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ПОЛИТИКА

ЕУ ИПАК НЕМА АЛТЕРНАТИВУ
„Гледајући Европу и свет, све је очигледније да актуелни трендови 

угрожавају опстанак Мађара, као и других европских култура. Без обзи-
ра колико смо критични према институцијама Европске уније, она још 
увек пружа најбоље услове за промоцију националних интереса. Мађар-
ска жели да види Београд у овом облику сарадње”, рекао је Кевер и 
обећао је да ће мађарска влада наставити да помаже убрзавање европ-
ских интеграција Србије.

П ремијер Мађарске Виктор 
Орбан каже да је велика 
вероватноћа да ће најесен 

стићи нови талас епидемије вируса 
корона, а са њим и нова фаза борбе 
против економских последица пан-
демије. Наредна година, према њего-
вим речима, треба да буде усмерена 
на заштиту привреде.

У интервјуу за државни Радио Ко-
шут, Орбан је рекао да ће, имајући у 
виду процене епидемиолога, у буџе-
ту за 2021. бити опредељена и сред-
ства за заштитне епидемиолошке 
мере, као и за заштитне привредне 
мере. Он је наговестио да би у наред-
них годину и по могла постојати бли-
скија повезаност између стања у 
привреди и ефикасности владе и да 

би, ако све буде урађено ваљано, ре-
зултати могли бити „фантастични”.

Орбан је додао да тренутна епи-
демиолошка ситуација у Мађарској 
више не изискује ванредно стање, 
али да мере предострожности мора-
ју и даље бити примењиване. Опера-
тивни одбор за координацију тих 
мера наставиће рад, болнице ће и 
даље функционисати под новим ко-
мандним системом, а начелник свих 
медицинских служби имаће повећа-
на овлашћења, рекао је Орбан, дода-
јући да ће на снази остати и одређе-
ни прописи намењени заштити ста-
рије популације.

Он је напоменуо да су досадашње 
економске мере владе помогле да 
буде сачувано више од милион рад-

них места у земљи, као и да је мора-
торијум на отплату дугова банкама 
највише погодовао дужницима сла-
бог материјалног стања.

Судећи према најавама мађарског 
премијера, економске последице 
овог и евентуалног јесењег таласа 
вируса корона, осетиће сви сегменти 
друштва: 

„Сви економски играчи, укључују-
ћи и локалне самоуправе, морају да 
понесу део тере-
та, у оквиру напо-
ра да се заштити-
мо, као што пла-
чемо и смејемо се 
заједно. Јер, и ло-
калне самоупра-
ве су део живота 
у Мађарској”, ре-
као је он, реагују-
ћи на њихове при-
тужбе због сма-
њења буџета за 
следећу годину. 

Орбан је, у ин-
тервјуу будимпе-
штанском Радио 

Кошуту, констатовао да су се земље 
Централне Европе успешно одбрани-
ле од овог таласа пандемије и додао 
да је то резултат брзе акција влада, 
преданих лекара и медицинског осо-
бља. Напоменуо је да су преговори 
са банкама, које „нису одушевљене 
мораторијумима на кредите и кама-
те”, донели решење које су банке на 
крају такође сматрале прихватљи-
вим. Обустава плаћања дугова бан-
кама неће резултирати повећаним 
плаћањем камата, рекао је премијер.

Орбан је напоменуо да су неке 
државе изван Централне Европе у 
великим проблемима и да се стога 
нешто мора учинити. Рекао је да има 
резерве према идеји ЕУ о узимању 
заједничког зајма, али је додао да 
„сада, изузетно, морамо да прибег-
немо том механизму”.

„Позајмљени новац не сме се ко-
ристити на неправедан начин, само 
у корист одређених земаља. Земље 
Централне Европе не можемо да 
претворимо у губитнике”, рекао је 
мађарски премијер. 

Влада очекује и јесењи талас короне

Пред нама је време санирања економских 
последица епидемије

Н акон посете каштелу Караш у 
Хоргошу, Ласло Кевер је уче-
ствовао на округлом столу 

посвећеном положају Централне 
Европе у XXI веку, у Суботици, да би 
након тога у Зрењанину предао на 
употребу Дом сиромашних школских 
сестара, који је обновљен средствима 
владе Мађарске. Кевер је најавио 
даљу подршку војвођанским Мађа-
рима: „Уверавам овдашњу мађарску 
заједницу да, као и у протеклој деце-
нији, од стране владе коју воде ФИ-
ДЕС и КДНП, и у наредном периоду 
могу да рачунају на помоћ матичне 
државе и када се ради о обнови неке 
школе, о политичко-дипломатској по-
дршци, тако и у реализацији економ-
ских програма који треба им олакша-
ју опстанак у родној земљи”.

Гост је у свом 
обраћању рекао да 
се Мађари послед-
њих 100 година 
боре за очување 
националног иден-
титета, свог матер-
њег језика и култу-
ре и нагласио да ти 
напори „служе на-
шим заједничким 
интересима, а не 
бити против дру-
гих”.

По њему, пред-
стојећи избори у 
Србији биће од пре-
судног значаја за 
војвођанске Мађа-

ре, па их је позвао да гласају за етнич-
ку мађарску странку - Савез војво-
ђанских Мађара.

Учествујући на округлом столу, Ко-
вер је рекао да је Србија међу земља-
ма чији су односи са Мађарском у 
XX веку били најкомпликованији. 
Међутим, последњих година две зе-
мље су развиле одличне односе, ре-
као је он и додао како је Србија схва-
тила да се увек може ослонити на 
Мађарску.

Он је, међутим, напоменуо да члан-
ство у Европској унији нуди „и могућ-
ности и опасности”: „Криза у ЕУ мо-
жда може бити претња, али нуди 
Мађарској прилику да представи 
своје стајалиште и да западноевроп-
ска елита то још увек чује”, закључио 
је Кевер. 

Ласло Кевер у политичком животу Србије

Председник Мађарског 
парламента у кампањи Савеза 

војвођанских Мађара
Шеф Мађарског парламента Ласло Кевер боравио  

је прошле недеље у Србији, где је у склопу 
предизборне кампање Савеза војвођанских  
Мађара (СВМ), посетио Хоргош, Суботицу и 
Зрењанин. „Србија је међу земљама чији су  

односи са Мађарском у XX веку били 
најкомпликованији. Међутим, последњих  

година две земље су развиле одличне односе.  
Србија је схватила да увек може да се ослони  

на Мађарску”, рекао је Кевер.

Тренутна епидемиолошка ситуација у Мађарској више не захтева ванредно 
стање, али ће се мере предострожности и даље примењивати. Оперативни 

одбор за координацију тих мера наставиће рад, болнице ће и даље 
функционисати под новим командним системом, а начелник свих медицинских 
служби имаће повећана овлашћења, рекао је премијер Виктор Орбан и најавио 

посвећеност стабилности привреде у наредном периоду

КРЕДИТИ НЕ ДОНОСЕ ДОБРО
Виктор Орбан је критиковао концепт економске обнове Европске уни-

је као „потпуно супротан мађарској филозофији”, уз тврдњу да би новац 
требало прво зарадити, а касније потрошити: „Кредите треба узимати на 
властити ризик, уместо да се укључују други, који ће онда платити цену 
тако лоше одлуке”, рекао је он.
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Ношење маски у београдским аутобусима је реткост

Србија и даље у борби са короном ДРУШТВО

Е пидемиолог Предраг Кон, који 
је већ месецима на челу струч-
ног тима у владином Кризном 

штабу, огласио се поводом актуелне 
епидемиолошке ситуације у Србији 
и односа грађана према мерама пре-
венције.

Он је на свом Фејсбук профилу 
споменуо и антивакцинални покрет, 
критичаре ванредног стања, поступа-
ње по сили закона...

- У Србији епидемија КОВИД-19 се 
политизовала, а посебно се користи 
од стране антивакциналног покрета. 
Не сматрам то необичним, али сам 
забринут због озбиљног неповерења 
српског друштва према сопственој 
превентивној медицини која је УВЕК 
темељ сваког здравственог система. 
Свака надградња без ојачаног теме-
ља није добро и детаљно осмишљена. 
Највећи критичари ванредног стања 
због ковид 19 и полицијског часа сада 
су потпуно шокирани скидањем ис-
тог. Мере и даље постоје, али су тре-
нутно на нивоу препорука (ако буде 
потребно, биће опет обавезне без 
ванредног стања). Непоштовање пре-
порука за одржавање дистанце и 
коришћење заштитне опреме ради 
заштите, изазива шок код оних који 
су говорили о „неразумним” рестрик-
цијама, али по мом утиску и код свих 

који се осећају угрожено и препуште-
но себи - каже др Кон.

Он се уједно пита да ли је Србија 
друштво које разуме само забране, 
законску обавезност и казне које про-
истичу из непоштовања ових обавеза. 

- Сматрам да много може да се 
уради у овом периоду корона кризе, 
на повећању свести у Србији, да је у 
свакој пандемији врло битно схвати-
ти да је то УВЕК рат против биоло-
шког агенса. Обавеза да се води ра-
чуна да никога не заразимо односи 
се не само на ковид 19 већ и било које 
друге заразне болести и у ванпанде-
мијским условима. Србија има своју 
превентивну медицину - поручио је 
др Кон на свом профилу.

У међувремену, српски министар 
просвете Младен Шарчевић изјавио 
је да неће бити мењања одлуке о ор-
ганизовању екскурзија и матурских 
прослава, упркос порасту броја зара-
жених корона вирусом после попу-
штања мера, јер како је рекао, „све 
одлуке су донете у складу са препо-
рукама Кризног штаба и да разлога 
за бригу нема”.

