка је била и завршетак 
реконструције Народног позоришта 
у Суботици, за које ће, према речима 
Малог, Влада Србије издвојити 300 
милиона динара, колико ће уложити 
и Покрајинска влада. 

Мали је нагласио да је важно „да 
у временима кризе знате да можете 
да се ослоните на пријатеље, као што 
је Мађарска и захвалио на огромној 
подршци коју је та земља на овај на-
чин пружила Србији”. 

Саговорници су се сагласили да су 
обе земље обимним и свеобухваним 
пакетом економских мера одговори-
ле на кризу изазвану пандемијом ко-
рона вируса, те да су на тај начин спа-
силе своје привреде. 

Министри о економској сарадњи САРАДЊА

Влада у Будимпешти суфинансира улагања у Србију 
„Мађарска ће са 25 милиона евра подржати девет домаћих компанија како би инвестирале у Србији, а 

вредност тих улагања биће између 75 и 80 милиона евра”, рекао је мађарски министар спољних послова 
Петер Сијарто у разговору са министром финансија Србије Синишом Малим.

Петер Сијарто и Синиша Мали

М инистар спољних послова Ма-
ђарске Петер Сијарто изјавио 
је да није фер да решење пи-

тања Косова буде предуслов за то да 
Србија уђе у ЕУ или убрза своје инте-
грације.

„Није фер да то буде предуслов и 
не сме тако да буде”, рекао је Сијарто 
за ТВ Прва.

Политички гледано, навео је он, не-
ке земље у ЕУ и институције у Брисе-
лу сматрају да је то политички пред-
услов јер је то, како каже, добра ре-
ференца за њих, због чега не би 
подржали напредовање интеграције 
Србије, и то је велики проблем.

Сијарто је рекао да је штета што 
Србија није отворила ове године ни-
једно поглавље у преговорима у члан-
ству и да је то срамота за ЕУ, а не за 
Србију.

„Србија је озбиљна држава и не 
треба да играмо игре са њом. ЕУ тре-
ба да каже директно да ли смо 
спремни за убрзање преговора или 
не”, рекао је шеф мађарске диплома-
тије и поновио да се Мађарска зала-
же за убрзање европских интеграци-

ја Србије, јер сматра да је у интересу 
ЕУ да Србија постане њена чланица, 
барем колико је то у интересу и Ср-
бије.

„Постоји политичка препрека, а то 
значи да све државе чланице то желе, 
могли бисмо да отворимо шест по-
главља. Европске земље које се на-
водно залажу за проширење и навод-
но су за интеграцију Западног Балка-
на, треба то јасно да кажу”, истакао 
је он.

Говорећи о пандемији коронавиру-
са, Сијарто каже да када дође до не-
ке кризе, недостаје лидерство ЕУ:

„Сви ми, чланице ЕУ, борили смо се 
да добијемо опрему: маске, уређаје, 
респираторе на истом тржишту у Ки-
ни, наши посредници су се свађали, 
'тукли' су се око тога ко ће шта да 
узме... Није било никакве координа-
ције из Брисела, јер те институције 
могу да управљају стварима макси-
мално у мирнодопским условима, 
али кад имамо кризу, недостаје ли-
дерство ЕУ”.

Шеф мађарске дипломатије из-
разио је задовољство начином на 

који председник Србије Алексан-
дар Вучић води рачуна о мишљењу 
војвођанских Мађара и што су они 
део државне коалиције.

„Вучићев приступ и поглед на бу-
дућност важан су темељ у доброј 
сарадњи коју имамо”, рекао је Си-
јарто за ТВ Прва.

Сијарто је рекао да су честитали 
председнику Вучићу на изборној 
победи, новој и старој премијерки 
Ани Брнабић победу на изборима 
и преузимање владе, као и да су 
срећни што су кључни министри 
Синиша Мали и Јадранка Јоксимо-
вић, са којима имају одличну са-
радњу, остали у својим ресорима.

Упитан како гледа на критике ко-
је и Србија и Мађарска трпе због 
сарадње са Русијом и Кином, Си-
јарто је рекао да је то „лицемерно 
критизерство”. Највеће критике, ка-
ко каже, долазе управо од оних ко-
ји највише сарађују са Кинезима и 
Русима и то „иза завесе”.

„То је израз љубоморе, не желе 
да им ми будемо конкуренција у 
сарадњи са предузећима на руском 

и кинеском тржишту”, казао је Сијар-
то.

Поводом мигранатске кризе он је 
рекао да је то велики проблем који 
неће бити решен док ЕУ не промени 
приступ и миграторну политику и не 
престану да шаљу поруке које за ми-
гранте изгледају као позив.

„Ако Брисел настави политику по-
зивања миграната они ће пристизати, 
имаћемо неприхватљиве слике на За-
падном Балкану да се понашају на 
варварски начин, што је неприхватљи-
во”, оценио је Сијарто. 

Петер Сијарто после посете Србији:

Србија је озбиљна држава и не треба да играмо игре са њом
Србија је технички већ спремна за отварање шест нових поглавља, каже Сијарто и додаје да не разуме 

зашто се одбацује прилика да се говори о важнијим питањима европских интеграција. Он је  
рекао да је последњи пут на самиту ЕУ покренуо питање да ли постоји правна препрека  

зашто Србија не може да отвори шест поглавља и да је добио одговор да не постоји.
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С еоски дом у Десци је центар 
културе, не само Деске, већ и 
околине. Културни живот у 

овом поморишком насељу увек је био 
познат, захваљујући малобројним Ср-
бима који су увек били носиоци кул-
турног живота насеља. Управо због 
неговања вере, језика и културе, ради 
опстанка. Наравно, у то се укључује и 
већински народ - Мађари.  

Да би рад био на 
нивоу потребни су 
и добри услови. Ду-
го година се ради-
ло у згради, у којој 
је сада клуб пензи-
онера, где је био  
„Култур”, а касније 
у згради биоскопа, 
која после велике 
обнове постаје Сео- 
ски дом.

У згради је сме-
штена и библиоте-
ка, разни клубови, 
као и просторије за 
програме. Та згра-
да је од свог почет-
ка место где се одр-

жава и „Банатски сабор”, „Сабор срп-
ске културе - дечја позоришта и 
фолклор”, самостални божићни про-
грами КУД-а „Банат”, а овде се одви-
јају и гостовања Српског позоришта 
и културно-уметничких друштава из 
земље и иностранства.  

Веома много мађарских фолклор-
них група је у последњим годинама 
прорадило, поред српских, које сада 

већ раде у Центру Св. Сава. Време је 
учинило своје, па увек треба нешто 
поправити и обновити.

То је наравно, једино могуће од  
конкурсних средстава, пошто Деска 
нема сопствених средстава, што је 
најчешће случај и са другим местима. 
Сада је успешно поправљена велика 
позоришна сала, обновљен је под, 
промењене су столи-
це и улепшани зидо-
ви. Ово постало заи-
ста лепо место, како 
и треба да буде за 
културне манифе-
стације. Надајмо се 
да ће епидемија 
ускоро проћи и да 
ће бити много кул-
турно-забавних ма-
нифестација. 

За Србе је, нарав-
но, важно да се и ове 
године одржи „Ба-
натски сабор“, а у ја-
нуару српски божић-
ни програм, као и 
све оно што је и до 
сада било важно и 

корисно, не само за Дешчане, већ и 
за мештане околних насеља. 

Обнове у Сеоском дому ће се на-
ставити, како би Деска и даље била 
место где је веома важно каква је око-
лина у којој живимо, као што је важно 
и да се негује култура и одржавају 
значајне културне манифестације. 

