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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

З аједничко економско заседање 
влада Србије и Мађарске одр-
жаће се 12. и 13. новембра у Бу-

димпешти, најавио је председник 
Kомитета за Западни Балкан При-
вредне коморе Мађарске Атила Га-
ламбош.

„То ће бити састанак на државном 
нивоу, на коме ће се проверити еко-
номски резултати и достигнућа изме-
ђу две државе. Ово је регуларно за-
седање које се одржава сваке године, 
или у Србији или у Мађарској“, рекао 
је Галамбош Телевизији Kрагујевац. 
Он је нагласио да је састанак важан, 
јер постоји и радна група унутар за-
једничког економског заседања, која 
проверава резултате и шта је неоп-
ходно да се уради у наредном пери-
оду.

„На српској страни ће бити мини-
стар привреде Горан Kнежевић, а 
нашу ће предводити министар спољ-
них послова Петер Сијарто“, рекао је 

Галамбош. Оцењујући пословање 
мађарских компанија у Србији, он је 
навео да водеће компаније из Мађар-
ске већ послују у Србији. Додао је и 
да је у финансијском сектору ОТП 
банка учинила кораке како би била 
дугорочно присутна у Србији.

„Регионалним уговором они купу-
ју огранак Сосијете Женерал банке 
не само у Србији, него и у Црној Гори, 
Албанији и другим државама. То зна-
чи да су донели снажну и дугорочну 
одлуку да буду присутни у Србији“, 
рекао је Галамбош.

Истакао је да је то важно за мађар-
ске компаније које ову банку изузет-
но добро познају, а то је добро, како 
је додао, и за средње и мале фирме 
које ће пратити пример великих ма-
ђарских компанија.

„Присуство компанија у финансиј-
ском сектору, као што је на пример 
ОТП банка, помаже другим мађар-
ским компанијама да дођу овде, осе-

ћају се комотно јер овде послује ОТП 
банка. Иста је ситуација и са Молом 
која је наша национална компанија“, 
казао је Галамбош.

Подсетио је да су недавно Мол и 
Национална служба за наплату пута-
рине из Мађарске потписали у Kра-
гујевцу уговор за дистрибуцију виње-
та које се користе у Мађарској и до 
сада је отворено 10 центара на Мо-
ловим пумпама у Србији.

„Драго ми је да је Национална слу-
жба за наплату путарина потписала 
уговор са Градском агенцијом за са-
обраћај из Kрагујевца, поводом 

„smart city” решења, и то ће бити по-
четна тачка за регионалну, а можда 
касније и за државну сарадњу“, рекао 
је Галамбош.

Додао је да је Град Kрагујевац 
„омогућио добру климу“ за почетак 
различитих активности у овом и дру-
гим регионима у Србији.

Галамбош је потврдио и да ће јед-
на мађарска компанија учествовати 
у ревитализацији крагујевачког језе-
ра Бубањ и да је у септембру већ 
узела узорке воде из тог језера које 
се налази на улазу у Kрагујевац из 
правца Баточине. 

ПОЛИТИКА

Ускоро економско заседање две владе
У припреми мађарско-српски скуп

„То ће бити састанак на државном нивоу, на коме ће се проверити економски  
резултати и достигнућа између две државе“, рекао је Атила Галамбош, председник  

Kомитета за Западни Балкан Привредне коморе Мађарске 

Атила Галамбош

Тужбе против чланица ЕУ
које не желе мигранте

Авионска линија  
Ниш-Будимпешта

укинута противзаконито?
С рпска ваздухопловна компани-

ја „Аир Сербиа” је, на основу 
одлуке Владе Србије, укинула 

линију Ниш-Будимпешта, од 27. окто-
бра 2019. године, саопштено је из ове 
компаније.

- Одлука је последица слабог ин-
тересовања грађана југа Србије за 
путовање у главни град Мађарске, 
али и жеље да поменута линија не 
наруши добре резул-
тате преосталих ли-
нија од јавног знача-
ја из Ниша - наводи 
се у саопштењу ком-
паније.

Иако лет за Будим-
пешту није испунио 
планирана очекива-
ња, просечан проце-
нат попуњености 
кабине за свих 12 
линија достигао је 
скоро 70%. Свим пут-
ницима који су купи-
ли карте за летове 
између Ниша и Бу-

димпеште за период после 27. окто-
бра, биће враћен новац. 

Према неким тумачењима, ком-
панија „Аир Србија” је овом одлу-
ком прекршила закон, јер је прили-
ком увођења линије за Будимпе-
шту примила финансијске субвен-
ције, које је обавезују да авионску 
линију одржава наредне четири 
године. 