„Сви новооболели су са благим 
или никаквим симптомима болести. 
Имамо тренутно једног осмака, три 
студента и три васпитачице које су 
позитивне на корона вирус, што је не 

знам који промил од укупног броја 
ученика, студената и васпитача у Ср-
бији. Живот мора да иде даље, а ма-
турске прославе нека буду под ма-
скама”, рекао је Шарчевић током 
данашње посете Ужицу.

Министар просвете је навео и да 
цела Европа од 15. јуна релаксира све 
мере везане за епидемију корона ви-
руса.

„Бирајући између тога да ми буде-

мо једини изоловани или да треба 
лично да се пазимо и чувамо, ми смо 
изабрали ово друго, јер не можемо 
зауставити живот”, истакао је Шарче-
вић.

Министар је нагласио и да се још 
увек не зна каква ће ситуација бити 
од септембра, али да се праве разни 
сценарији како би се адекватно одго-
ворило разним ситуацијама са епи-
демијом корона вируса. 

Број оболелих не опада, прославе и екскурзије се не отказују
У Србији дневно од корона вируса оболи преко 60 људи, што је и даље веома велики број. „Да ли је Србија 

друштво које разуме само забране, законску обавезност и казне које проистичу из непоштовања ових 
обавеза”, пита се др Предраг Кон, док српски министар просвете Младен Шарчевић каже да неће бити 

мењања одлуке о организовању екскурзија и матурских прослава, упркос порасту броја заражених.

Др Сузана Кујунџић Остојић, пред-
седница Буњевачког националног 
савета, каже да је факултативно уче-
ње језика и елемената националне 
културе Буњеваца доступно не само 
онима који се тако изјашњавају већ 
свима који желе више да науче о овој 
националној мањини.

„Ми као Национални савет за на-
дарене ученике средњих школа ор-
ганизоваћемо трибине, састанке, раз-
говоре на теме интересантне свим 
младим људима, за оне којима одре-
ђени предмети иду слабије осмисли-
ли смо подршку у учењу, а за ученике 
завршних разреда који желе да упи-
шу факултет, трудићемо се да пружи-
мо подршку током студија“, каже 
Кујунџић Остојић.

Наставни план и програм урадила 
је Ана Попов, а Сузана Кујунџић 
Остојић и Јадранка Тиквицки, пред-
седница одбора за образовање у 
БНС, разрадиле су их у наставне ча-

сове. „Ми још немамо завршену ан-
тологију књижевности старијег вре-
мена, али постоји антологија савре-
мене књижевности. Због тога смо из 
библиотека сакупиле све што је по-
требно. Настава у средњој школи се 
по озбиљности разликује и потребно 
је младима понудити друге инфор-
мације. Верујем да ће ђацима бити 
интересантан програм”, каже др Ку-
јунџић Остојић.

Она је казала да инсистирају на 
томе да буњевачки језик са елемен-
тима националне културе предају 
наставници који су завршили смер за 
српску, односно некада југословен-
ску књижевност, или евентуално пре-
давачи историје. Додаје да имају 
довољно кадрова да одговоре инте-
ресовању средњошколаца и у Субо-
тици и у Сомбору.

„На Педагошком факултету у Сом-
бору такође имамо свој изборни 
предмет и за предаваче и васпитаче, 

и имамо неколико студената који су 
завршили буњевачки од првог до 
осмог разреда основне школе и они 
су сада на факултету и  спремају се 
да за годину или две постану преда-

вачи буњевачког са, да тако кажем, 
одређеним сертификатом. Без обзи-
ра на ову наставу која тече на Педа-
гошком факултету у Сомбору, ми 
ћемо и даље инсистирати на томе да 
отворимо лекторат и на Филозофоф-
ском факултету у Новом Саду, где 
ћемо коначно моћи да понудимо 
студентима са друштвених смерова 
и ову могућност”, каже она.

У основним школама у Суботици у 
школској 2019/20. години 350 ученика 
је слушало буњевачки језик са еле-
ментима националне културе, као 
изборни предмет. Председница БНС-а 
каже да још немају наставу у пред-
школским установама, али је у току 
израда и тог материјала и каже да се 
нада да ће буњевачки језик убрзо 
бити присутан и у вртићима. 

Повратак на ранију праксу у школству

Буњевачки језик поново у војвођанским школама
После једног века, буњевачки језик се поново враћа у средње школе у Суботици 
и Сомбору. Управо је у току изјашњавање ученика да ли желе да факултативно 

уче буњевачки језик са елементима националне културе, а Министарство 
просвете Србије је ту могућност оставило отвореном за све средњошколце од 

првог до четвртог разреда, у свим средњим школама.
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П андемија вируса корона мно-
го је тога променила и у живо-
ту мединских Срба. Месна 

Српска самоуправа, на челу са пред-
седницом Наталијом Сокић, била је 
принуђена да измени свој радни 
план. Ово представничко тело локал-
них Срба искрено се нада да ће се, 
уз побољшање епидемиолошке си-
туације, пружити прилика да се реа-
лизује традиционална „Пударина” - 
обичај чувања винограда, у време 
када грожђе почиње да зри.

Како нас је информисала Натали-
ја Сокић, председница Српске само-
управе у Медини, ове године се не 
планира велики број културних про-
грама. Али, након успешно обавље-
них грађевинских радова на једном 

делу парохијског дома, жеља мало-
бројне српске заједнице у селу је да 
се уради и обнова олука месног срп-
ског православног храма.

     Наравно, средстава никада до-
вољно, па се чланови тог тела надају 
да ће, поред суме коју ће из свог 
буџета обезбедити месна Српска 
самоуправа, додатне финансијске 
изворе наћи путем конкурса.

У сваком случају, како тврде, сада 
је првенствени циљ да се ураде нај-
неопходнији радови на светињи, која 
представља један од драгуља не 
само насеља, већ и Жупаније Толна.

Поред организације и реализаци-
је одређених културних програма, 
чије датуме ће ускоро одредити, 
Срби у Сантову планирају наставак 

обнове Дома српске заједнице, који 
је прошлог септембра освештаo епи-
скоп будимски  Лукијан. Сада је, 
кажу, тренутак да се наставе радови 
на поменутом објекту.   

Представничко тело Срба је кон-
курисало код Фонда „Бетлен Габор” 
и искрено се нада да ће ова пријава 
на конкурс уродити плодом. Помоћу 
тих средстава, као и уз суму коју ће 
из свог буџета обезбедити Српска 
самоуправа у Сантову (ССС), у плану 
је реконструкција дела који није об-
нављан више од тридесет година. 
Биће уграђени нови прозори, врата, 
предстоји и подизање пода, бетони-
рање, увођење воде, а планирана је 
и изградња купатила. 

У међувремену, на адресу Самоу-
праве Срба у Сантову пристигла је 

молба од Културног удружења „Ве-
сели Сантовчани”, које је изразило 
жељу да убудуће седиште ансамбла 
буде у Дому српске заједнице. Молба 
ће ускоро бити размотрена и нема 
сумње да ће „Весели Сантовчани” 
добити позитиван одговор. 

Такође, радује чињеница да су 
Сантовчани успешно конкурисали 
за обнову српског православног кр-
ста, који се налази у самом центру 
села. ССС жели да стари крст од др-
вета замени крстом од гранита. Тиме 
ће обезбедити трајно спомен-обе-
лежје, а уједно ће и село добити кр-
сно знамење које ће бити понос на-
сеља.

    У сваком случају, Срби у Санто-
ву споменуте радове желе да заврше 
до краја године, а слично размишља-
ју и у вези са организацијом и реа-
лизацијом културних и верских про-
грама.

П. М.

Наталија и Пајо Сокић из Медине

Дом српске заједнице у Сантову

У седишту представничког тела 
Срба у Новом Сентивану, 10. јуна 
је одржана седница месне Срп-

ске самоуправе (ССНС), којом је пред-
седавала Теодора Крунић Дунаи, 
председница тог тела, а на дневном 
реду нашли су се конкурси, предсто-
јећи програми и тачка „разно”.

У оквиру прве тачке, председница 
Дунаи је присустне упознала са одлу-
ком Фонда „Бетлен Габор”. Имајући 
у виду пандемију вируса корона, Вла-
да Мађарске је поништила одлуке 
везане за доделу финансијских сред-
става за финансирање и суфинанси-
рање културних програма. То се од-
носи и на Самоуправу Срба у Новом 
Сентивану. 

Пошто је, међутим, Државни секре-
таријат одговоран за народносна, 
цивилна и верска питања, при Уреду 
премијера, расписао je конкурс који 
ће подржати инвестиционе, рекон-
струкционе делатности, или радове 

на обнови зграда, клупских просто-
рија, седишта народности, ССНС је 
искористила могућност и конкуриса-
ла за измену прозора на парохијском 
дому, у којем се налази и седиште 
месне српске самоуправе.

Новосентиванци су поднели молбу 
на још једном конкурсу и то код Са-
моуправе Срба у Мађарској. Чланови 
су донели одлуку да материјално 
помогну одлазак и учешће једног де-
тета у раду Батањског фолклорног 
табора, који ће се одржати крајем 
јуна.