Боривој Рус

Сеоски дом у Десци доживео је своју ренесансу: реновирана је велика позоришна сала, обновљен под, 
промењене столице и улепшани зидови, па ово здање, освежено и модернизовано поново очекује  

мештане и њихове госте, на својим културним и забавним манифестацијама.

АКЦИЈЕ Завршена велика акција Дешчана

Реновирани Сеоски дом спреман за нове културне програме

Чланови Српске самоуправе у Мађарбоји Радови се изводе и у Српском клубу у Мохачу

С рпска самоуправа у Мохачу 
је у кратком временском ро-
ку, од краја септембра до сре-

дине октобра, три пута одржала за-
седање и увек се на дневном реду 
нашла, пре свега, обнова зграде ме-
сног Српског клуба. Као што смо већ 
писали, у том месту теку радови на  

реконструкцији клупских просторија 
мохачких Срба. Поплочавање велике 
сале је већ урађено, књиге су враћене 
на место, у ормаре, који се простиру 
од пода до плафона. У стану у сусед-
ству клуба, плочице су постављене, а 
сада се очекује измена прозора на 
целој згради. Планирани су и радови 

на фасади, на електричним инстала-
цијама, а има и других послова. Ра-
дови су отпочели 7. септембра и ру-
ководиоци месне српске самоуправе 
се надају да ће бити завршени крајем 
новембра.

У међувремену су наручене нове 
столице и столови, а већ су отпочеле 
припреме за обезбеђење места за 
евентуалну изложбу старина, саку-
пљених у Мохачу и околини. 

Сем тога, разговарало се и о могу-
ћим програмима након радова. На 
првом месту мисли се на освећење 
обновљеног клуба, а у виду је и орга-
низовање наступа Српског позори-
шта у Мађарској. 

Чланови ССМ на освећење и при-
годну свечаност поводом поновног 
отварања клуба  планирају да позову 
све оне који су својим радом и мате-
ријалним прилозима допринели об-
нови и препороду Српског клуба. 
Према плановима, поновно оживља-
вање Српског клуба у Мохачу  пред-
виђа се приликом прославе Св. Нико-
ле, патрона клуба.

Након свечаног 
освећења новог трга, 
посвећеног Илији Ди-
митријевићу, сликару 
иконостаса мађарбој-
ске српске православ-
не цркве, Српска само-
управа у Мађарбоји је, 
након краћег предаха, 
поново прионула на 
посао. У току су радо-
ви на обнови и адапта-
цији зграде бивше 
Српске вероисповед-
не школе, која ће уско-
ро послужити као но-
ви центар окупљања. 

Та тема се нашла на 

дневном реду седнице Српске само-
управе, којом је председавала Вера 
Вуковић Рот, председница тог тела. 
Чланови ССМ су размотрили при-
премне радове, везане за пројекат. 
Осврнули су се на преговоре са изво-
ђачем, још једном су анализирали 
уговор са њим и конкретизовали фа-
зе радова, које ће се одвијати у пред-
стојећем периоду. 

Трочлано представничко тело Ср-
ба је одлуку донело и о томе да уго-
сти двадесетдвочлану групу покло-
ника из Будимпеште и околине, као и  
Деске, који су у међувремену обишли 
верске и културно-историјске знаме-
нитости српског народа у Барањи. 
Као што смо већ писали, поклоници 
су, у организацији Самоуправе Срба 
у Будимпешти, 10. октобра боравили 
у Мађарбоји и посетили месни срп-
ски православни храм и нови трг, по-
свећен сликару и иконописцу Илији 
Димитријевићу. Пријем, који су дома-
ћини обезбедили својим гостима, био 
је топао и братски. 

П. М.

Активности Срба у Мохачу и Мађарбоји

Друштвени живот ускоро у 
обновљеним просторијама

Наши сународници у два насеља на југу Мађарске 
увелико раде на реновирању јавних објеката који  

ће убудуће служити за окупљања и друштени  
живот Срба у тим местима.
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С амоуправа града Помаза је, 
поводом државног празника 
23. октобра, и ове године до-

делила признања грађанима који су 
на разне начине допринели проспе-
ритету и ширењу угледа свога града. 
Ове године, међу осморо најзаслу-
жнијих, нашла се и Аница Шошић 
Крунић, оснивач и руководилац срп-
ског КУД-а „Опанке”. 

Свечаност у Помазу одржана је 
код споменика подигнутог у знак се-
ћања на револуцију из 1956. године. 
Свечани говор, том приликом, одр-
жао је дугогодишњи посланик 
Иштван Славик. Међу личностима ко-

је је говорник посебно идвојио, истак-
нут је и Милорад Шошић, који је 4. 
новембра 1956. бранећи Касарну „Пе-
тефи” од Руса, задобио седам про-
стрелних рана, хитаца, од којих су га 
два погодила у плућа. 

У програму је учествовала група 
ученика Уметничке школе „Иванчич” 
из овог града, а потом је градоначел-
ник Помаза Иштван Лејдингер уру-
чио награде заслужним грађанима, 
међу њима и Аници Шошић Крунић. 
Том приликом прочитана је њена 
биографија, уз образложење да „већ 
више од 37 година руководи фол-
клорним  друштвом и несебично ра-

ди на очувању културе и фолклора, 
негујући и јачајући друштвену зајед-
ницу”. 

Посланичко тело предвођено гра-
доначелником Лејдингером, додели-
ло је заслужним појединцима и при-
знања „Почасни грађанин Помаза”.

„За мене је ово било велико изне-
нађење. Веома сам захвална онима 
који су ме предложили и онима који 

су ме подржали. Наставићу даље да 
радим на овом пољу. Поносна сам, 
јер имам и подршку своје деце, која 
су такође у свету фолклора. Често пу-
та није било лако, али смо заједно све 
успели да решимо. Док могу, док сам 
жива, ја ћу наставити овај рад, јер је 
то мој живот”, рекла је Аница Шошић 
Крунић за наш лист.

Д. К. - П. М.

ВЕСТИ

Град Помаз наградио Аницу Шошић Крунић

У издању Друштва немач-
ко-мађарског пријатељства 
у Мечки, недавно је светлост 

дана угледала разгледница под на-
словом „У спомен на стара време-
на”. Руководство организације, 
предвођено председницом Мели-
том Хенгл, сматрало је важним да 
се на издању нађе и српски право-
славни храм, посвећен Светом ве-
ликомученику Димитрију. 

Организација, основана 1999. го-
дине, сматра од посебног значаја 
чување и заштиту локалних вред-
ности, у које убраја и месну српску 
православну цркву, без обзира што 
се ради о верској и културној ба-
штини српског народа. 

То се потврдило и прошле године 

када су се чланови организације, 
предвођени Мелитом Хенгл, појави-
ли на прослави светодимитријевске 
храмовне славе. Осим тога, помогли 
су и у обезбеђивању зграде надомак 
наше светиње, где је приређен агапе 
након славског богослужења, а трпе-
зу љубави пропратио је и топао при-
јем од стране чланова удружења.

Друштво немачко-мађарског при-
јатељства покренуло је иницијативу 
о склапању „Споразума о сарадњи” 
са Печујско-барањским удружењем, 
у циљу очувања и неговања зајед-
ничких вредности села, у које се 
убраја и српски православни храм 
посвећен Светом великомученику 
Димитрију. 

П. М.