Рестрикције у компанији „Аир Сербиа”

П ољска влада упозорила је, по-
водом саопштења независног 
адвоката Суда правде Европ-

ске уније, да Пољска, Чешка и Мађар-
ска нису једине чланице ЕУ које нису 
испуниле директиву Брисела о при-
јему миграната, већ да то није учини-
ла ни већина осталих чланица уније 
и да је дискриминација то што је 
Европска комисија тужила само спо-
менуте три чланице.

„Одлуке о усељавању миграната 
нису извршене у потпуности у већини 
земаља чланица, што потврђује да је 
механизам предвиђен за мигранте 
погрешан. Kомисија је, ипак, тужила 

Суду ЕУ-а само три чланице – Пољску, 
Чешку и Мађарску. То изазива сумње 
у то да равноправно третира земље 
чланице", саопштио је поводом нала-
за независног адвоката Суда ЕУ-а, 
пред очекивану пресуду, портпарол 
пољске владе Пиотр Муелер.

Он је нагласио да и налаз незави-
сне адвокатице Елеанор Шарпстон 
и евентуална иста таква пресуда 
Суда, неће за Пољску имати никакву 
важност у пракси, јер су одлуке о 
релокацији и избегличким квотама 
престале да важе у септембру 2017. и 
њихово извршење више није могуће.

„Најважнији циљ политике владе 
је гарантовање си-
гурности нашим гра-
ђанима. Наше дело-
вање руководило се 
интересима пољ-
ских грађана и од-
браном од некон-
тролисане миграци-
је. Захваљујући ошт- 
ром ставу Више-
градске групе, цела 
ЕУ променила је 
приступ миграцио-
ној политици и оду-
стала од обавезе 
њиховог усељвања", 
рекао је Муелер.

Европска унија тужи Мађарску, Пољску и Чешку,  
јер нису примале мигранте према квотама које је 

одредио Брисел 2015. и 2016. године

Драстичне мере Брисела
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П рва седница новог сазива 
Скупштине Самоуправе 
Срба у Мађарској била је 

конститутивна, па ју је, како то закон 
налаже, најпре водио доајен, односно 
најстарији члан Скупштине, Петар 
Крунић. У присуству представника 
медија и гостију - Љубомира Алексо-
ва, српског представника у Мађар-
ском парламенту, др Ђерђи Гал, струч-
не саветнице у Владиној канцеларији 
Главног града Будимпеште и Рихарда 
Тирчија, функционера у Влади Ма-
ђарске, задуженог за односе са народ-
ностима, новоизабрани чланови Ску-
штине положили су заклетву. 

Скупштину ССМ-а чини девет де-
легата Коалиције „Заједно“ и шест 
делегата Удружења „Круг“. За пред-
седника ССМ-а др Јованка Ластић је 
предложила Веру Пејић Сутор, а Пе-
тар Крунић Милана Ђурића. 

Уследио је део седнице затворен за 
јавност, после чега је констатовано да 
је девет гласова добила Вера Пејић 
Сутор, а шест Милан Ђурић. Према 
одлуци делегата, у наредних пет го-
дина потпредседници ССМ-а биће 
Игор Рус и Петар Богдан. За саветни-
ка тј. повереника изабран је Митар 
Кркељић. 

На седници су изабрани и председ-
ници и чланови ресорних одбора 
(сваки одбор има три унутрашња и 
два спољна члана). Председница Од-
бора за културу је Зорица Јурковић 
Ембер, а чланови Петар Дунаи, Митар 
Кркељић, Милан Рус и Бранимир Ђор-
ђев; председник Одбора за финанси-
је је Душан Кашанин, а чланови Радо-
ван Горјанац, Петар Богдан, Димитри-
је Ластић и Ласло Шандоровић; пред-
седница Одбора за школство је Јелена 
Вукајловић Краус, а чланови др Јован-
ка Ластић, Снежана Дошић, Никола 
Ђенеш Екбауер и Радивој Галић. 

Потпредседник Игор Рус је, после 
седнице, за наш лист рекао:

„Овом оснивачком седницом је де-
финитивно завршена изборна кампа-
ња и период који је био доста исцр-
пљујући. Сада смо на почетку новог 
циклуса и много тога треба урадити. 
Мислим да је било неколико поља 

која су била доста запостављена, а то 
су комуникације, ПР и веза са меди-
јима. Ово ће бити мој делокруг посла 
у наредних пет година. Размишљамо 
о увођењу електронских медија, о 
унапређењу комуникацује Самоупра-
ве, не само према бирачима, него и 
према другим припадницима српске 
заједнице. Свим грађанима желимо 
да приближимо ову нашу Самоупра-
ву, то је генерална потреба која се 
показала после ове изборне кампање. 
Морамо људе да упознамо са систе-
мом функционисања и укључимо што 
већи број наших сународника у ову 
нашу причу.“

По мишљењу Петра Богдана, другог 
потпредседника, оснивачка седница 
је протекла успешно:

- Честитам свим колегама који су 
изабрани на поједине функције. Дра-
го ми је што ми је указано поверење 
на место потпредседника и радујем 
се новим задужењима. Наравно, ра-
нија задужења у вези конкурса и одр-
жавања контаката са самоуправама 
ћу наставити да обављам, а пуни ста-
тус ће ми омогућити много више вре-
мена. Чекају нас разговори и подела 
задужења за наредну годину. Посла 
је пуно - рекао је Петар Богдан за наш 
лист. 