Током седнице једногласно је при-
хваћено да се у селу повремено одр-
жавају српске плесачнице. Серија 
игранки требало је да отпочне про-
летос, међутим, пандемија је спречи-
ла остваривање те иницијативе. Сада, 
међутим, Новосентиванци желе да 
покрену плесачницу за коју ће бити 
одговоран Перица Дунаи, потпред-
седник Културног удружења „Банат”, 

уметнички руководилац подмлатка 
дешчанског ансамбла.

 На седници се разговарало и о 
празновању храмовне славе, Велике 
Госпојине. Детаљније о прослави па-
трона новосентиванске светиње раз-
говараће се почетком августа, када 
ће се одржати наредна седница 
ССНС у овом селу.

Крај седнице протекао је у знаку 
доношења одлуке о награди „Поча-

сни грађанин” овог насеља. Трочлано 
тело је одлучило да сеоској самоу-
прави предложи да се ово признање 
постхумно додели Данилу Дани Ве-
селинову, који је много тога урадио 
за село, а једно време је и сам био 
члан већинске самоуправе.

Следеће заседање Самоуправе 
Срба у Новом Сентивану одржаће се 
почетком августа.

П. М.

ВЕСТИ Акције Срба на југу Мађарске

Упућен предлог за награду 
„Почасни грађанин” 

Нови Сентиван

Мединчани и Сантовчани настављају радове

Српски православни храм у Новом Сентивану
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К њижевници и филмски ства-
раоци, али и други уметници, 
одувек су били визионари. 

Неки су заиста предвидели, а некима 
се приписује да су предвидели епи-
демију са којом се суочавамо послед-
њих месеци. Ако се вратимо у про-
шлост, видећемо да је грчки истори-
чар Тукиди први писао о епидемији, 

и то о атинској куги. Хомер је у свом 
епу „Илијада” писао о зарази која се 
појавила за време Тројанског рата, 
али је ипак, најпознатија у литератури 
Камијева „Куга”.  

У античко време се углавном сма-
трало да су епидемије дело богова, 
како би казнили људе. Данас смо све-
сни да нас природа кажњава, јер смо 
нарушили њен поредак. То описује 
Маргарет Атвуд у „Години потопа”. 
Жозе Сарамаго писао је о епидемији 
у „Слепилу”, а међу најпознатијима у 
светској књижевности је Маркесова 
„Љубав у доба колере”. Ипак, застра-
шујуће је да удружени љубитељи хо-
рор фантастике и теоретичари заве-
ре откривају да је Дин Кунц у свом 
роману „Очи таме”, из 1981. године, 
предвидео име и место настанка ви-
руса - Вухан-400.

Да ли је такозвана „принудна со-
цијална дистанца” утицала на 
стваралаштво Петра Милошеви-
ћа, нашег угледног писца и прево-
диоца? 
– Човек нешто увек ради, поготово 

када је ова немила ситуација са пан-
демијом, када се мање излази. Лично, 
ја стално радим за својом писаћом 
машином, тачније, за својим компју-

тером, као да одлазим на посао. Ују-
тро седнем за компјутер, преподне 
радим, а после подне исправљам, или 
кварим, оно што сам током препод-
нева написао. Оно што моментално 
радим није уобичајено. Тренутно ра-
дим на два колосека и два језика. Пре 
неколико година кренуо сам да обја-
вим мађарске верзије својих раније 
објављених романа на српском јези-
ку. Од тога, два су већ објављена, а 
сада приводим крају трећи роман, 
мађарску верзију романа „Тиња Ка-
лаз”. Превод се налази у завршној 
фази, но, кад мислим да је готово, 
волим да га ставим у фиоку и удаљим 
се од текста на неколико месеци. На-
кон одређеног времена, поново га 
узимам и критички га прелиставам. 
Сад је то, вероватно, последње пре-
гледање и онда следи последња 
фаза, коју најмање волим, а то је из-
давање. Наравно, то се може чинити 
и телефонски, међутим, најбоље је о 
томе лично разговарати.  

Дакле, то је једна линија, док са 
друге стране, пишем роман на срп-
ском језику, који сам почео још рани-
је. Ради се о посебној причи. Почео 
сам да га пишем врло давно, пре два-
десет година, чак и више, и онда сам 
увек одлагао због неких других по-
слова. Сад сам га узео са циљем да 
видим да ли га могу привести крају. 

Свакако с нестрпље-
њем очекујемо Ваш ро-
ман. Са друге стране, 
познато је да сте срп-
ску читалачку јавност 
обрадовали преводима 
дела Јенеа Рејтеа. Да 
ли ће бити наставка 
превода његових рома-
на? 
– Са моје стране већ 

има наставка. Имам један 
готов превод, који захтева 

још једно, последње прегледање, а 
имам још два превода које сам запо-
чео. То су они преводи које ја радим 
уместо играња фудбала, или пецања. 
То ми дође као одмор. Пошто је Рејте 
врхунац такве врсте литературе, ја 
његове романе од детињства читам 
са уживањем и то изнова и изнова. 
Такође је уживање преводити његове 
романе, односно, писати српску вер-
зију, јер на многим местима то је не-
преводиво. Треба сачувати садржај и 
написати исто то, али на српском је-
зику. Дакле, са моје стране преводи 

су у реду, питање је капацитета изда-
вача. Колико ја знам, издавач је оду-
шевљен, а колико се књига продаје у 
Србији, ја то из Мађарске не могу да 
проценим. 

Може ли ова епидемија корона ви-
руса да резултира ерупцијом на-
станка нових књижевних дела? 
– Постоји један познати пример, 

који је сличан овој ситуацији. Бокачов 
„Декамерон” је настао, наводно, за 
време куге у Венецији. Група људи 
није знала шта да ради, нису смели 
да излазе, па су седели и причали 
једни другима приче. И, тако је наста-
ла једна од најпознатијих књига на 
свету - Декамерон. Данас су, међутим, 
другачија времена. Данас не мораш 
да седиш у истој соби, све се одвија 
преко интернета. Са друге стране, ова 
пандемија је дошла изненада. Свака-
ко, има логике да људи мање излазе, 
чувају се, међутим, цела прича има и 
једну другачију, драстичнију страну. 
Увек када свет драстично потреса 
људе, а баш је некадашњи фудбалер 
Калман Месељ рекао да му ово личи 
на ратно стање и да га све подсећа 
на оно стање када је он био дете, да-
кле, ти догађаји који потресају свако-
га, буквално цело човечанство, обич-
но то инспирише писце, уметнике.

Забележио: Предраг Мандић

ИНТЕРВЈУ

Друштвени потреси су инспиративни  
за људе од пера

Пандемија вируса корона је изненада стигла у наше животе и својом појавом дала 
нам до знања да много тога морамо да променимо. Нове околности су закорачиле 

и у животе писаца, па су некима чак донеле и нову инспирацију. Проверили  
смо шта се ових месеци дешава у стваралачкој радионици  

књижевника Петра Милошевића.

Петар Милошевић, књижевник и преводилац

УМЕТНИЦИ НАЈАВИЛИ ЕПИДЕМИЈУ
Колективни доживљај доводи до стварања великих дела. Довољно је 

споменути један од највећих и најпознатијих романа, Толстојев „Рат и 
мир”. Он говори о Напеолоновим ратовима у Русији, који су тада потре-
сали целу Европу. Дакле, велики догађаји су увек инспирисали писце, 
књижевнике да се прихвате пера и своје мисли овековече на хартији. Јак 
доживљај уметнику значи посебно надахнуће, инспирацију. Баш зато, ова 
пандемија може да проузрокује и настанак великог броја књижевних 
дела и уметницима може да одреди један посебан правац. Истовремено, 
не могу да заобиђем једну другу чињеницу, а то је да сам пре много го-
дина видео филмове који су у себи носили својеврсно пророчанство. У 
тим филмовима појавили су се инсерти који су говорили о свему ономе 
што данас доживљавамо.
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ГОДИШЊИЦА

СА ЛИЦА МЕСТА

Догодило се пре 70 година

О д завршетка Другог светског 
рата све је било лошије. Посеб-
но су Срби у регији били ти 

који су могли очекивати лоша време-
на, а она су 23. јуна, у петак увеча, 1950. 
и стигла. Црни воз је кренуо из Сеге-
дина и поред Сегединаца, покупио  и 
становнике Поморишја, који су били 
„противници“. У вагонима, као стока, 
кренули су у неизвесност, и нису зна-
ли куда их возе. 

Прва група одведена је у Тисасен-
тимре, на Хортобађ, и то 264 особа (78 
породица и 7 појединаца). У табору се 
родило 10 деце, а 14 је умрло. Једно 
дете и једна одрасла особа су добили 
амнестију, па су после кратког време-
на отишли, а један је побегао. Три 
брака су склопњена за три године, 
док је постојао овај табор. Прво су 
сви били смештени у једном великом 
хангару, а први посао је био да се од 
блата и дрва неправе бараке, где ће 
бити смештени.

Те бараке су биле као свињци, вла-
жне и хладне, без ваздуха. Ту је од 
Срба из Деске одведена породица 
Арсенија Руса, супруга Кристина рођ. 
Марковљев, ђерка Софија и синови 
Радивој и Аксентија, као и Милутин 
Брцан. Из Сирига, породица Јаше Де-

спотова, супруга Даринка рођ. Бале-
слин, ћерке Марина и Наталија, као 
и син Божа. Такође, Ђорђевић Јамен 
са супругом и ћеркама, Даринком и 
Смиљком, и синовима, Милошом и 
Јоцом. Мендебаба Милана са сином 
Обрадом и снајом Меланијом рођ. 
Попов, као и унуком Нидицом.