„Месец српске културе у Сегеди-
ну” стигао је до своје нове станице. 
Наиме, 29. октобра у месном Српском 
клубу гост месних Срба и њихових 
пријатеља био је Борислав Рус, пред-
седник Самоуправе Срба у Будимпе-
шти. Он је изашао у сусрет молби ор-
ганизатора манифестације и „уско-
чио” уместо Миклоша Самоша, 
познатог посластичара, који због 
објективних разлога на крају ипак ни-
је био у прилици да допутује у Сеге-
дин и представи свој роман судбине 
„Марципан – царство мога оца.”

Након поздравних речи организа-
тора вечери, Борислав Рус је присут-
не укратко упознао са историјатом 
покретања серије поклоничких путо-
вања у организацији Самоуправе Ср-
ба у Будимпешти. Он је нагласио да 
су путовања организована с циљем 
да се са траговима предака што боље 
упозна богатство српске културе, спо-
меничког наслеђа српског народа! 
Јер, како рече говорник, Срби имају 
чиме да се диче!

Уследила је, потом, пројекција два 
документарна филма - о острву Крф, 
које су поклоници посетили 2013. го-
дине и манастиру Хиландар, из 2016. 
године.

У међувремену, излагач је гово-
рио о последицама Сарајевског 
атентата,  албанској голготи и бо-
равку Срба на Крфу и Виду од 1916. 
до 1918. Оба су уткана у колективну 
свест српског народа као раздо-
бље безмало античке трагичности, 
несебичног јунаштва и истинске 
хуманости.  

„Крф је свето и вољено место за 
све Србе”, гласила је порука Бори-
слава Руса, који је подсетио да су 
током боравка на Крфу бачени 
венци у Плаву гробницу и читани 
стихови Милутина Бојића. Говор-
ник је такође веома надахнуто бе-
седио и о манастиру Хиландар, нај-
значајнијем духовном средишту 
српског народа, светињи над све-
тињама која се сматра чуварем и 
утемељивачем наше писмености, 
духовности и културе.

Публика се, захваљујући доку-
ментарним филмовима, још једном 
уверила да је Хиландар вековима 
духовна тачка ослонца, својеврсни 
светионик српског народа. Са друге 
стране, острво васкресења Србије 
од јануара до априла 1916, било је 
једино упориште српске слободе.

П. М.

Црква у Мечки на разгледници

Пројекција филмова  
у Сегедину 
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СУСРЕТИ Културна манифестација у Десци

Л епа прича у вези са оснивањем 
парохијске билиотеке и читаони-
це отпочела је још 2017. године, 

када је приликом празновања духов-
ног оца српског народа, Растка Саве 
Немањића, у месном парохијском до-
му одржано свечано освећење новоо-
сноване Српске читаонице, библиотеке 
српске заједнице у овом поморишком 
насељу. Било је то крунисање догађаја 
од пре пет месеци, када је познати му-
зичар и менаџер Зоран Бугарски Бри-
ца, уручио Дешчанима поклон-књиге 
које су прикупили људи добре воље из 
Новог Сада,  Сремских Карловаца, Пе-
троварадина и других насеља у Војво-
дини.

Он је на „Ајваријади“ својим при-
јатељима из Мађарске поклонио 
фонд од близу 3000 наслова, тј. срп-
ских издања која су своје место потом 
нашла у парохијском дому, где је 27. 

јануара 2017. била уприличена пригод-
на свечаност.

Након тога, Срби у Десци предвође-
ни протонамесником Светомиром Ми-
личићем, парохом дешчанским, отпо-
чели су припреме адаптације библио-
течке просторије у парохијском дому. 
Израда полица и адаптација простора 
у првом кораку коштала је близу 
400.000 форинти, а радови су потом на-
стављени.

До крунисања ових дошло је 24. и 25. 
октобра ове године, када су одржани  
Дaни књиге, парохијске библиотеке и 
читаонице „Свети Сава”. Дводневна ма-
нифестација отпочела је у суботу ве-
черњим богослужењем у месном срп-
ском православном храму, да би сутра-
дан била настављен Светом литургијом, 
којом је началствовао јеромонах Вар-
нава Кнежевић, а саслуживали прото-
намесници Далибор Миленковић, па-

рох сегедински и Светомир Миличић, 
парох дешчански, као о протођакон 
Миодраг Јовановић (из Епархије теми-
шварске) и ђакон Стефан Милисавић. 
Чтецирали су Рувен Фридман и Нико-
ла Ђорђев. Потом је служен парастос 
почившем протођакону Василију Мар-
ковљеву, који се упокојио 24. октобра  
прошле године. 

Освећење библиотеке у Парохиј-
ском дому обавио је протонамесник 
Далибор Миленковић, парох сегедин-
ски, који је том приликом одржао и 
кратку пригодну беседу: 

„Једна добра књига злата вреди. Ра-
ди се о једној народној изреци која се 
с године на годину оставља нама, да 
преносимо нашим следбеницима, на-
шој деци, нашим унуцима, нашем на-
роду. Господ је преко својих пророка 
слао писмене поруке нама људима а 
један од битних елемената био је ка-
мен. Где је Бог, на две камене плоче,  
поставио десет Божјих заповести – пи-
сане – и дао је своме народу да их по-
штује.“

Свечаност је приведена крају поја-
њем Химне Светом Сави.

Дешчани су од епископа будим-

ског Лукијана добили поклон од сто 
књига за нову библиотеку, а реализа-
цију оснивања парохијске библиоте-
ке и читаонице суфинансирали су 
Фонд „Бетлен Габор" и Уред премије-
ра, Локална самоуправа села Деске, 
Српска народносна самоуправа у Де-
сци и месна српска православна цр-
квена општина. Покровитељи култур-
не манифестације у овом месту били 
су Самоуправа Срба у Мађарској, 
Српска народносна самоуправа у Де-
сци и KУД „Банат”.

Како нас је информисао о. Мили-
чић, библиотека је веома богата и рас-
полаже разноврсним жанровима: пре 
свега, ту се налази духовна литература, 
али може се пронаћи и белетристика, 
медицинска литература, историја итд. 
Парохијска библиотека и читаоница 
су отворени за све, и то не не само за 
Дешчане, него и за Србе из околних 
насеља. Изнајмљивање издања вршиће 
се код протонамесника Миличића, ко-
ји је наговестио да ће ускоро бити 
одређен посебан дан у недељи када 
ће љубитељи писане речи моћи да по-
зајме књиге. 

П. М.

Дaни књиге, парохијске библиотеке и читаонице 
Срби у Десци добили су нову библиотеку и читаоницу, које су освећене и свечано предате на  

кришћење у оквиру културне манифестације, приређене у организацији Српске  
православне црквене општине и парохије, 24. и 25. октобра.

ОДЛОЖЕНО ОДРЖАВАЊЕ „БАНАТСКОГ САБОРА“
Организатори традиционалне културне манифестације „Банатски са-

бор", предвођени Кристифором Брцаном, председником месног КУД-а 
„Банат“, одлучили су да одложе одржавање програма за почетак следеће 
године. Будући да је стање проузроковано пандемијом у целој Мађарској 
све сложеније, јер непрекидно расте број заражених корона вирусом, 
организатори су одлучили да одустану од одржавања „Банатског сабора“, 
првобитно планираног за 7. новембар. У доношењу овакве одлуке је, поред 
здравствене заштите, битно утицала и чињеница да је дешчански Сеоски 
дом, где се обично одржава саборска манифестација, тренутно затворен. 
Осим тога, поједини учесници културне смотре, који су послали своје 
пријаве, у међувремену су одустали од наступа на „Банатском сабору“, 
управо због мера предострожности.