Митар Кркељић, новоизабрани са-
ветник, каже да је „добио много леп 
задатак да се бави омладином, да 
своје вршњаке укључује у крвоток 
српске заједнице, на политичком и 
културном пољу" и додаје: 

- Такође ће ми бити задатак одржа-
вање контаката са цивилним органи-
зацијама у Мађарској. Током ового-
дишњих избора заједничким радом 
успели смо да укључимо већи број 
младих Срба из Мађарске да учеству-
ју у политичким збивањима заједнице. 
Они су, захваљујући уложеном труду 
за очување и развој српске народно-
сти, постигли изузетно добре резулта-
те на изборима. Широм државе су се 
у рад локалних месних српских сао-
управа укључили многи млади људи. 
Све ово показује да је наша српска 
заједница жива и да ће људи који се 
деценијама савесно баве вођењем 

заједнице, једнога дана имати коме 
да предају штафету.

Зорица Јурковић, која је изабрана 
за председницу Одбора за културу, у 
изјави за наш лист каже да је веома 
поносна и почаствована новом ду-
жношћу: 

- То је област која ми је позната и у 
којој сам цео свој радни век. О плано-
вима ћемо говорити на првом састан-
ку пред наредну седницу Скупштине. 
Добро познајем све колеге у Одбору 

за културу, мислим да ћемо имати 
добру сарадњу и да ћемо се трудити 
да радимо на унапређењу културног 
живота. Овај положај је велика одго-
ворности и трудићу се да својим ра-
дом и трудом оправдам указано по-
верење и испуним очекивања мојих 
гласача.

На седници су усвојена и три пре-
длога за промену Статута, како би 

Скупштина ефикасније функциони-
сала. Донете су и одлуке о хонорари-
ма и субвенцијама: за председника 
695.600 фт (бруто), плус 15% субвенци-
ја; за потпредседнике по 463.800 фт 
(бруто), плус 15% субвенције и за са-
ветника 193.000 фт (бруто), без субвен-
ција. Наредна скупштинска седница 
најављена је за 29. новембар. 

К. П.

Изабрано руководство и чланови ресорних одбора 
Конституисан нов састав Скупштине ССМ-а 

На конститутивној седници новог сазива Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској, одржаној 29. октобра, Вера Пејић Сутор је по други пут изабрана за 

председницу кровне српске представничке организације, која је  
добила и потпредседнике, саветника и чланове одбора

АКТУЕЛНО 

ПЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИЦЕ
Председница ССМ-а Вера Пејић Сутор, која је и у претходном 

мандату обављала ту дужност, за наш лист је изјавила да јој је 
драго што је поново изабрана. 

- Задовољна сам како су прошли избори, као и бројем представ-
ника које наша коалиција има у Скупштини. Има нових, људи, мла-
ђих, а сада имамо и саветника који ће да се бави омладином и 
цивилним организацијама. Потребни су нам васпитачи и учитељи, 
морамо наћи људе који бу се укључили у живот Срба у Мађарској. 
Имамо посла, много смо се бавили образовним институцијама, то 
ћемо и да наставимо, али намеравамо да се много више бавимо 
културом. Желели бисмо да се културни живот у селима развија, 
да у провинцију пошаљемо што више културних програма, да и у 
селима људи виде позоришне представе, фолклорна друштва, да 
упознају писце и песнике - очекује Вера Пејић Сутор.

Вера Пејић Сутор
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П оводом почетка још једног 
прекограничног пројекта фи-
нансираног из европских фон-

дова, који Сомбор остварује с локал-
ним самоуправама у Мађарској, 
одржана је отварајућа конференција 
„Социјално предузетништво за жене 
из руралних подручја“.

Реч је о пројекту  који се суфинан-
сира кроз „Интеррег ИПА програм 
прекограничне сарадње Мађарска-
-Србија 2014–2020“.

Овај пројекат, који је у суштини 
ослоњен на производњу и обраду 
лаванде на западу Бачке реализује 
локална самоуправаа Сомбора у са-
радњи са овдашњим Центром за со-
цијални рад, Центром за производњу 

знања и вештина из Новог Сада и 
Халаши медија из мађарског града 
Кишкунхалаша.