Из Новог Сентивана депортовна је 
породица Теодора Путника, са супру-
гом Велинком рођ. Вучић и синовима 
Радославом и Тошком, као и породи-
ца Павла Уверића, са супругом и де-
цом, Јовом и Веселином. 

Наставак депортовања је био но-
вембра месеца 1951. године, у Ебеш, и 
то 88 особа -  25 породица и 5 поједи-
наца. Једна особа је умрла, а четворо 
деце се вратило кући. Од Срба из 
Деске, Милан Радић, са супругом Да-
ринком рођ. Јанчикин, Марко Марко-
вљев, са супругом Емолиом рођ. Ште-
ванов, Божа Туцаков, са породицом, 
супругом Милицом рођ. Рус, ћеркама 
Меланијом и Бојаном, као и синови-
ма, Савом и Аксентијом.

Из Новог Сентивана, биле су ту по-
родице Емила  Веселинова, са супру-
гом Надицом рођ. Рус и ћерком Зо-
рицом, као и породице Ђорђа и Мла-
дена Веселинова, са 2 и 3 члана; по-

роцица Путник Драгиње, са 4 члана 
породице. 

Ово је списак одведених које сам 
пронашо, али нисам сигуран да је 
потпун, пошто, нажалост, нисам на-
шао особе које би у овоме могле по-
моћи. Од Срба у Десци нема више 
живих сведока, у Сиригу су Софија 
Веселинов и Зорица Мендебаба, рођ. 
Веселинов, а у Новом Сентивану Мла-
ден Веселинов. 

О преживљеним патњама и о жи-
воту у таборима нису радо, или уоп-

ште говорили, а камоли писали. Ра-
дост је била за њих да су кроз три 
године ослобођени, па и ако нису 
одмах могли да се врате својим до-
мовима. А, кад су се у њих вратили, 
остало је мало тога затеченог. Сви су 
поново почели да испочетка поштено 
раде и да и даље буду поштени људи, 
што је за њих било веома важно. То 
им је, хвала Богу, и успело. 

(Детаљније у 20. броју „Дешчанских 
свезака“)

Боривој Рус

Почетак депортације на злогласни Хортобађ
Упетак, 23. јуна 1950. године, затпочела је депортација грађана Мађарске на Хортобађ, о чему се протеклих 
деценија веома мало писало и говорило. У троуглу Тисе и Мориша, после Првог светског рата, првенствено 

због нових граница Мађарске, све се променило, па се и до тада бројна српска заједница распала. Број 
Срба је из године у годину опадао, а и власти су чиниле све да их угрозе.

П очели су радови на обнови 
унутрашњости помашког Хра-
ма Светог Георгија, који, по 

речима јереја Љубисава Милисавића, 
месног пароха, треба да буду заврше-
ни до средине августа. Он се нада да 
ће црква бити освећена на празник 
Усековања главе Светог Јована Крсти-

теља, 11. септембра и да ће од тада 
храм моћи да прима вернике. 

Планирано је кречење зидова, об-
нављање црквених столова и фарба-
ње прозора, а радови се финансирају 
од прилога верника. Према речима 
нашег саговорника, од добијених др-
жавних средстава Самоуправа Срба 

у Мађарској, у догово-
ру са Епархијом бу-
димском, додељује 
средства црквама, 
према актуелним по-
требама, с тим што 
овога пута помашка 
парохија није стигла 
на ред, па су финан-
сирање преузели на 
себе мештани. 

Помашки српски 
храм зидан је од 1719-
1722. године, а осве-
ћен је руком еписко-

па будимског Михајла. Свеобухватна 
и можда најважнија обнова цркве 
била је 1905. године. Тада је обновље-
на комплетна унутрашњост цркве, 
почевши од позлате иконостаса пра-
вим златом. 

Кречење цркве, плафона и ликова 
по зидовима, тада је радио Кример, 
уметник из Будимпеште. Постављен 
је нови под од вештачког камена, као 
и столови у цркви. Освећење храма, 
исте године, обавио је епископ Луки-
јан Богдановић. Сав новац за поправ-
ку обезбедио је Веселин Лупа, велики 
добротвор и последњи директни по-
томак ове угледне помашке породи-
це. 

У ХХ веку било је још важних об-
нова и радова, а пре свега 1939. (фи-
нансирала је Емилија Раденковић 
Сингер) и 1975. Године 2000. урађена 
је измена кровне конструкције, црква 
је покривена новим црепом и напра-

вљени су олуци. Због велике влажно-
сти зидова, 2007. године морало је да 
се уради тзв. сечење влаге - обијање 
малтера висине до три метра, споља 
и изнутра, као и нивелисање порте. 
Зидови су се сушили три године и 
затим су омалтерисани и споља и 
изнутра. Измењене су електричне 
инсталације и постављени алармни 
уређају у цркви и свим зградама.  

Текуће радове одобрио је Завод за 
заштиту споменика, као и избор боје 
за зидове. Како сазнајемо, радове из-
води Иштван Чомбор, мајстор са ве-
ома добрим референцама, који је 
обнављао многе цркве у Будимпешти. 

Од оца Милисавића сазнајемо да 
се за ово лето планира реновирање 
помоћних просторија и библиотеке, 
од средстава добијених од државе, 
преко Самоуправе Срба у Мађарској.

К. П.

Радно лето за грађевинце на северу Мађарске

У току је обнова унутрашњости  
српске цркве у Помазу

Врата помашког српског Храма Светог Георгија привремено су затворена за 
вернике, јер су тренутно у току радови на обнови ентријера. У сали помоћне 

зграде, у црквеној порти, импровизована је мала капела, коју красе  
црквене царске двери, привремени олтар и иконе, где се током  

обнове цркве обављају богослужења. 
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Антиправославну политику Мила Ђукановића могу да зауставе само САД
Проф. др Мило Ломпар о догађањима у Црној Гори

„Према подацима с почетка двадесетог века, у Црној Гори живи српски народ и реч Црногорац не значи 
народност, већ има другу врсту одређења. Тај процес је ишао различитим токовима унутар Југославије, али 

сада смо у фази која том процесу даје изразито антиправославни карактер. Није реч само о обрачуну са 
српским народом у Црној Гори, већ о дубљем захвату у антиправославном смислу”, сматра  

проф. др Мило Ломпар са Филолошког факултета у Београду

РЕГИОН

В ласт у Црној Гори тежи насил-
ном обрачуну са Српском пра-
вославном црквом и Митропо-

лијом црногорско-приморском и 
само оштар притисак Сједињених 
Америчких Држава може да доведе 
до тога да се црногорски режим по-
вуче макар за једну степеницу, каже 
професор Филолошког факултета у 
Београду Мило Ломпар.

Европска унија, оцењује проф. др 
Мило Ломпар, нема позитиван однос 
према црногорској Влади и председ-
нику, али је њен утицај много мањи 
од САД-а. 

„Ако би Вашингтон то урадио, ми-
слим да би се режим зауставио, јер 
је он ипак  завистан и уцењен и ни-
какве одлуке не доноси самостално. 
Трагедија ових простора је да су 
људи који су тако моћни у својој зе-
мљи, потпуно беспомоћни пред они-
ма који им говоре шта да раде”, каже 
проф. Ломпар.

Власт у Црној Гори тежи насилном 
обрачуну са Српском православном 
црквом и Митрополијом црногорско-
приморском. То, према мишљењу 
проф. Ломпара значи да власт у Цр-
ној Гори жели да заврши друштвени 
инжењеринг који је почео јако давно 
и  ишао кроз различите рукавице, али 
увек ка истом циљу - денационализа-
цији српског народа у Црној Гори. 

Проф. Ломпар види доста снажан 
импулс западне, односно америчке 
политике, да се православна тради-

ција Црне Горе што је могуће више 
поништи или барем избледи и то 
превасходно из два мотива. 

„У религијском смислу то је да се 
процес унијаћења, прозелитски про-
цес насилног католичења који је тако 
снажно испунио XVIII век у Далмаци-
ји, сада постепено другим средстви-
ма и начинима везаним за масовну 
комуникацију протегне на Црну Гору. 
Политички аспект саме ствари је да 
се руски утицај који је у Црној Гори 
дубоко наталожен у осећањима и 
традицији људи, преко православне 
традиције која је најснажнија веза са 
руском државном, црквеном и народ-
ном идејом, уклони из Црне Горе”, 
објашњава Ломпар.

Та два чиниоца су, према речима 
проф. Ломпара, транснационална, 
али је сада у питању један локални 
поступак, а то је да се конструише 
црногорска нација као синтетички 
продукт који у свом дефинисању тре-
ба да има негативан однос према 
самој српској нацији. То у Црној Гори 
практично значи према самој себи, 
јер црногорска нација чим крене у 
прошлост среће се са својим срп-
ским пореклом, каже он. 

Председник Црне Горе је, каже 
Ломпар, дубоко усмерен ка друштве-
ном инжењерингу вођен својим мо-
тивима, који могу бити лукративне 
природе или лични мотиви у шта не 
треба улазити. 

„Ради се о човеку који је дубоко 

непријатељски према Србији одре-
дио структуру црногорског друштва 
и државе, а на челу је и режима чији 
су криминални садржаји предмет 
писања европске штампе и који се 
служи насиљем у спровођењу поли-
тичких средстава. Чињеница да Сје-
дињене државе и Европска унија 
пролазе глуво поред свега тога, пока-
зује да су његова очекивања да ће 
добити макар прећутну подршку тој 
страни, прилично оправдана. Судећи 
према писању штампе, немају преви-
ше добро мишљење о њему, али ње-
гов циљ представља за њих прихва-
тљиву чињеницу”, нагласио је наш 
саговорник.  