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 8,5 МИЛИОНА ФОРИНТИ
„Доста посла и средстава је уложено у овај пројекат. Поред тога што 

смо купили нове витрине, ормане, полице, ми смо направили и подно 
грејање у другој просторији, купатило, толает, изменили смо врата и про-
зоре. Урадили смо и послове који нису били предвиђени у првом конкур-
су, а који је био вредан пет милиона форинти. Урађена је хидроизолаци-
ја зидова, пода, бетонирање, грејање је ново, постављен је ламинат – дакле, 
пуно тога смо урадили током реализације овог пројекта, који је коштао 
око 8,5 милиона форинти“, рекао је за наш лист протонамесник Светомир 
Миличић, дешчански парох.
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И ме Вишеград значи „горњи 
град” или „горња тврђава”. 
Данас је то познато излети-

ште, пре свега гостију из оближње Бу-
димпеште, али и ширег региона, који 
се налази на листи светске баштине 
Унеска. 

Приче, предања и легенде Више-
граду дају посебну магију и привлач-
ност. Место је познато по остацима 
раноренесансне палате мађарског 
краља Матије Корвина и средњове-
ковне тврђаве. У дугачком реду зна-
тижељни посетиоци су мирно чекали, 
да купе улазницу и обиђу тврђаву. И, 
док је до нас допирала средњовеков-
на музика, коју је уживо на тврђави 
свирао оркестар егзотичних дувач-
ких и жичаних инструмената, читамо 
текст на споменику. Он сведочи да су 
се управо ту, 1335. године, састали та-
дашњи владари Бохемије, Мађарске 
и Пољске, и да се неколико векова 
касније, 1991. године, на истом месту 
састала Вишеградска четворка, коју 
су чиниле: Мађарска, Пољска, Чешка 
и Словачка, те да су ове земље зајед-
но ушле у Европску унију 2004. годи-
не. То симболично чини преплитање 
вишевековне историјске везе ових 
земаља. 

Тврђава је на узвишењу до кога пе-
шачимо ходочасним корацима веру-
јући да су на том земљишту утиснута 
и стопала Немањића. Тамни, љути ка-

мен којим је тврђава грађена, одолео 
је вековима, а оно што је урушено 
разним историјским вихорима, бри-
жно је у новије време поправљано, 
како би се сачувало за потомке, као 
сведочанство о једном времену и жи-
воту.

Свеке године, средином јуна, на 
Вишеградској тврђави се одржавају 
турнири средњовековних борилач-
ких вештина. У том периоду посета 
туриста се вишеструко повећа, а на 
смотри учествују разна Удружења за 
неговање средњовековне културе и 
традиције из целе Европе. Учесници 
су одевени у средњовековне костиме 
сељака, ловаца, ратника и витезова. 
За три дана, колико турнир траје,  
тврђава постаје велики филмски сту-
дио. 

Посетили смо и три музејске по-
ставке на највишем платоу тврђаве, у 
којима су средњовековни експонати: 
грбови, ношња, оружје, штитови и 
оклопи, оруђе и препариране живо-
тиње. Све је то изложено у зналачки 
направљеном амбијенту. Као да је 
време стало и престало да тече. Са 
тврђаве је поглед пуцао на вијугави 
Дунав, иза чије прве окуке је Остро-
гон и граница са Словачком. Небо и 
околни брежуљкасти крајолици дају 
Дунаву лепу зеленкасту боју. Слико-
вити пејзажи и друга обала, на којој 
је Нађмарош, су били инспиративни 

за фотографисање. На једној клупи-
ци од дрвених хоблица, постављеној 
на самом видиковцу тврђаве, прели-
ставамо туристички водич и правимо 
план шта још посетити у једном дану, 
а шта оставити за поновни долазак, о 
коме прећутно слутимо. Понекада 
радост и задовољство треба одложи-
ти и уживати у малом, дневном тре-
нутку, без журбе. Мало је један дан 
да се све види, али срећом, није да-
леко од Будимпеште. Полако се спу-
штамо шумском стазом до града. 
Природа пламти јесењим бојама, не-
стварно лепа. Путокази упућују пут-
нике намернике о правцу кретања. 
Пуним плућима удишемо свеж ва-
здух.

Иза сваке окуке нас је дочекао по 
један споменик који сведочи о стра-
дању Исуса Христа. Моја сапутница, 
која је била пре неколико година у 
Јерусалиму, подсети се јерусалимске 

улице „Пут суза”, којом је прошао 
Исус ка брду Голгота. На том путу, као 
и на овом којим смо корачале, било 
је 14 стајања, и свако је обележавало 
библијски догађај Христовог страда-
ња. Застајемо, посматрамо импресив-
но дочаране сцене Христовог страда-
ња, утиснуте у рељеф и офарбане цр-
веном бојом. Подсећамо се: „Колико 
год да су наши путеви напорни, коли-
ко год да је тежак наш крст, мука Хри-
стова нас стално подсећа да нема ве-
ће жртве од оне коју је он поднео за 
нас, што је довољно да наша срца ис-
пуни вером и надом”. Стаза нас је до-
вела до римокатоличког храма, чију 
смо куполу и крст видели са тврђаве.

Дан се примицао крају, небо изнад 
крајолика је добијало румене нијансе. 
На обали Дунава гледамо како одми-
че скела натоварена људима и коли-
ма. 

Славица Зељковић

Посета Вишеграду, краљевском средњовековном граду РЕПОРТАЖА

Стопама српских краљева по вишеградским путањама
У околини Будимпеште постоје занимљива места за опуштање, живописни предели и градови.  

Одабрали смо да то, овога пута буде Вишеград. О овом месту писац Јаков Игњатовић бележи да  
су  тамо „ходали српски краљеви, Драгутин и Милутин”, а да је у „краљевским  

сентандрејско-вишеградским шумама ловио велики Ђурађ Бранковић”. 

ПОСТАВКА МУЗЕЈА КРАЉА МАТИЈЕ
Историја Вишеграда почиње у XI веку, када се краљ Андрија I вратио 

из изгнанства, са својом супругом Анастасијом, Рускињом, и основао 
око 1056. године, код данашњег Вишеграда, један манастир који је по-
светио Светом Андрији Првозваном и поверио га православним мона-
сима. Латини су временом из њега потиснули православне духовнике. 
Тај манастир је постојао до доласка Турака у те пределе који су оста-
вљали пустош иза себе. На једном вису поред Дунава виделе су се 1886. 
године рушевине краљевског града Вишеграда. Ту је у оквиру зидина 
била и тзв. Кула Соломонова. Сада се овде налази поставка Музеја кра-
ља Матије. Изложба представља обновљену готску фонтану из краљев-
ске палате и ренесансне споменике из Вишеграда. 

БОРАВИШТЕ УГАРСКИХ КРАЉЕВА
У доњем Вишеграду је крајем XV века ренесансни краљевски дворац 

изградио Матија Kорвин и то у зрелим годинама своје владавине Ма-
ђарском, Хрватском и већим деловим садашње Словачке и Чешке. Он 
се борио против Османског царства и на нашим подручјима око Шап-
ца, Смедерева и другде, настављајући војну славу свог оца Сибињанин 
Јанка, односно Хуњади Јаноша У Вишеграду су радо боравили и угарски 
краљеви: Карло Роберт и Лудвиг Велики, који се оженио Јелисаветом, 
кћерком Стефана II Котроманића, босанског бана. Било је то 1358. годи-
не, у његовом „романтичном” дворцу у Вишеграду. Том приликом при-
мио је на себе обавезу да штити Дубровник. Дубровчанима су од тада 
створени услови за слободну трговину у Подунављу.
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 КУЛТУРА Рајна Драгићевић, проф. Филолошког факултета у Београду

К оментаришући чињеницу да 
нови начини комуникације и 
различите непримерене дру-

штвене појаве угрожавају српски је-
зик и општу културу говора, нарочито 
код омладине, проф. др Рајна Драги-
ћевић каже да скоро све нове речи, 
које већ неколико година прикупља 
из штампе, имају снажно пежоратив-
но обележје, јер су настале за имено-
вање појава које гледамо у грубој сва-
кодневици ријалитија, уличног кри-
минала и политичких обрачуна. 