Присутнима се на отварајућој кон-
ференцији обратио Антонио Ратко-
вић, заменик градоначелнице Сомбо-
ра, који је напоменуо да ће Град увек 

подржати овакве пројекте који су од 
значаја за рурални развој у околним 
местима, и  то, пре свега, као подршка 
женама из тих места. Учеснике кон-
ференције и партнере у пројекту 
представио је Бранислав Сворцан, 
менаџер пројекта.

Саша Бошњак, координатор за ЕУ 
пројекте града Сомбора је 
истакао да је вредност 
пројекта 200.007 евра, од 
чега се чак 85 одсто сред-
става обезбеђује из фон-
дова Евроспке уније, док је 
сам Сомбор као носилац 
пројекта обезбедио прео-
сталих 15 одсто средстава.

- Средства са којима 
Сомбор учествује у пројек-
ту обезбеђена су од Владе 
АП Војводине, па се фак-
тички ништа не издваја из 
градског буџета за овај 
пројекат, који је значајан за 
рурални развој нашег гра-
да - нагласио је Бошњак и 
напоменуо да је пројекат 
везан за узгој лаванде за 
шта је српска страна из-
двојила 60.000 евра за на-
бавку 16.000 садница ла-
ванде. - Јавни позив за 
учеснице овог пројекта је 
објављен, те је пред нама 
допремање садница од 
добављача, као и сама сад-
ња. Реално је претпостави-
ти да ће, у складу са вре-

менским условима, прве саднице 
бити у земљи, односно бити посађене 
за месец-два.

У пројекту не учествују само жене 
намерене за производњу лаванде, већ 
и оне које би се бавиле такозваним 
вишим степенима обраде, односно 
прављењем етарских уља, тинктура, 
сапуна на бази ове, у суштини меди-
теранске биљне врсте, која може до-
бро да успева и на нашим географ-
ским ширинама, за шта је најбоља 
потврда чињеница да се она успешно 
гаји у Мађарској, тачније у њеним 
нешто севернијим пределима. Управо 
у складу са тим, цео пројекат је под-
разумевао и набавку специјализова-
не опреме за такозвано мацерирање 
и екстракцију уља од лаванде. 

 САРАДЊА

Партнерски градови саде лаванду
Пројекат који је ослоњен на производњу и обраду лаванде на западу Бачке, 
реализују градови Сомбор и Кишкунхалаш, у сарадњи са својим партнерима

Прекогранични ЕУ пројекат

П оловином децембра ступа на 
снагу пропис који дефинише 
да ће биљке које путници из 

Србије желе да унесу у земље ЕУ, мо-
рати да имају фитосанитарни серти-
фикат. Како је саопштено у Европ-
ском телу за безбедност хране 
(ЕФСА), то значи да ће се путницима 
на граници са Мађарском одузимати 
већина воћа, попут јабука, крушака, 
шљива и трешњи, али не и банане, 
ананас, кокос, дуријан и урме.

„Блиц“ наводи да су строжи пра-
вилници о томе шта путници смеју да 
унесу у ЕУ направљени због биљних 
штеточина, као део директиве Уније 

која се односи на воће и поврће, а 
која се примењује у зависности од 
процене.

На листи биљних штеточина те 
европске институције, због којих су 
пооштрена правила налазе се 20 ка-
рантинских штеточина које се множе 
и шире, међу којима су јапанска буба, 
азијска буба дугог рога, цитрусове 
зелена и црна тачка и Xylella fastidosa, 
чији је економски, еколошки и дру-
штвени утицај на територији ЕУ најо-
штрији.

„Избор штеточина заснован је на 
процени Европске комисије и ЕФСА, 
које узимају у обзир вероватноћу ши-

рења, успостављања и по-
следице штеточина. Уред-
бом се утврђује листа би-
љака високог ризика, чији 
ће увоз на територији ЕУ 
бити привремено забра-
њен од 14. децембра“, на-
воде у ЕФСА.

Нова правила, како до-
дају, имају за крајњи циљ 
заштиту територије ЕУ и 
њених биљака, као и си-
гурну трговину и ублажа-
вање утицаја климатских 
промена на здравље усева 
и шума.

У ЕФСА тврде да ће од 
нових правила имати ко-
ристи и грађани, узгајива-
чи и пољопривредници. 
Ова правила неће погоди-
ти извознике ових врста 
воћа, јер они свакако мо-
рају да имају фитосани-
тарни сертификат, за ра-
злику од грађана који пу-
тују у земље ЕУ. 