Професор Ломпар каже да може-
мо да очекујемо употребу насиља, 
јер тај режим мора да уклони све 
трагове оних који могу да посведоче 
о чињеницама које му не одговарају. 
Тако нешто се догодило и у Хрват-
ској, али је у Црној Гори то много 
теже због традиције, а и Срби у Црној 
Гори имају цркву коју је митрополит 
Амфилохије за ових 30 година поди-
гао и која све више представља сна-
жан ослонац. 

Црногорски режим влада уценом 
и државне службенике, на неки на-
чин, држи као таоце, тако да ће његов 
положај много зависити од отпора 
оних политичких странака које могу 
да га пруже. Ту је, оцењује проф. Лом-
пар, управо Митрополија црногор-
ско-приморска на великом удару, јер 

је мудром и разумном политиком 
показала да питање националне ра-
злике између Срба и Црногораца, на 
чему режим стално инсистира, није 
средишње питање. Своје активности 
и литије, као и читав концепт, СПЦ је 
поставила на православној основи и 
чак је успела да у литијама буде је-
дан део људи који се осећају Црно-
горцима, а да то никоме није сметало. 

Према Ломпаревом мишљењу, 
актуелна власт  у Подгорици разви-
ја потпуно ненормалну антируску 
хистерију која управо има за циљ да 
удео руског утицаја смањи и то је 
једна полицијско-пропагандна опе-
рација која је јако глупа када је ра-
зложите, али је у исто време ефика-
сна. 

„Што се тиче опозиције у Црној 
Гори, они имају две листе - Демократ-
ског фронта, као српску националну 
листу премда унутар те конфигура-
ције има различитих чинилаца, и 
једна умеренија, грађанска која није 
антисрпска и која би могла да ани-
мира грађанске гласаче. Велика је 
штета што стицајем унутрашњих 
политичких прилика у Црној Гори 
једна значајна личност за ту земљу, 
дугогодишњи дипломата и амбаса-
дор Миодраг Лекић, није на видљи-
вијем месту и нема утицаја у поли-
тици с обзиром на његово искуство 
и толеранцију”, сматра професор 
Ломпар.

Д. А.

ПОТОМЦИ БРИШУ СРПСТВО ПРЕДАКА
„Подсетићу да је ректор црногорског Универзитета мењао надгробну 

плочу свога деде, јер је на њој било уписано да је деда био Србин. Тамо 
се одвија процес који треба да створи црногорску нацију, која ће бити 
одређена по негацији. Можемо да разликујемо оне које се заснивају 
позитивно у складу са неком митском представом. као што је српска 
нација везана за светосавску и косовску традицију, а могу бити и нега-
тивно дефинисане, као што је хрватска нација у односу према Србима”, 
наглашава проф. др Мило Ломпар.

УЗНЕМИРУЈЕ ПАСИВНО ДРЖАЊЕ БЕОГРАДА
„Не треба заборавити да су црногорског митрополита Јоаникија Ли-

повца убили комунисти 1945. године. Ако погледате историју српске цркве, 
видећете да су четири петине свештенства побили комунисти, тако да у 
Црној Гори постоји традиција насилног обрачуна са црквом. Ту традици-
ју сада продужава, у једном другом окружењу, садашњи црногорски 
председник. Оно што је узнемирујуће, јесте пасивно држање власти у 
Београду”, каже проф. Ломпар.
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У тешким временима изоловано-
сти, за време епидемије, Српско 
позориште у Мађарској и Срп-

ски културни и медијски центар иза-
шли су са програмом под називом 
Прозориште, са циљем да се грађани-
ма олакшају и улепшају дани путем 
садржаја који су могли да се реали-
зују у датим околностима. Два пута 
недељно, дружењима на друштвеним 
мрежама, говорило се о представама 
Српског позоришта и представљали 
су се српски песници из епохе роман-
тизма.

Идеја да се организују улични кон-
церти потекла је од државног секре-
тара за културу Петера Фекетеа, јер 
се осетила потреба да људи уживо 
виде глумце, певаче, музичаре који 
глуме или певају. Тако су почели да 
се одржавају концерти на трговима, 
раскрсницама и у стамбеним насе-
љима.  

„Петер Фекете је наш колега и до-
бар пријатељ, сарађивали смо при 
оснивању Мађарског театарског дру-
штва. Био је дугогодишњи директор 
позоришта у Бекешчаби и директор 
Мађарског циркуса и акробатске 
школе, и циркуску уметност у Мађар-
ској довео до перфекције. Сада на 
одговорном месту у влади, посебну 
пажњу посвећује позоришним кућа-

ма. Велики је изазов био изаћи пред 
велику стамбену зграду, почети свир-
ку и чекати реакције људи”, рекао је 
Милан Рус, директор Српског позо-
ришта у Мађарској.

Први концерт био је у IX пештан-
ском кварту где су, по речима Руса, 
бившој сарадници отпевали серенаду 
и изводили музичке нумере из пред-
ставе о Едит Пјаф, Мостови Париза, 
која постоји и на српском и на мађар-
ском језику. Када су се зачуле попу-
ларне мелодије на мађарском језику, 
у извођењу Кларе Варга, сталне са-
раднице Српског позоришта и члани-
це Дебрецинског позоришта, отвара-
ли су се прозори, људи су излазили на 
балконе и бацали лале, којима је тада 
била сезона. Цвеће је са висина пада-
ло на уметнике, а веома дирљиво је 
било када је једна старија дама у 
кесицу упаковала 500 форинти од 
своје пензије и бацила као знак за-
хвалности. 

„Са балкона наше колегинице Еви-
це Шишковић, која је много дана 
провела у карантину, падале су сузе”, 
поетски се изразио Милан Рус.  

Концерти су одржани у Кебањи, 
Ујпешту, IV и XIII кварту, на трговима 
Бакач и Верешмарти. Поред песама 
познате француске шансоњерке, чуле 
су се ноте и из нове представе Европа 

у Хармониј(ц)и, која је више концерт-
ног карактера, са позоришним еле-
ментима, у копродукцији са позори-
штем Хора из Сегедина. 

„Прва верзија ове представе при-
казана је 1983. године и већ тада смо 
желели да поручимо да су европске 
вредности не само националне, него 
и заједничке. То поручујемо и сада-
шњим шароликим програмом. Када 
свирамо сиртаки, О соле мио, Ла вива 
Еспања, чардаш или коло, народи се 
толико приближавају један другом, 
да ја сиртаки могу да доживим са 
истим интензитетом као свој фол-
клор”, каже Милан Рус.

Према његовим речима, сличне 
реакције су се виделе и на лицима 
пролазника и нема разлике како ужи-
вају, играју или певају, када се изводи 
Каћуша или И тебе сам сит кафано. 

У представи Европа у Хармониј(ц)
учествују уметници Српског позори-
шта у Мађарској Милан Рус и Брани-
мир Ђорђев, Тибор Ембер, затим Жолт 
Балинт из сегединског позоришта 

Хора и један од првака циганских 
музичара Иштван Шуки, члан орке-
стра Рајко, са којим Српско позори-
ште сарађује и у другим представама. 
Понекад им се придружи брат Жолта 
Балинта, Јанош Балинт, велики музи-
чар и истакнути уметник на флаути. 
Од детињства су два брата друговала 
са Србима у Десци и заволели су срп-
ски фолклор. Јанош Балинт је чак и 
за време бомбардовања одлазио у 
Крагујевац да предаје флауту и он, 
који свира по свим концертним сала-
ма у свету и коме је Јамаха направила 
златну флауту по мери усана, обожа-
ва  Србију и свира српски фоклор. 

„Позориште Хора из Сегедина на-
стало је када сам матурирао, значи 
пре скоро четрдесет година. Кумовао 
сам при његовом оснивању, у исто 
време када смо имали оркестар који 
је свирао балканску музику. Име је 
добило по једној популарној румун-
ској игри. Оркестар се полако претва-
рао у плесачко-музичко позориште и 
уметничку школу фолклора, певања 
и народних инструмената под руко-
водством Жолта Балинта. Позориште 
је радило и кореодраме, а смештено 
је у просторијама глумачког клуба, 
које је добило од града Сегедина”, 
рекао нам је Милан Рус.

Како сазнајемо, у плану је да се 
одржавање уличних концерата наста-
ви, следећи пут са музичким нумера-
ма из представе Српског позоришта у 
Мађарској Полика, која говори о жи-
воту Аполоније Ковач, легендарне 
мађарске певачице, а у извођењу Јудит 
Јонаш, драмске уметнице и директор-
ке циганског позоришта Цинка Пана. 

Катарина Павловић Бачи

НАСТУПИЛИ И НА ДАН ЈЕДИНСТВА
МАЂАРСКЕ НАЦИЈЕ

Српско  позориште у Мађарској наступило је и 4. јуна, на дан који је 
премијер Виктор Орбан прогласио Даном јединства мађарске нације, 
односно када се традиционално обележава годишњица Тријанонског 
споразума. 

„У блиској породици имао сам људе који су у Мађарском парламенту 
устали и први пут предложили да мањине, односно народности, постану 
део мађарског националног бића. Ако то постану, треба да им се обезбе-
де права, културне и образовне установе. То се и обистинило и инспири-
сало нас да се на овај дан обратимо публици”, рекао је Милан Рус.