Однос према српском језику понај-
боље се може видети у школама у 
Србији, где ученици имају недопусти-
во мали број часова из овог предме-
та. Према њеним речима, школа се 
све више отуђује од ученика, јер у 
друштву нема довољно слуха и хра-
брости за озбиљне реформе школ-
ског система. Преко потребне проме-
не није лако спровести, јер је озбиљан 
школски систем дужан да се истовре-
мено креће у два смера – да негује 
традицију и концепт конзервативног 
образовања, али и да прати развој но-
вих научних и технолошких достиг-
нућа. За успешно спровођење оба та 
смера неопходно је појачати дечју 
пријемчивост за наставне садржаје, 
а услов да се то постигне јесте разви-
јање њихових језичких способности. 
Ако деца не разумеју уџбенички 
текст или предавање свог наставника, 
а све више је таквих примера, нема 
те реформе која може дати добар ре-
зултат, а то значи да нема ни успе-
шног образовања и, шире, напретка 
у свим областима. Зато је први корак 
сваке образовне реформе увођење 
натпредметног статуса српског јези-
ка као школског предмета, сматра 
професорка Драгићевић.

Она додаје да би тај статус омогу-

ћио увећање броја часова српског је-
зика у школи, без потребе за нивела-
цијом са бројем часова других школ-
ских предмета. Овакав статус има 
настава руског језика као матерњег 
у руским школама и запажају се од-
лични резултати. 

Према њеним речима, прва поми-
сао говорника на „ћирилицу” јесте: 
српско, православље, Ћирило и Мето-
дије, старо, традиција, буквар, Слове-
ни, Србин, црква, књига, слава, исто-
рија, јеванђеље и др, а асоцијације на 
реч „латиница” иду у супротном сме-
ру: Запад, енглески, Рим, католици, 
ружно, туђе, страни језик итд. Очи-
гледно је да судбина ћирилице зави-
си и зависиће од политичке опције на 
власти и њених следбеника, јер се 
опредељење за њу схвата као нацио-
нална или анационална политичка 
оријентација. 

Српски језик и ћирилица нарочито 
су угрожени у Црној Гори, одакле су 
званично протерани, иако највећи 
део народа говори српским језиком. 
Нова црногорска власт ће се, каже 
она, суочити са нагомиланим економ-
ским и епидемиолошким проблеми-
ма, који ће јој, претпостављам, бити у 
првом плану, а у вези са српским је-
зиком и ћирилицом очекујем да ће 
се промене одвијати споро и да ће 
још дуго бити више симболичке него 
суштинске. 

- Ипак, дужни смо да покажемо ви-
ше разумевања према својим црно-
горским сународницима и мање не-
стрпљивости. Треба да подржимо и 
поздравимо сваки напор који се у цр-
ногорској политици чини да би се за-
штитио српски језик. Примећујем да 
моје колеге србисти из Црне Горе с 
оптимизмом гледају на будућност и 
верују да ће доста тога моћи да се 

промени у вези са статусом српског 
језика и ћирилице, чак и без промене 
Устава. Надам се да ће се нова влада 
с њима консултовати и послушати 
њихове предлоге.

Када је реч о корони која ће, кажу 
стручњаци, оставити велике последи-
це у свим областима живота, проф. 
др Рајна Драгићевић каже да ћемо 
тек осетити да је образовање највећа 
жртва короне. 

- Нема правог школовања без фи-
зичке близине учитеља и ученика у 
учионици. Предавање 
није само преношење 
чињеница, већ најдубља 
размена видљивог и не-
видљивог, вербалног и 
невербалног, рационог и 
емоционалног. Предава-
ња на даљину јесу само 
привид образовања. 
Што се мене тиче, време 
короне подносим тако 
што се штитим радом. 
Управо излази из штам-
пе моја нова књига „Гра-
матика у огледалу се-
мантике”, у издању „Чи-
гоја штампе”. Савез 
славистичких друштава 
Србије објавио је збор-
ник радова Ирене Гриц-
кат, који сам приредила 

са жељом да оживим сећање на ову 
изузетну научницу. Са групом колега, 
написала сам колективну моногра-
фију о западнословенским – јужно-
словенским језичким, књижевним и 
културним везама. Ту књигу објављу-
је Универзитет у Варшави и послужи-
ће као приручник пољским студенти-
ма србистике. Многи не рачунају ову 
годину у својим биографијама, а ја 
сам је дубоко проживела, управо бе-
жећи од ње – каже проф. др Рајна 
Драгићевић. 

Време антикултуре руши све норме језичке културе
„Некада је свима било важно да беспрекоран српски језик усвајају читајући књижевна дела, а данас се 
говорници одричу елитног у култури и језику, у корист општенародног, неотесаног, ниског, агресивног”, 

каже проф. др Рајна Драгићевић и додаје да живимо у време антикултуре која руши узоре, норме и мере.

ЖИВОТ У ДОБА АНТИКУЛТУРЕ
„Време антикултуре налаже рушење узора, норми и мере. Питање по-

зајмљеница постало је споредно у односу на огроман број вулгаризама 
у јавној комуникацији, намерно кршење граматичке и правописне норме 
и свођење свих стилова на неформални, разговорни”, истиче професор-
ка Драгићевић. 

ЗАПОСТАВЉАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ 
НЕ ТРЕБА РЕШАВАТИ САМО ЗАКОНОМ

Ћирилица у Србији, каже професорка Драгићевић, готово да изумире. 
Закон којим би се ова област регулисала годинама чами у фиоци. У окви-
ру надлежности Одбора за стандардизацију српског језика и других ср-
бистичких институција, србисти се предано залажу за законско уређење 
статуса ћирилице. 

- Међутим, свесни смо чињенице да се проблем ћирилице не може 
решити само законом, јер однос између ћирилице и латинице има дубо-
ку симболичку вредност у нашем, нажалост, подељеном друштву, у којем 
два писма не представљају предност, већ симболе два система вредности. 
Колика је психолошка и културолошка пукотина између заговорника 
ћирилице и латинице најбоље показују подаци из „Асоцијативног речни-
ка српског језика”. Асоцијације на речи „ћирилица” и „латиница” врло су 
острашћене и указују на два културолошка модела – напомиње профе-
сорка Драгићевић.
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„Беше то почетак најдраматичније 
недеље од када је света и века! Те 
недеље ће Спаситељ на тајној вечери 
изговорити речи Молитве Господње, 
те седмице ће се опростити од својих 
апостола. Управо тих дана Господ ће 
бити издан, изведен пред суд јевреј-
ских и римских челника. Те недеље 
ће бити срамотно понижаван и иши-
бан. Тог најстрахотнијег петка, јевреј-
ски народ ће од Пилата здушно за-
хтевати: „Распни га! Распни га!” Тог 
страшнога дана разуларена светина 
ће избезумљено урлати: „Крв његова 
на нас и на дјецу нашу!” 

Тог најжалоснијег дана од ствара-
ња света, Син Божји ће бити распет 
на крсту, сићи ће у Ад и у трећи дан, 
по Писму, васкрснуће из мртвих!

И опет вам упућујем исто питање, 
браћо и сестре: какву ли нам то пору-
ку доноси данашњи празник?