Р адионице пројекта „Савремена 
и традиционална културно-ту-
ристичка рута”, у оквиру Интер-

рег-ИПА Програма прекограничне 
сарадње Мађарска-Србија, одржана 
је у Културној станици „Свилара”, у 
Новом Саду.

Ово је била прва радионица под 
називом „Културно наслеђе као тури-
стичка атракција”, а говорник је био 
Габор Турда. Друга радионица „Де-

стинација културног туризма – место 
за едукацију младих”, одржана је 
непосредно након тога, а о спомену-
тој теми говорио је Тамаш Кардош.

Циљеви тог пројекта, чији су носи-
оници Егзит фондација из Србије и 
Национални парк баштине из Мађар-
ске, јесу успостављање нове преко-
граничне везе и развој нове туристич-
ке трасе која ће помоћи у побољшању 
туристичке понуде. 

Путницима на српско-мађарској граници биће 
одузимано домаће воће попут јабука, крушака, 

шљива и трешања, али не и банане,  
ананас, кокос и слично

Нове мере на граници

Сарадња Мађарске и Србије

Цариници одузимају воће

Културно-туристичка рута
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ЧУВАР ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА
„Од малена сам почео да учим појање од наше учитељице 

Милице Јовичин. Иначе, појање сам, као дванаестогодишњак, 
посебно учио код Жарка Адамовог, врлог појца и црквењака. Тада 
сам научио и осмогласно појање“, рекао је у интервјуу чика Васа, 
који је од 1968. године постао и члан Богомољачког покрета.

Одлазио је у многе наше свете православне храмове: српске, 
румунске, грчке, руске. Своје појачко знање и оданост према 
светосавском српском православљу настојао да пренесе и на 
млађе. Имао је огромну улогу и допринос у очувању лепог и 
правилног црквеног појања, напретку духовног, црквеног живота 
у Десци.

УВЕК ЈЕ ХТЕО ВИШЕ И БОЉЕ 
Опраштајући се од протођакона Марковљева, епископ будимски 

Лукијан је, између осталог, рекао: 
„Његов живот је био Црква. Не од дана рукоположења, него од 

дана када је крштен и све до његовог одласка из овога света. Цео 
његов живот био је у склопу Цркве. Тако је научио од малих ногу... 
Господ, који познаје све нас и познаје наше квалитете, наше могућ-
ности, има план са сваким од нас. Видео је и нашега брата Васу, 
потоњег ђакона и протођакона, да има талента, да има ревност за 
Свету Цркву. Он је увек хтео више и боље.“ 

В асилије Марковљев рођен је у 
Десци, 11. априла 1929. године. 
Са својом браћом и сестрама 

одрастао је у ратарској породици. 
Српску основну вероисповедну шко-
лу похађао је у свом родном месту и 
од учитељице Милице Јовичин пуно 
тога је научио. У интервјуу, датом за 
5. број листа „Слога“, који објављује 
Српска православна парохија у Де-
сци, Василије Марковљев се 2010. го-
дине овако присећао својих ђачких 
дана: 

„Учитељица нам је била госпођица 
Милица Јовичин, од које смо научили 
не само писати и рачунати, него и 
молити се Господу Богу. Она нас је 
научила и црквенословенском језику, 
а и учила је православни катихизис. 
Поред тога, учили смо и редослед на 
јутрењу, вечерњу и Св. Литургији – 
богослужења на којима је наше при-
суство било обавезно. На Светог Саву 
смо рецитовали пригодне песмице и 
добијали поклоне од учитељице, цр-
квене општине, а и родитељи су нас 
даривали.“

После основне школе, Василије 
Марковљев је занат учио у Сегедину, 
да би након три године учења и му-
котрпног рада, постао машинбравар. 
Касније се Сегедину запослио као 
мајстор на стругу, а када је завршио 
и механичку школу у Бекешчаби, за-
послење је добио у сиришкој задрузи 
као главни пословођа, где је радио 
све до заслужене пензије.

У међувремену, 1958. године, оже-
нио се са Јулијаном (Ђулинком) Кр-
стин, са којом је срећно, у миру и 

љубави живео све до 
свог упокојења. Из  
брака, дугог шездесет 
година, родиле су се 
ћерке Смиљана и 
Марта.

Василије Марко-
вљев, или како су га 
многи звали чика 
Васа, 1946. године био 
је и оснивач тамбура-
шког оркестра у Де-
сци, а није му била 
страна ни глума. Наи-
ме, педесетих година 
је учествовао и у 
раду месне позори-
шне групе.

Ипак, од свега га је, 
још од детињства, нај-
више привлачила Цр-
ква. Одлазећи редов-
но у свети храм, он је 
рано удахнуо у себе 
љубав према свето-
савском српском пра-
вослављу. Ту своју 
приврженост насто-
јао је да докаже рев-
носно, молећи се и 
појећи. Постао је вр-
стан појац. 