Популарним мелодијама оплемењују  
живот суграђана

На иницијативу високог функционера мађарске Владе Петера Фекетеа, глумци 
и музичари Српског позоришта у Мађарској већ неколико месеци, колико  

траје епидемија вируса корона, са публиком комуницирају  
и непосредно, изводећи најпознатије српске, мађарске  

и светске музичке нумере на отвореном простору,  
у будимештанским квартовима.

Уличне свирке прозоришних уметникаКУЛТУРА
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НЕВЕННародна приповетка из Сантова

Ј еданпут, стрини врло досади мали 
Миодраг. Позвaла је Циганку, па 
каже: „Шта да радим са овим де-

риштем? Вала би' се опростила од 
њега, само не знам, како?” 

Каже јој Циганка: „Треба га послат 
у шуму. Треба му рећ да тамо има 
црвеног врапца, па ће га тамо курјаци 
појести.” 

Тако је стрина Јерина и урадила. 
Послала га је у шуму. Дала му је једну 
плетену торбу, у њој је било мало 
шљива и 'леба. Шума није била дале-

ко од њи'. Он, сирома', оде, ал' кад је 
стиго' у шуму, тамо нигди никог ни' 
било. Сио је и мало јео 'леба и шљива. 
Кад једампут, Миодраг виђе да иду 
курјаци. Сад куд ће? Било је ту у сред 
једно дрво навито, па се мог'о попет. 
Поп'о се на дрво, а курјаци за њим, па 
ће га још у'ватит за опанак! Ууу, јадан, 
ту се уплашио! Кад једампут, нешто 
му почело чепркат око главе. Врло се 
уплашио. Кад он то уз'о, а оно црвени 
врабац! Црвени врабац му прогово-
рио: „Пушћи ми! Ја ћу фићкати, па ће 
сви курјаци побић.” 

Тако је и било. Миодраг га је пу-
шћио. Црвени врабац је зафићк'о, а 
курјаци су сви побигли. Њих двојица 
су ишли кроз шуму, а црвени врабац 
му прич'о. Каже, да је и он једаред 
био момак. Био је син једног цара. 
Им'о је девојку, 'тио ју је оженит. Та 
девојка је тражила од њега да јој од-
сече један вилински цвет. Он је, онда, 
очо тамо ди се виле купу, па је уз'о да 
ће одризат вилински цвит, а оне вичу 
на њега да не одсече, а он је опе' од-
сече, кад би девојку да добије. 

Кад је, ето, тог цвета одсек'о, пост'о 
је врабац. Црвени врабац. И онда, 
виле му узеле одело, које је било к'о 

што има мали везир, како кажу. Онда 
су виле то његово одело однеле у јед-
ну пећину. 

Тако онда, Миодраг и црвени вра-
бац су из пећине узели то његово 
одело, па су о'шли у његов двор, ди је 
он кадгод живио. То је био његовом 
оцу двор, ал' то је већ врло давно 
било, па га већ нико није ни зн'о. То је 
давно било, прија сто година и више. 

Онда су Миодраг и врабац живили 
у том двору. Посли пуно година, Ми-
одраг се једнога дана спремио у то 
одело, па је коња ојашио, па је очо у 
то његово село. Кад је стиг'о, а свит 
није био код куће. Стрика Мато баш 
је био у цркве, запаљио је свећу за 

Миодрага, јел је мислио да је умро. 
Он се није јавио откад је очо у шуму. 

Кад се, оно, стрика Мато вратио 
кући из цркве, а тамо пуно деце, па 
му кажу: „Дош'о је Миодраг! Дош'о је 
Миодраг натраг!” 

Сви су се радовали што су га вид'ли. 
Само је стрина Јерина изашла на праг, 
она га је ту дочекала. Онда је црвени 
врабац слетио њој на нос. А она каже 
саде, да се само шалила, и да није 
'тила да оде, а и црвени врабац каже: 

„И ја сам саде шале ради повук'о 
тебе за нос!” 

А врабац скоро да јој свај нос од-
сече! И тако, нема даље приче. Било, 
па прошло!

Казивала: Миладинка Шишковић

В арошица Мако на обали тихе 
реке Mориш беше надалеко 
позната по квалитетном цр-

ном луку. Легендарни  маковски лук 
је на Светској изложби, приређеној у 
Брислу 1888. године, награђен златном 
медаљом! 

Нимало случајно, Мако је широм 
Мађарске био познат и под називом 
„Мали Јерусалим”. Томе је, без сумње, 
увелико допринео и велики број јевреј-
ског становништва који се могао похва-
лити са две синагоге, са ортодоксном 
и неолошком богомољом. У овој типич-
но равничарској паланци живела је и 
трећа, иначе малобројна јеврејска гру-
па присталица мистичног јудаистичког 
учења рабина Јисраела бен Елиезера, 
родоначелника хасидизма. Њихов вре-
мешни духовни вођа, дугобради рабин 
Моше Ворханд, беше чувени „цадик”, 
кога су често посећивали учени људи 
из најудаљенијих делова јеврејског ра-
сејања. Овдашња заједница мојсијев-
ске вероисповести изнедрила је и по-
знатог журналисту Јожефа, доцније 
Џозефа Пулицера, који је у Америци 
стекао велики углед и установио чуве-
ну Пулицерову награду.

Осим већинског, конфесионално 

дубоко подељеног мађарског станов-
ништва, у овој паланци је живео и 
мањи број Румуна и помађарених 
Немаца, Словака и Русина. Мађари су 
недељом, а све у зависности од веро-
исповести, одлазили у римокатоличку, 
реформатску или евангелистичку цр-
кву. Румуни и Русини су пак делили 
исту гркокатоличку богомољу. Управо 
због тог принудног заједништва међу 
њима је често долазило до трзавица, 
па и до грубе свађе. Нађ је нетрпељи-
вост према Србима попримио од сво-
јих суграђана. 

Последњих дана новембра месеца 
1918. године, српски и француски вој-
ници су се укопали на левој обали 
Мориша, управо наспрам града. Ма-
ковљани су с правом страховали да 
ће једне ноћи Срби и Французи нео-
чекивано прећи реку и запосести њи-
хову вољену варош. Њихова разложна 
слутња обистинила се крајем априла 
1919. године. Тада су удружене снаге 
српске, француске и румунске војске 
напале Мако и успешно протерале 
мађарске црвеногардејце и остале 
представнике будимпештанског кому-
нистичког режима. Страни војници су 
у Макоу боравили безмало годину 

дана. То Маковљани никада неће 
моћи да прежале, а још мање да опро-
сте. Бол у души и увреда оставише 
неизбрисиве трагове.

Истина, Јанош Нађ је тада тек био 
пошао у први разред основне школе, 
али и без обзира на то, у школи, на 
улици, у продавници, па и у своме 
дому, није могао да прође дан, а да о 
тим мучним данима, проведеним „под 
чизмом румунског, српског и францу-

ског окупатора”, није изговорена по 
која реч пуна мржње. С временом, те 
горке речи се наталожише у његовој 
дечјој души и пустише отровни корен.

Гимназијски професори су здушно 
сејали клице нетрпељивости према 
околним земљама. Ватрено су се за-
лагали за остваривање идеје о васпо-
стављању хиљадугодишњих граница 
Велике Угарске. Притом су негирали и 
постојеће државне границе које су 
биле одређене 4. јуна 1920. године, у 
палати Тријанон, у Версају. Професори 
су страсно говорили о нанетој неправ-
ди мађарској нацији и о скорашњем 
повратку свих одузетих територија 
које одвајкада беху под заштитом кру-
не Светог Иштвана. Голобради Јанош 
Нађ је упијао сваку њихову реч. (…)

Драгомир Дујмов

Клице мржње потекле од професора
Јанош Нађ је нетрпељивост према Србима попримио од својих суграђана. 

Последњих дана новембра месеца 1918. године, српски и француски војници  
су се укопали на левој обали Мориша, управо наспрам града.

Страдалнички животни пут Милоша Апића (30) ФЕЉТОН

Црвени врабац
Били један човек и једна жена. Он се зв'о Мато, а 

она Јерина. Нису имали дeце. Матин брат Марко је 
умро, па је тамо, за њим ост'о један мали Миодраг. 

Они су га примили код себе. Стрика га је врло 
вољио, али стрина није. 
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П осмртни остаци Михајла 
Пупина почивају у гробљу 
Бронкса, под симболичним 

каменим обележјем. Усамљени гроб 
нико не обилази годинама, а и ка-
мено обележје се временом накре-
нуло. Велики светски и српски науч-
ник који је својим открићима и па-
тентима задужио данашњу цивили-
зацију, могао би ускоро да крене пут 
Србије, а ту иницијативу покренули 
су Срби из Њујорка.

Проф. др Радмила Милентијевић, 
која је покренула иницијативу да се 
Пупинови остаци пренесу у Србију, 
каже да је веома извесно и могуће 
да ће посмртни остаци Михајла Пу-
пина ускоро почивати у Србији и да 
су за сада у питању само папироло-
шке процедуре. За сада, једини про-
блем представљају потомци који 
треба да потпишу сагласност, каже 
госпођа Милентијевић: 

„Трагамо за осталим Пупиновим 
потомцима, а те сагласности су по-
требне америчким властима због 
саме процедуре. Са управом гро-
бља сам разговарала и ту неће бити 
никаквих проблема. Пупин нема 
директних потомака, јер његова 
кћерка није имала деце. Међутим, 
имао је три сестре, а ми смо прона-
шли потомке само једне, то је њен 
чукун унук, о коме за сада имамо 
податке. Имамо сазнања да су по-

томци друге сестре негде у Kрагу-
јевцу где је она била удата, потомци 
су радили у „Застави оружје”. Тра-
гамо за осталима, а те сагласности 
су потребне америчким властима 
због саме процедуре. Са управом 
гробља сам разговарала и ту неће 
бити никаквих проблема”, нагласила 
је Радмила Милентијевић.