Наш Господ жели да нам каже да 
не смемо очајавати и губити наду: 
„Јер Бог не посла сина својега на сви-
јет да суди свијету, него да се свијет 

спаси кроза њ.” Данас наш много-
страдали народ поново доживљава 
страхотне ствари. Живимо у стра-
шном и крвавом добу! Наша браћа и 
сестре, на другој страни границе, по-
ново су изложени ужасу, свирепости 
и злочиначкој работи нечастивог. Це-
ла Европа је у пламену. Рогата неман, 
тај човекоубица од искона, поново се 
пропиње у нади да ће успети да по-
беди Оца нашег Спаситеља.

Шта каже Христос о ђаволу? „Он 
је крвник људски од почетка, и не сто-
ји на истини; јер нема истине у њему; 
кад говори лаж, своје говори: јер је 
лажа и отац лажи”.

Јер не заборавимо, Спаситељ наш 
Сотону назива кнезом овога света, го-
сподарем таме овога света. Свети 
апостол Павле, пак, ђавола назива 
„богом свијета овога” који „ослијепи 
разуме невјерника, да им не засвије-
тли видјело јеванђеља славе Христо-
ве”.

Да, бог овоземаљског света поново 
жели да уништи праведне и христо-

љубиве вернике. Послушајмо речи 
Посланице Светог Јована Богослова: 
„Онај који твори гријех од ђавола је, 
јер ђаво гријеши од почетка.”

Сотона је одлучио да постане је-
дини и искључиви владар овога света. 
Као исконски преварант и лукави 
плагијатор успео је да заведе оне сла-
башне и клонуле духом, безбожнике 
и присталице таме. У душу људи заса-
дио је незадовољство, завист, љубо-
мору, самољубље, похлепу, среброљу-
бље и мржњу. Но, да ли је његова ра-
бота наишла на плодно тло? Јесте! О, 
и те како јесте! Ево шта о томе пише 
Свети јеванђелист Јован: ”И људима 
омиље већма тама него ли видјело; 
јер њихова дјела бијаху зла”.

Можда ће се неко од вас запитати: 
Зашто страдају невини? Зашто пате и 
гину у највећим мукама праведници, 
жене, старци и деца? Зар не постоји 
никаква правда на овоме свету?

На ваше питање као најбољи одго-
вор послужиће Христове речи: „У сви-
јету ћете имати невољу!” Јер сви они 

који су праведни биће прогањани, му-
чени и убијани. Христос не замајава! 
Он не таји да ће сви они који изаберу 
Његов пут, бити под ударом зликова-
ца. Ево шта о томе казује Господ: „Из-
гониће вас из зборница; а доћи ће 
вријеме кад ће сваки који вас убије 
мислити да Богу службу чини. И ово 
ће чинити, јер не познаше Оца ни ме-
не”.” (…)

Драгомир Дујмов

К ао новинар „Српских недељних 
новина”, имала сам част и сре-
ћу да у децембру 2018. прису-

ствујем посети митрополита црногор-
ско-приморског Амфилохија Радови-
ћа Епархији будимској и да пратим 
проповеди и беседе, које је том при-
ликом изрекао. Пре тога сам га виде-
ла једном, у манастиру Градиште, у 
Црној Гори, где је моја тетка била мо-
нахиња. Поновни сусрет са њим ме 
је испуњаво нарочитим осећањем ус-
трептале будности, која прати важне 
и јединствене догађаје у животу. Слу-
шати његову беседу, за мене је значи-

ло потпуно се духовно отворити и 
упијати сваку изговорену реч. Прави 
благослов од Бога. Као сећање на 
овог дубокоумног, Богу и вери посве-
ћеног човека, издвојићу управо оне 
делове које је тада изговорио. 

Митрополит је започео беседу мо-
литвом „Оче наш”. Тумачио је и кроз 
њу нам извео суштину наше вере. Са 
светлоносним мислима светих књига, 
повезао је мисли и дело великана ве-
ре хришћанске и православне, Јована 
Дамаскина, владике Николаја Вели-
мировића, Јустина Поповића и вели-
ких умова српског народа, научника 

Николе Тесле и владике и песника 
Његоша.

Он је том приликом рекао да је са-
мо човеку откривена пуноћа свега, 
јер он у себи носи пуноћу Божје тво-
ревине, у себи носи лик божански, али 
и много више и дубље 
од лика, човек је сро-
дан са свим бићима и 
сва су бића сродна са 
њим. У Христу је Бого-
човек, савршени Бог и 
савршени човек. Зато 
је Бог и дао човеку да 
управља његовом тво-
ревином. Једино човек 
има дар уздизања и 
раста који се не могу 
мерити, јер Бог је оно 
што је мера.

Исус је људима от-
крио Бога, кога нико 
није видео. Молитвом 
„Оче наш”, молитвом 
између земље и неба, 
човеку је откривена 
тајна Оца небеског, ко-
ји је троједини Бог: 
Отац, Син и Свети Дух. 
Полазећи од троједи-
ног Бога, важно је зна-
ти да је и човек троји-
чан, односно да је тро-
јична људска природа, 
јер човек има ум, вољу 
и душу. 

На крају беседе је 
истакао да су човек и 

Бог, и сва Божја творевина, прожети 
јединством. Јер је јединство у приро-
ди Бога. И, позвао све људе да се вра-
те јединству међу собом и јединству 
свеукупне Божје творевине. А, то сје-
дињење је могуће једино кроз Исуса, 
који је Пут, Истина и Живот. 

Митрополит црногорско-примор-
ски Амфилохије Радовић, 30. октобра 
2020. кренуо је на пут ка царству не-
беском. Молитвом „Оче наш” и сво-
јом вером у Бога и Богочовека, осве-
тлимо му пут. 

Слава му и хвала!
Славица Зељковић

Можда ће се неко од вас запитати: Зашто страдају невини? Зашто пате  
и гину у највећим мукама праведници, жене, старци и деца?

ФЕЉТОНСтрадалнички пут Милоша Апића (41)

Свечана беседа сантовачког пароха 

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТСећање на митрополита Амфилохија Радовића

Нигде не дође да звона не звоне
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић, 30. октобра 2020. 

године кренуо је на пут ка царству небеском. Молитвом „Оче наш”  
и својом вером у Бога и Богочовека, осветлимо му пут. 

Милош Апић, богослов

Са епископом будимским Лукијаном и архиман-
дритом манастира у Српском Ковину, Андрејем

Митрополит Амфилохије приликом посете Храму Светог Георгија у 
Будимпешти
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Јесењи ђачки фестивал у БудимпештиНЕВЕН

П рвог дана фестивала, заинте-
ресоване ученице ушле су у 
тајне прављења накита, уз ин-

струкције Ане Штурц, која се већ го-
динама професионално бави овим 
занимљивим послом. Почела је са-
свим случајно, кад јој је у једној при-
лици недостајао накит да украси ха-
љину. Наставила је са овим хобијем 
и њене огрлице и наруквице убрзо су 
постале препознатљиве и тражене.

Гимназијалке су уложиле пуно тру-
да да направе што лепше огрлице, 
које су могле да задрже. Секле су ма-
теријал, плеле кике од вунице, а тре-
бало је и доста вештине код ушивања 
украсних перли. Ипак је свака девој-
чица успела да направи себи украс, 
у својој омиљеној боји. 