За истакнуту де-
латност на пољу него-

вања црквеног појања, на предлог 
Стојана Вујичића, 1994. године добио 
је „Ниво награду“ Уреда за национал-
не и етничке мањине у Мађарској. 

„Покушао сам да окупим омлади-
ну, да их научим црквенословенском 
писму, основном појању, у чему сам 
делимично и успео. На иницијативу 
месног пароха Светомира Миличића 
2006. године основан је црквени хор 
Слога. Значи да мој труд није био уза-
лудан“, рекао је 2010. Василије Мар-
ковљев, кога је 27. априла 1992. године, 
на Васкрсни понедељак, у Храму 

Преображења Господњег у Десци, у 
чин ђакона рукоположио епископ 
будимски Данило (Крстић). Након 
осам година, преосвећени владика га 
је у манастиру Грабовац унапредио 
у протођакона.

Међутим, највеће признање Васи-
лије Марковљев добио је 2016. године. 
Њему је одлуком Синода СПЦ, 28. 
августа, на Велику Госпојину, у ново-
сентиванском српском православном 
храму Орден Светог Саве уручио 
епископ будимски Лукијан.

Управо је преосвећени владика, 31. 
октобра ове године,  на дан Св. апо-
стола и јеванђелисте Луке, у дешчан-
ском српском православном храму 
служио заупокојену литургију и опе-
ло новопредстављеном протођакону 
Василију Марковљеву.

Многи су дошли како би на најду-
жи пут испратили протођакона Васи-
лија Марковљева, не само мештани, 
него и Срби из Сентандреје, Помаза, 
Калаза, Сегедина, Сирига, Новог Сен-
тивана и других на-
сеља. Придружили 
су се тужној повор-
ци, која је  из де-
шчанске српске пра-
вославне цркве кре-
нула на  месно гро-
бље.

Тамо се од свог 
саслужитеља Богу, 
опростио протона-
месник Светомир 
Миличић, парох де-
шчански, рекавши: 

„Уз молитве испо-
јане у чину опела, 
опраштамо се данас 
од нашег протођако-
на Василија, човека 
који је својим живо-
том и делом истрај-
но сведочио Христа 
Васкрслога у овом 
пролазном животу. 
Чак и у најтежим  
временима, не само 
да је слушао реч 
Божју, него је  живео 
по Еванђељу, слу-
жио је Богу и роду 
своме српскоме, нај-
пре као чтец, појац, 
а касније као ђакон. 
Много је допринео 
напретку духовног и 
црквеног  живота 
парохије. Вечан му и 
блажен помен до 

општег васкрсења у Царству Божи-
јем. Бог да му душу прости!“

У име српске заједнице у Десци, од 
покојника се опростио Кристифор 
Брцан, председник месне Српске са-
моуправе, који је, поред осталог, ре-
као: 

„У нашој верској заједници Чика 
Васа је био истакнута личност. Увек 
нам је помагао и храбрио нас, ако је 
било потребно. Већ од малена смо га 
слушали како је појао за певницом, 
учио нам апостоле, долазио у наше 
куће да са свештеником свети, нашу 
децу охрабривао и увек имао за сва-
ког једну добру реч. Ово није само 
час опраштања, него и тренутак када 
одајемо дужну пошту и неизмерну 
захвалност за све оно што је учинио 
за нашу српску заједницу у Десци. 
Нека његова успомена живи увек у 
нама.“

Чика Васо, нека Вам је слава и вјеч-
наја памјат.

Предраг Мандић

Протођакон Василије Марковљев (1929–2019)  ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Док је 24. октобра Српска православна црква празновала Св. апостола Филипа, ђакона, преминуо је протођакон 
Василије Марковљев. Иако се дуго борио са болешћу, све до последњег тренутка ревносно је  

служио у својој вољеној дешчанској српској цркви

Био је један од стубова духовног живота Деске
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Ш ездесет четврти Међународ-
ни сајам књига у Београду, 
одржан је од 20. до 27. окто-

бра, на више од 30 хиљада квадрат-
них метара сајамског простора, уз 
учешће бројних издавача из Србије 
и света, окупио је велики број посе-
тилаца.  

О раду „Радионице Венцловић”, 
чији је уредник Петар Милошевић, на 
Међународном сајму књига говорио 
је Милан Ђурић, в.д. директора Кул-
турног и документационог центра 
Срба у Мађарској. 