У потрагу за вечном кућом Миха-
ила Пупина упутио се и Гвозден 
Николић из Чачка, аутор емисије 
„Нећете веровати”, који се и сам 
уверио да на великом њујоршком 
гробљу светском, а нашем научнику 
одавно нико није ни свећу запалио: 
„Занемео сам када ми је чувар гро-
бља казао да ту ретко ко свраћа, и 
да већина не зна чији је то гроб. Био 
сам шокиран кад сам испод кестена 
видео једну усамљену бетонску клу-
пу и камено обележје веома скром-
них димензија. Kад кажем скром-
них, мислим да већи споменик има 
неки сељак из Муртенице, него чо-
век чији су проналасци променили 
свет, научник на чијим делима по-
чива данашња цивилизација. Зане-
мео сам када ми је чувар гробља 
казао да ту ретко ко свраћа, и да 
већина не зна чији је то гроб”, казао 
је Николић.

Михајло Пупин је рођен у селу 
Идвор код Kовачице, уз помоћ цр-
квене општине отишао је у Праг на 

студије, а после прве године одлу-
чио је да своју срећу окуша у дале-
кој Америци. Да би купио бродску 
карту тада као младић, Пупин је 
продао своје књиге и одело, а онда 
је на западу од дечака-чобанина 
постао професор и проналазач.

Шеф српске дипломатије Ивица 
Дачић рекао је да је Михајло Пупин 
имао жељу да буде сахрањен у Ср-
бији и зато надлежни у Министар-
ству већ дуже разматрају могућност 
преноса његових посмртних оста-
така из Њујорка у Србију. На скупу 
коме је присуствовао и амбасадор 
САД Ентони Годфри, Дачић је иста-
као да је пренос посмртних остата-
ка веома комплексно питање има-
јући у виду наследнике који би 
требало да дају одобрење али и 
уважавање околности и шта је мо-
гуће у одређеном тренутку.

Министар Дачић је додао да је 

чињеница што је Пупин лично по-
знавао америчку делегацију, помо-
гла представницима Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца у прего-
ворима у Версају о неким од кључ-
них питања као што су разграниче-
ње са Румунијом, затим веома те-
шко и компликовано питање Дал-
мације и односа са Италијом и 
припајање Бледа Краљевини СХС.

Пупин је учинио много да обез-
беди америчку подршку Краљевини 
Србији током Првог светског рата. 
Његове активности биле су и дипло-
матске и политичке, прикупљао је 
средства и медицинску помоћ за 
Србију током Балканских ратова и 
Великог рата.

Заложио је и сву имовину као га-
ранцију за ратни кредит САД који 
је дала Краљевини Србији за набав-
ку оружја у Првом светском рату.

Д. А.

Хоће ли бити исправљена неправда према Михајлу Пупину?
Гроб великог српског и америчког научника, изумитеља и патриоте, Михајла Пупина, пореклом из Баната, 
већ деценијама ретко ко посећује, па је запуштен и неугледан, што овај великан светског гласа свакако 

није заслужио. Стога је од Срба у Америци потекла иницијатива за пренос његових посмртних остатака из 
Бронкса у Србију, чиме би након 85 година од Пупинове смрти, била испуњена његова последња жеља.

Српски немар оставио нашег великана без достојног гробаСЕЋАЊЕ

НАУЧНИК СВЕТСКОГ ГЛАСА
Михајло Пупин (1858-1935) рођен је у Идвору, у Банату. Четири деценије 

био је професор на Колумбија универзитету. За почасног козула Краље-
вине Србије промовисан је 1912. године. Имао је 34 патента. За књигу „Од 
пашњака до научењака” добио је Пулицерову награду. Био је ожењен 
Американком, имали су једну ћерку. Данас нема директних потомака, а 
сахрањен је на гробљу у Бронксу.

Као резултат пријатељства Пупина и 28. председника САД Вудро Вил-
сона, 28. јула 1918. године на Белој кући завијорила се српска застава, у 
знак захвалности српском народу и војсци за допринос у Првом светском 
рату, а према оцени Дачића то је „вероватно и најдирљивији моменат у 
српско-америчким односима”. Осим српске, на Белој кући вијорила се 
само још једна, француска застава и то на годишњицу пада Бастиље 1920. 
године.

ДАРИВАО МАНАСТИРЕ, ОСТАО БЕЗ КРСТА
Посебно болно јесте то што је Пупинов гроб у Бронксу без крста, пот-

пуно запуштен и неугледан, упркос томе што је много новца даривао 
манастирима. Био је изузетно побожан и зато је разочаравајуће што на 
његовој вечној кући нема ниједног православног обележја.

,,Од тако великог човека остао је само овај мали споменик, без хри-
шћанских обележја. Његова кћерка својевремено је изјавила да је Пупин 
умро са жељом да се његови остаци пренесу у Србију коју је толико волео 
и која му је недостајала, међутим она је умрла и та жеља великог науч-
ника није испуњена. О томе постоји и писани траг у белешкама Николаја 
Велимировића до којег сам дошла. Мислим да је дошао тренутак да се 
кости човека који је свету подарио открића као један телеграф, телефо-
нију, врате у Србију у којој је рођен, коју је волео и сањао до краја свог 
века. Постоји апсолутна подршка државе, ја сам о томе већ разговарала 
са министром спољних послова Ивицом Дачићем, а недавно и патријар-
хом Иринејем, који даје благослов”, изјавила је проф. др Радмила Милен-
тијевић, која је покренула иницијативу да се Пупинови остаци пренесу у 
Србију.

Михајло Пупин
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ВЕРОНАУЧНИ КАМП ЕПАРХИЈЕ 
БУДИМСКЕ

11-18. јула 2020.

У организацији Епархије будимске, 28. Веронаучни камп биће 
одржан ове године у складу са мерама борбе против вируса 
ковид-19, а централна тема биће: „Годишњи круг празника”.

На камп се могу се пријавити деца узраста од 7 до 18 година, 
која су активна у Цркви и похађају веронауку. Заједно са 
свештеницима-вероучитељима и искусним васпитачима, 
деца ће бити смештена у пансиону „Кагер” у Харкању. Осим 
смештаја, имаће и доручак, ручак и вечеру. 

У програму ће, као и ранијих година, поред часова веронауке 
и црквеног појања бити и ручног рада, цртања, спортских 
игара и осталих корисних активности.

Пријављивање се врши са уплатом 12.000 форинти и 
достављањем лекарског уверења о здраственом стању 
полазника. 

Пријавити се можете до 1. јула ове године, код својих 
парохијских свештеника или код организатора капма, 
протонамесника Далибора Миленковића.

ВИДОВДАН 
Будимпештa – Сентандреја 28. јун 2020.

10:00 – Храм Св. великомученика Георгија 
(Пешта, на углу Ул. Вереш Палне и Српске улице)
Света литургија, а после литургије помен 
Светом кнезу Лазару и косовским мученицима

14:00 – Некадашња палата деспота 
Стефана Лазаревића у Будиму 
(Ул. Орсагхаз бр. 9)
Полагање венаца код спомен-плоче уз пригодни програм
Наступају: чланови хора „Св. Серафим Саровски“ 
и уметници Српског позоришта у Мађарској

17:00 – Саборни храм у Сентандреји
Вечерње

18:00 – Спомен крст цара Лазара у Сентандреји 
(Сентандреја, трг Цара Лазара)
помен,  полагање венаца и наставак 
Видовданског обележавања.

Наступају:
Хор „Св. Серафим Саровски“, 
чланови Српског позоришта у Мађарској и
певачки дует из Београда

Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, Српско позориште у 
Мађарској, Српска самоуправа у Сентандреји, Удружење 
Српски форум, Српски културни клуб у Будимпешти, Српски 
клуб у Сентандреји, Српски институт, Српски културни и 
медијски центар, спрске мањинске самоуправе IX XIV и XIX 
кварта Будимпеште, у сарадњи са Епархијом будимском

ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ  
У ЛОВРИ

На Летњој позорници, од 25. до 28. јуна 2020.

Програм за 25. 06. 2020.
19.00 – Отварање Фестивала
19.30 – Нино Манфреди – Нино Мармандоино:  „Лаки 
морали“ -  комедија у једном чину на српском и хрватском 
језику
Играју: Тина Чорић, Стипан Ђурић, Бранимир Ђорђев  
Режија: Јанош Деги
Цена улазнице: 1500 фт

Програм за 26. 06. 2020.
19.30 – „Европа у хармониј(ц)и“; музичка представа у сарадњи 
са позориштем „Хора“ из Сегедина                                                      
Цена улазнице: 1500 фт

Програм за 27. 06. 2020.
16.00 – Народносно позоришно удружење: „Чудесна соба“ 
– музичка бајка за децу на, мађарском језику
Режија: Жофиа Вестл
Играју: Федра Алмошд, Тројан Тунде, 
Немчок Нора, Левента Гелда, Фотиос Колатос и Бранимир 
Ђорђев 
Цена улазнице: 500 фт

19.30 – Концерт мушког хора из Зрењанина „Свети Серафим 
Саровски“
Цена улазнице: 1500 фт
У складу са Законом, на благајни се продаје укупно 60 карата.