Следећа секција била је посвећена 
фотографији, а њу је држао Влади-

мир Марковић. У овој области он ра-
ди у школи „Никола Тесла”, а такође 
је стални сарадник „Српског венца”. 
Окупило се преко десет дечака да 
сазна тајне прављења лепих фотогра-
фија. Владимир им је причао о основ-
ним правилима професионалне фо-
тографије, о одређеним техникама и 
врстама. Упознао је ђаке са опремом 
која се користи код фотографисања, 
са професионалном студијском ра-
светом, а научио их је и неким речи-
ма које објашњавају фотографске 
термине.  

Након што су одслушали теоријски 
део, гимназијалци су имали прилику 
да користе професионалне фо-
то-апарате и да испробају све што су 
научили на радионици. „Размилели” 
су се по „Венцу”, тражили интере-
сантне објекте и шкљоцали фото-апа-

ратима. Фотографије су касније пре-
бацили на компјутер и заједно са 
својим „учитељем” погледали и ана-
лизирали урађено.  

На самом крају секције, Душан 
Которчевић је демонстрирао како 
се користи дрон и шта су његове 
предности. 

Трећа радионица је била увезива-
ње књига, а држала ју је Лила Гадачи. 
Она је студент педагогије и имала 

је веома добру комуникацију са ђа-
цима. Језик није био проблем, често 
се користио и енглески. Овога пута 
мешовита група ђака, дечака и девој-
чица дала се на сецкање, лепљење, 
шивење и украшавање календара. Ре-
зултат је био успешан и шарен. Опет 
је свако понео своје дело у дом, да се 
похвали цимерима.

Уз активности се сваки пут слуша-
ла музика по избору, пила се топла 

чоколада, или сок, грицкале су се ко-
кице. 

Екипа „Српског венца”: Зорица Јур-
ковић Ембер, Катарина Павловић Ба-
чи, Митар Мирко Кркељић и Душан 
Которчевић, учинили су све да се ђа-
ци и њихови професори: Јулијана Ко-
торчевић, Гордана Ђерђ и Алексан-

дра Ристић, пријатно осећају и поже-
ле поново да дођу у „Српски венац”, 
чија су врата свима отворена.     К. П.

Ученички састав

Да ли и ти волиш мистерију? Шта 
за тебе значи вечно, а шта сулудо? Да-
рија је сваке вечери ишчекивала неки 
помак у својој глави, малени знак да 
ће сва бескорисна њена времена пре-
расти у зрнце пролазности и да ће их 
једноставно заборавити. Жудела је за 
осећајем милине и неке јединствене 
спознаје, коју би само она разумела. 
Она је итекако мамила и искрено же-
лела да свој тренутни начин живота 
стави на рингишпил, који ће се завр-
тети без икаквог плана, јер је њен сан 
управо живот без планирања. 

Стално размишља о будућности, 
стално тражи неки квар у својој са-
дашњости. Нема миран сан, јер током 
ноћи броји своје погрешке и котрља 
се кроз сећања где није било успеха, 
а радије би изгинула у крви и ватри 
него се са тим помирила. 

Мрзи мрак око себе, радије би упу-
цала сваку непожељну мисао, на ми-
ру легла да спава, али не, ти проклети 
ђаволи немају никакву границу и ла-
ју како стигну и где стигну, зуре у њу, 
досађују, а потом као да јој се попну 
на главу и тако притискају сваку не-
жну мисао која се годинама таложи-
ла, почев од рођења. 

Тако јој пролази ноћ, уз стрепњу, са 
анксиозношћу и са каменим оклопом 
на леђима, који је толико мучи и ства-
ра сам по себи кошмаре од којих не 
може да побегне. (...)

Дарија је била једна огромна тајна, 
управо зато што је умела са свим љу-
дима, у свим њиховим издањима она 
је знала бити управо њихова подр-
шка. У себи је говорила и планирала, 
врло добро сабирала свако туђе осе-
ћање, бојећи се да не повреди и да се 
свако осећа лепо док је са њом. Мно-

го је бринула та девојка, претерано, 
параноично, на неки само њој свој-
ствен начин. Свака особа коју је са-
мо барем познавала, била је њена 
особа, њен човек, увек је тако гово-
рила. За њу су дела толико света, 
продубљена осећања и прави живот 
на јави. Она није марила за то што 
за њу нису марили.  Људи су за њу и 
даље посебни и њени. Умела је она 
и да се посвађа, јако, оштро, али чим 
се то заврши јела је себе док се није 
појела до краја. 

„Недостајеш ми. Толико да могу 
да те видим пред собом, сваке ми-
нуте у дану и сваког трептаја ноћу. 
Ћутиш, а ја те гледам и тражим ра-
злог због чега си ми толико посебан, 
али га не проналазим. Не требају 
мени разлози. Ништа ми не треба. 
Једна мрвица поштовања би била 
довољна. Убеђујем себе стално и 
сваки пут мисли ка теби одлутају. 
Ни не слутиш шта се са мном дога-
ђа, јер те није брига. А, ја као да сам 
слепа, правим се да ништа не видим, 
само да бих себи дала разлог да 
останем у тој чудној причи мене са 
тобом. Па, како, блесавој глави обја-
снити да те неко једноставно не же-
ли. Јасно и гласно, не жели! Свесна 
свега не престајем да те сањам. Не 
мораш ни да ме дотакнеш ни да 
причаш са мном, волим те и тако, 
тупаво, приглупо и јединстено. Срцу 
се не може објаснити, оно ништа не 
разуме.”   

О томе сам вам говорила. Она ни-
је храбра. Ове речи нису изговорене 
наглас, никоме, поготово не ономе 
коме су упућене.

Невена Деспотовић, 12.б
Српска гимназија „Никола Тесла”

Гимназијалци Српске школе „Никола Тесла” из Будимпеште, који због 
ванредних мера у циљу сузбијања епидемије вируса корона нису  

провели јесењи распуст код својих кућа, могли су  
да се забаве у Културном и медијском центру „Српски венац”, 

уз различите уметничке и забавне активности. 

Распуст у „Српском венцу”

Дарија
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Самоуправа Срба у Помазу позива све заинтересоване на

КАМП СРПСКОГ ФОЛКЛОРА  
И МУЗИКЕ

Од 13. до 15. новембра 2020.

Дом културе у Помазу
Улица Хусар бр. 3

Пријаве и информације: 
+36 70 673 4353; +36 20 434 3302

Фејсбук: Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Имејл: pomaziszno@gmail.com

Рок за пријављивање: 
10. новембар 2020.

Покровитељи:
Самоуправа Срба у Мађарској

Фондација „Бетлен Габор“

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.

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У 
СЕГЕДИНУ - 2020

15. 11. 2020. 
In memoriam – поклоњење сенима српских жртава

У 10.00 Света литургија - Храм Св. Николе
У 12.00 помен / српско православно гробље

21. 11. 2020. 1
9.00 - Ресторан „Салка“,

Közép Kikötő sor 9
Српско музичко вече

Свечано затварање „Месеца српске културе у Сегедину“

Организатори: 
Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска 
месна српска заједница, Српска православна црквена 

општина у Сегедину

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021.

Позивамо вас да пошаљете своје предлоге кандидата за 
добијање Светосавске награде 2021. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу 
признања Повеља Саве Текелије 2021. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској. 

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се 
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници 
српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем 
на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos 
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком 
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2021”, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2021”. Предлози се могу 
доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
 
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2020. године 
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овог рока неће се 
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време.  

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел: +36 1 331 53 45; e-mail: ssm@t-online.hu

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ  
ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН

Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо 
доступним оним нашим суграђанима који су заиста 

заинтересовани за њихов пријем путем поште, покренули 
смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа. 

У том циљу, молимо све читаоце да нам имејлом или 
писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће 

бесплатно добијају наш недељник.