- Захваљујући Управи за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону, до-
били смо простор на њиховом штан-
ду, да изложимо наше књиге, али и да 
у једном од термина представимо и 
наша издања.  Веома је важно да смо 
присутни како на Сајму књига у Бео-

граду тако у на сајму књига у Новом 
Саду, јер на тај начин упознајемо чи-
талачку публику у Србији са ствара-
лаштвом српских књижевника из 
Мађарске, али и са животом српске 
заједнице у Мађарској. Књиге које 
излазе у оквиру „Радионице Венцло-
вић" имају за основну тематику живот 
Срба у Мађарској и оне као такве 
могу бити интересанте и у Србији. С 
друге стране, преводи наших књига 
на мађарски језик пружају могућност 
да нас наши сународници Мађари 
боље упознају и разумеју. Књиге које 
смо донели на овај сајам су дела Пре-
драга Степановића, Петра Милоше-
вића, Драгомира Дујмова, Милана 
Степанова, Грге Олаха, али и остваре-
ња која су изашла ван наше издавач-
ке куће, попут најновијег романа 
Драгана Јаковљевића, едиције „Ба-

рањске свеске" и осталих издања која 
говоре о историји Срба у Мађарској 
- рекао је Ђурић. 

Овом приликом представљена је и 
књига проф. др Миливоја Павловића 
„Венац од трња за Данила Киша”, која 
је недавно промовисана у у Будимпе-
шти, а чији су издавачи Културни и 
документациони центар Срба у Ма-
ђарској и Удружење „Круг”, уз подр-
шку Министарства културе и инфор-
мисања Србије. Ова књига издата је 
у години када се обележава 30 годи-
на од смрти Данила Киша. 

Публици се обратио и Александар 
Гајовић, државни секретар Министар-

ства културе и информисања Србије, 
који је рекао да књига „Венац од 
трња за Данила Киша” осликава неке 
мање познате детаље из Кишовог жи-
вота. Честитао је аутору и издавачу, 
рекавши да ће Министарство културе 
и информисања Србије и надаље по-
магати овакав професионални рад. 

Професор Павловић је публику 
ближе упознао са садржајем ове 
књиге и појединостима из његовог 
дружења са Кишом. Након промоци-
је он је одговарао на питања читала-
ца и потписивао примерке своје 
књиге.

Д. К.

Одржан 64. Међународни сајам књига у Београду

Српска писана реч из Мађарске у видокругу публике
 КУЛТУРА

На највећем Сајму књига на Балкану представљена су и поједина српска књижевна издања из Мађарске. 
Kњиге „Радионице Венцловић” КДЦСМ-а, али и оне које су изашле код других наших издавача,  

биле су изложене на штанду Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Промоција српских издања из Мађарске

ГОДИНА КЊИЖЕВНИХ ЈУБИЛЕЈА
Овогодишњи Београдски сајам одржан је под слоганом „Писмо=Глава", 

а отворио га је писац Милован Витезовић. У име земље почасног госта - 
Египта, присутнима се обратио књижевни преводилац Хаитам Ал Хај Али, 
председник Међународног сајма књига у Каиру. Сајму су присуствовали 
многи српски аутори, а статус званичних иностраних гостију имала су 
четири писца: Сергеј Шаргунов из Русије, Нермин Јилдирим из Турске, 
Дејвид Ван из САД и Лаура Синтија Черњаускајте из Литваније. Током тих 
седам дана одржано је преко 600 сајамских програма – од којих су око 
80 осмислили организатори, а остало су програми издавача. После свеча-
ног отварања Сајма књига и штанда земље почасног госта уследиле су 
трибине, од којих се прва под називом „Правда за Нобела”, бавила акту-
елним добитницима највишег светског књижевног признања, попут пољске 
списатељице Олге Токарчук и аустријског писца Петера Хандкеа.  О њима 
су говорили Жарко Радаковић, Небојша Грујичић и Мирољуб Стојановић. 
Ову годину бележе многи јубилеји, па су том приликом и на Сајму књига 
биле приређене изложбе, које су се бавиле јубилејом великих српских 
писаца и заслужних Срба, као што су изложбе о Милошу Црњанском, 
Данилу Кишу, Милораду Павићу и друге. 

Нови кораци у медијској сарадњи са матицом  

Техничка подршка из  
РТВ Војводине 

С арадња Јавног сервиса Радио-
-телевизије Војводине и будим-
пештанске српске интернет 

телевизије „Варош”, након недавног 
кадровског оспособљавања сарадни-
ка ове младе телевизије, прешла је на 
следећи корак. Тај други корак под-
разумева техничко опремање капа-
цитета ТВ „Варош”, а овим поводом 
у Будимпешти су боравили Миодраг 
Копривица, генерални директор Ра-
дио-телевизије Војводине и његов 
заменик Јожеф Клем. Госте из Новог 
Сада дочекао је Милан Ђурић, пред-
седник Удружења „Круг”, које је осни-
вач ТВ „Варош”. 