Програм за 28. 06. 2020.
Видовдански маратон (у портама српских храмова)

  9.00 – Ловра
10.00 –  Српски Ковин
11.00 –  Чип
12.00 –  Бата
14.00 –  Будимпешта
16.00 –  Калаз
17.00 –  Помаз
18.00 –  Сентандреја

Учествују: глумци Српског позоришта у Мађарској и хор 
„Свети Серафим Саровски“

Програм за 29. 06. 2020. 
16.00 – „Смехоносна луталица“; музичко-забавни програм на 
српском језику 
Учествују: Предраг Вуковић Пеђолино и Ратко Краљевић
Цена улазнице: 500 фт

Ову манифестацију организују Српско позориште у 
Мађарској, Српски културни и медијски центар и село Ловра.

ЦРВЕНО-НАРОДНИ САБОР  
У ГРАБОВЦУ

Овогодишњи црквено-народни сабор (слава) у манастиру 
Грабовац одржаће се на сам дан празника светих 
првоврховних апостола Петра и Павла – ПЕТРОВДАН, у 
недељу 12. јула текуће године. Свету архијерејску Литургију 
овим поводом служиће Његово Преосвештенство Епископ 
будимски Господин Лукијан са свештенством и монаштвом 
Будимске епархије, са почетком у 10 часова. Затим ће 
традиционално уследити литија око храма и резање славског 
колача. 
Како смо ове године погођени епидемијом корона вируса 
и њеним последицама (у сваком смислу), управа Манастира 
Грабовац са жаљењем обавештава вернике и пријатеље 
манастира да ове године неће бити заједничке трпезе као 
ни пригодног програма у порти, а који је планиран поводом 
прославе 800-те годишњице односа Срба и Мађара (прве 
мировне мисије Св. Саве у Мађарској 1220. године у време 
краља Андраша II) и 100-те годишњице уједињења Српске 
Патријаршије (1920. године). 
Такође обавештавамо вернике да ће после Литургије моћи 
да користе летњи павиљон иза цркве уколико желе да 
проведу време у манастиру, уз напомену да иза себе оставе 
све у најбољем реду, како су и затекли. 
Вечерње богослужење почиње у 16 часова, а манастирска 
капија ће се затворити у 18:00 часова. Сутрадан, на Павловдан 
13. јула, такође ће се служити света Литургија и парастос 
свим упокојеним житељима манастира са почетком у 10 
часова.
Канцеларија Епархије будимске

ИНФО
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П риликом свечаног обележа-
вања Силаска Св. Духа на 
апостоле, у Мохачу, у месној 

српској православној цркви, свету ар-
хијерејску литургију, уз саслужење 
свештенства, служио је епископ будим-
ски Лукијан. У односу на раније године, 
овом приликом се у светињи окупио 
мањи број верника. Одавно није било 
тако мало присутних на прослави ду-
ховске храмовне славе у Мохачу. Та 
чињеница може се објаснити панде-
мијом, која је још увек у току, иако 
полако попушта. Многе вернике из 
мађарског дела Барање, очигледно је 
обесхрабрила да дођу на празновање 
заштитника мохачког српског право-
славног храма. 

У оквиру литургије извршен је и оп-
ход око светиње, уприличена је литија, 
а потом су у цркви, окићеној травом, 
одјекнуле духовске молитве и плео се 
венац. Обављен је и свечани чин реза-
ња славског колача и благосиљања 
кољива. Кумовао је Јожеф Биро, који 
се, иако се недавно упокојила његова 
супруга Мила Салмадић Биро, ипак 
прихватио часних обавеза кумства.

На крају Свете архијерејске литур-
гије и поздравних речи протонамесни-
ка Јована Бибића, пароха сантовачког 
и администратора мохачке парохије, 
пригодну славску беседу одржао је 
епископ будимски Лукијан, који је под-
сетио да се овогодишња прослава 
патрона светиње одржава у посебним 
приликама или неприликама. Преосве-
ћени владика је присутним верницима 
пажњу скренуо на црквено песништво 

и место душе у њем, а затим се освр-
нуо и на Свето писмо, односно грех, 
рекавши: „Сваки грех, за који се пока-
јемо, биће опроштен. Само хула на 
Светога Духа никада се опростити 
неће!”.

Након што је свима подељен кома-
дић славског колача и кољиво, сви су 
кренули својим кућама. Неки су се у 
мислима вратили у прошлост, када је 
порта светиње врвила од верника, у 
нади да ће тако бити и наредних годи-
на.

*
У Медини је прослава Силаска Св. 

Духа на апостоле, патрона светиње, 
уприличена 7. јуна, на први дан Духова. 
У овом толнанском насељу, где данас 
живи тридесетак Срба, српски право-
славни верници предвођени Алексом 
Сокићем, старатељем храма, потруди-
ли су се да црква буде лепо окићена 
поводом празновања храмовне славе  
Педесетнице. У присуству тридесетак 
верника, међу којима су били и Руси, 
који раде у нуклеарној електрани у 
Пакшу, Свету литургију служили су 
протојереј Зоран Остојић, парох бу-
димпештански, администратор медин-
ске парохије и јеромонах о. Митрофан 
из манастира Грабовац.

Током славског богослужења, отац 
Остојић је одржао пригодну славску 
беседу, у којој је указао на значај пра-
зника, као рођендана Цркве. У оквиру 
литургије одржана је литија, као и пле-
тење венаца.

По окончању славског богослужења, 
мештани су своје госте угостили слав-

ским ручком, да би по-
том, након дружења и 
ћаскања, заједнички кре-
нули на вечерње. Бого-
служењу је присуство-
вао већи број домаћина 
и гостију, а резање слав-
ског колача и благосиља-
ње кољива обављено је у 
порти светог храма. Ку-
мовао је Никола Рафај-
ловић са својом породи-
цом, а за следећу годину 
кумства су се примили 
млади супружници 
Иштван Караси и Марија 
Рафајловић. 

Након вечерња, на дворишту нека-
дашње вероисповедне школе уследи-
ло је дружење. Евоцирале су се успо-
мене како су некада изгледале медин-
ске бучуре, каква су била славља. Иако 
није било предвиђено, развило се 
славско весеље, а за музику се побри-
нула Милкица Суботић.  Повело се 
коло, певало се, играло и славље је 
потрајало до поноћи.

*
Православни верници из Стоног 

Београда су у суботу, 6. јуна, на заду-
шнице, обележели и Ружичало или 
Побусани понедељак, тј. Васкрс за дра-
ге и вољене који више нису са нама. 
Учињено је то тек сада, због ограниче-
ња која су протеклих месеци владала 
услед епидемије вируса корона.

На српском гробљу у Стоном Бео-
граду, окупила се неколицина верника, 
да се помоле за своје упокојене. Сун-
чано, ведро време допринело је посеб-
ној атмосфери на старом гробљу, међу 
патинираним надгробним плочама, 
обавијеним зеленилом и цвећем, које 
сведоче о вишевековном животу Срба 
у овим крајевима.

Усред гробља налази се Капела Све-
те Катарине, коју је 1848. године овда-
шњим Србима саградила племкиња 
Катарина Догали. Капелу краси њен 
портрет, рад сликарке Катарине Ива-
новић, као и камена гробница где се 
чувају остаци Катарине Догали.

Протојереј Павле Каплан је одржао 
помен у капели, а затим је, у пратњи 
чланова породице обишао, освештао 
и окадио гробове. На некима још сто-
је српска имена, док је 
на многима зуб време-
на учинио своје и 
обрисао их.

Отац Каплан је та-
кође освештао зајед-
ничку гробницу жрта-
ва из Првог светског 
рата. У њој почива 185 
српских, бугарских, 
италијанских и неко-
лико немачких војни-
ка.

Освештан је и цен-
трални крст, изграђен 
1990. године, као и 
гробница Катарине 

Ивановић, из које су њене мошти пре-
нете у Београд.

„Код нас православаца у току годи-
не има више субота које су посвећене 
упокојенима, уснулима. Данашња при-
лика је посебна, јер су ово задушнице 
уочи Духова, 50. дана силаска Духа 
Светога, када изузетно обележавамо 
и Побусани понедељак. На овај дан, 
обичај је да после литургије у цркви, 
литија уз литургијско појање иде на 
гробље, где се освећују гробови”, каже 
отац Каплан за наш лист.

Он додаје да је помен започео у 
капели за коју је и лично веома везан.

„Када сам почео студије теологије 
у Београду, блаженопочивши прота 
Иван Јакшић је овде држао богослу-
жења, јер се српска црква деценијама 
обнављала. Тако сам ја своја прва бо-
гослужења обављао у овој капели. То 
ми је била лепа школа. Нажалост, да-
нас има најмање десет, ако не и више 
људи које сам овде упознао, а који са 
овог места више не одлазе, јер овде 
почивају”.

После обреда, присутни су се послу-
жили пићем и колачима, док фарба-
них јаја овога пута није било. На Ру-
жичало или Побусани понедељак, де-
вети дан након Васкрса, односно први 
дан после Томине недеље, обичај је да 
се излази на гробље, сади ново цвеће, 
посебно руже. Отуда и назив Ружича-
ло, за овај први понедељак после Ва-
скрса. Тога дана се гробови чисте од 
корова, окопавају и побусавају бусе-
њем свеже зелене траве.

П. М. - К. П.

ДУХОВНОСТ

Празнична богослужења у Мохачу, Медини  
и Стоном Београду

Верски живот у нашим насељима

Стони БеоградМедина

Мохач Мохач
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