Ваша јављања са именом, презименом и тачном  
адресом, очекујемо на имејл адресу:

snn.primaoci@gmail.com
Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску 

адресу: Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft
Srpske nedeljne novine

Nagymező utca 49, 1065 Budapest

Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем 
СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године. 
После тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима 

који су нам послали тражене информације.

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ИНФО

ПРОСЛАВА СВЕТОГ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЈА  

У ПЕШТИ И БУДИМУ
У недељу 8. новембра у храму Светог великомученика 
Георгија у Будимпешти биће служена Света литургија,  

са почетком у 10 часова.

Истога дана, у будимском Табану, од 12.30 часова, биће 
служен помен свим свештенослужитељима  

и парохијанима Храма Светог великомученика  
Димитрија у Будиму.

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ 
НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

У МАЂАРСКОЈ
Влада Мађарске расписала је конкурс вредан 500 милиона 
форинти у циљу подршке пројектима националних заједница 
у области културе, изјавио је државни секретар за односе са 
верским и националним заједницама Миклош Шолтес.

Говорећи на отварању обновљеног пута у Тати, Шолтес је 
рекао да ће бити прихваћене пријаве за финансирање 
пројеката у вредности између 200.000 и 1.5 милиона форинти, 
ради подршке очувању традиције и културе ових заједница.

Конкурс који овога пута обухвата и неке категорије које 
раније нису биле заступљене, објављен је на интернет адреси 
Фондације „Бетлен Габор”, која је задужена за финансирање 
оваквих пројеката. Пријаве се примају до 2. децембра ове 
године.

Линкови:
1. https://bgazrt.hu/ujabb-2021-evi-egyhazi-tamogatasi-felhivas/ 
2. https://bgazrt.hu/nemzetisegi-kulturalis-kezdemenyezesek-

2021-evi-tamogatasa/ 

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság
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Прослава храмовне славе српских цркава у Мајшу и Илочцу уприличена је 25. октобра, када  
су се скромном броју верника из мађарског дела Барање прикључили Срби  

из суседне Хрватске, упркос лошој епидемиолошкој ситуацији. 

Прослава Свете Петке у Барањи

Радост због нових сусрета са потомцима оптаната

Н е знајући шта ће их чекати 
на граничном прелазу 
Удвар-Дубошевица, Срби из 

Хрватске, тј. потомци некадашњих 
мајшанских оптаната, кренули су на 
пут како би и ове године одали дужну 
пошту својим прецима и помолили 
се у српском храму у Мајшу, где су се 
некада у великом у боју окупљали 
српски православни верници, које су 
збивања након Првог светског рата 

одвела у Краљевину Срба, Хрвата и 
Словенаца. 

У присуству тридесетак верника, 
Свету литургију служили су: јереј Зо-
ран Живић, архијерејски намесник 
мохачки, јереј Милан Ерић, парох пе-
чујски, администратор мајшанске па-
рохије, отац Митрофан, јеромонах 
манастира Грабовац, и протођакон 
Андраш Штријк. Појале су: мати Со-
фија и мати Варвара из манастира 
Грабовац, као и ђаконица Викторија 
Штријк и Јудит Марија Алберт. 

Након причешћа, свечану славску 
беседу одржао је јереј Зоран Живић, 
архијерејски намесник мохачки, који 
је присутне вернике подсетио на ва-
жност хришћанског живљења, по узо-
ру на Свету Петку: 

„Црква представља врата која воде 
на небо. И, овде у Мајшу су изграђена 
једна врата која воде на небо, и као 
чувар и стражар на тим вратима по-
стављена је Света мати Параскева – 

Света Петка. И, не само 
као стражар и молитве-
ник, него и као пример 
свима нама. Да се угле-
дамо на Њу. Њу је, пре 
свега, красила послу-
шност. Она је од малих 
ногу хтела да свој жи-
вот преда Господу.”

У наставку своје про-
поведи о. Живић је гово-
рио о искушењу, борби 
са својим мислима, са-
вршенству вере и до-
брим делима, којима и 
ми треба да тежимо. 

„Њиховим стицањем, ми стичемо 
благо на небу. Уколико у томе успемо, 
бићемо наследници вечности”, рекао 
је архијерејски намесник мохачки.

Уследили су свечани чин резања 
славског колача и преливање кољива. 
Пошто због епидемиолошке ситуаци-
је Бранко Бертић из Јагодњака у Хр-
ватској није био у прилици да допу-
тује у Мајш, уместо њега је кумовао 
брачни пар, Љубица и Слободан Стан-
ковић из Белог Манастира, у Хрват-
ској, који често кумују у нашим хра-

мовима у мађарском 
делу Барање. Њима се 
на часним обавезама, 
везаним за кумство, за-
хвалио јереј Милан 
Ерић, парох печујски и 
администратор мајшан-
ске парохије, који је ре-
чи захвалности упутио 
и браћи и сестрама из 
Хрватске, због прису-
ства храмовној слави у 
Мајшу.

Празновање препо-
добне мајке Параскеве 

настављено је пригод-
ним послужењем у хра-
му, где су парохијани и 
парохијанке ћаскали, 
нудили једни друге ра-
кијом, соковима, кола-
чима и кифлицама. За-
тим су сви прешли у са-
лу месне основне школе, 
где је уприличена тзв. 
„трпеза љубави”. 

По завршетку агапеа, 
јереј Милан Ерић је при-
сутне позвао на вечер-
ње богослужење у Ило-
чац, где је српски право-
славни храм, такође, 
посвећен Св. Петки. 
Онима који су морали да крену ку-
ћама, пожелео је благословен повра-
так благословом преподобне мајке 
Параскеве. Уједно је изразио наду да 
ће се храмовна слава у Мајшу и до-
године достојно прославити. Ового-
дишње свечано празновање патрона 
Светог храма у Мајшу  суфинансира-
ла је Самоуправа Срба у Мађарској.

Празновање празника преподобне 
мајке Параскеве настављено је у 

Илочцу. Вечерње богослужење, из 
објективних разлога, овога пута није 
било служено у српском храму, већ 
код Часног Крста, испред светиње. Ра-
злог је био једноставан: иако је био 
најављен долазак верника, нажалост, 
дуго се није пронашао кључ богомо-
ље. Дуги низ година верни чувар кљу-
чева цркве и целе светиње био је на-
челник села Јожеф Јухош, који се кра-
јем августа упокојио. Пригодно 
празновање заштитинице Светог хра-
ма, у оквиру којег се резао славски 
колач и благосиљало кољиво, и слу-
жен помен некадашњим становници-
ма Србима у овом насељу, готово је 
било при крају, када је стигао и кључ. 

Кумовали су: протођакон Андраш 
Штријк и његова супруга Викториа, 
којима се на славским обележјима 
захвалио јереј Милан Ерић, админи-
стратор парохије у Илочцу. Он је одр-
жао и пригодну празничну беседу, у 
којој је истакао велики подвиг велике 
Божје угоднице. 

Пошто већина српских православ-
них верника из Хрватске, који су при-
суствовали вечерњу, никада раније 

није била у овој светињи, они су ис-
користили могућност и посетили цр-
квицу. Дивили су се светињи, пре све-
га због њених несвакидашњих сводо-
ва.

Прослава храмовне славе у Илоч-
цу окончана је пригодним послуже-
њем у порти светиње, уз ћаскање о 
некада славнијим временима, када 
су у овом насељу живели Срби. Иако 
њих више нема у овом селу, Илочани 

чувају светињу, бисер насеља, српске 
надгробне споменике и успомену на 
некадашње српске житеље. 

П. М.
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