Том приликом редакција је добила 
на поклон уређај за репортерско ја-
вљање са лица места и за преносе 
догађаја, чиме су се створили услови 
за  уживо емитовање како на свом 

порталу тако и укључења у програме 
Радио-телевизије Војводине. 

„Радио-телевизија Војводине има 
уговор са интернет телевизијом Ва-
рош и са задовољством могу да кон-
статујем да се тај уговор у потпуно-
сти испуњава. Наставићемо сарадњу 
са овом телевизијом, јер сматрамо да 
је она у интересу свих грађана српске 
и мађарске националности, и на тај 
начин културу српског и мађарског 
народа представљамо једни другима 
на најбољи начин. Радио-телевизија 
Војводине има обавезу да помаже 
српски народ у дијаспори и надамо 
се да ћемо ове људе у Варош телеви-
зији на овај начин помоћи” – изјавио 
је Миодраг Копривица генерални 
директор Радио-телевизије Војводи-
не. 

Д. К.



 
Будимпешта, 7. новембар 2019. 7 

Н а почетку новосадске промо-
ције, нисам био сигуран ко су 
говорници: да ли се баве фил-

мом, књигама или производњом слат-
киша? Током промоције чуо сам за 
њихов филм о сеобама, али ускоро 
ћу сазнати много више. Бошко Мило-
сављевић, који је представљао књигу, 
говорио је о значењу те мемоарске 
прозе – која је названа ,,Роман  суд-
бине“. Касније, током догађаја, сазнао 
сам да су Милан Кићевац, рођени 
Београђанин који у Будимпешти 
живи тридесет година, и Бошко, ро-
ђени Београђанин који живи у Бео-
граду – учествовали у објављивању 
књиге о марципану.

Тачније, они су приредили и обја-
вили књигу која је преведена на срп-
ски језик, и говори о успону једне од 
најуспешнијих породица које се баве 
производњом слаткиша у Европи. А 
то је породица Самош.

Милосављевић је назначио, с по-
четка, поглавље књиге у коме Ми-
клош Самош, већ познат човек, раз-
говара са Фалудијем, великим мађар-
ским писцем. Њих двојица пролазе 

кроз историју Мађарске, а и мађар-
ске књижевности. Ту су поменути и 
Верешмарти, Ендре Ади, Жигмунг 
Мориц, Костолањи и велики Шандор 
Мараи – људи који су обележили ма-
ђарску и светску књижевност. Два 
човека разговарају о смислу и култу-
ри, у посебним околностима. Тај су-
срет био је изгледа јако важан за 
господина Самоша, човека који уме 
да препозна и оствари чуда.

Професор је затим говорио о му-
котрпном детињству аутора и о по-
четку успона ове фамилије, о изузет-
но вредном оцу господина Самоша 
– који је после смрти свог рођеног 
брата, као младић, преко ноћи постао 
одрастао, озбиљан човек.

Господин Кићевац, са готово лир-
ским, благим а спретним реченицама, 
дирљиво је говорио о сусрету, познан-
ству и пријатељству са господином 
Самошем. Стари Латини говорили су 
,,Сличан се сличном радује“. И заиста, 
ова два господина слични су у томе 
што воле отмене, лепе и несвакида-
шње ствари. Милан Кићевац је врло 
детаљно описао своју идеју да и срп-

ска публика буде упозната са овим 
бајковитим делом. Идеју коју, како 
каже, није смео да не оствари. Госпо-
дин Миклош Самош, аутор књиге која 
говори о његовој породици и о трно-
витом путу који су прошли до успеха, 
поред осталог, говорио је и о свом 
српском пореклу. А нарочито о свом 
оцу, једном живописном добром чо-
веку који је остварио сан и који је 
уверио свог сина да постоје чуда и да 
се за њих свакодневно треба борити 
и надати им се. Након промоције ау-
тор је потписивао књиге, а гости су 
били послужени марципаном и је-
динственим ликером од марципана 
– који данас прави прелепа ћерка 
господина Самоша, 
Бела. Поред ње, ту су 
биле и њене две сестре, 
и супруга господина 
Самоша.

Питао сам, након 
промоције, господина 
Кићевца какав је даљи 
пут књиге, а одговор је 
био изненађујући – већ 
сутра, на Београдском 
сајму књига, на штанду 
,,Васко Попа“ , уследиће 
београдска промоција, 
у 13 часова. Најавио 
сам се мом пријатељу, 
новинару ,,Вечерњих 
новости“, који живи у 
престоници, и већ су-
тра, око 12 часова, били 
смо на Сајму књига.

Говорници су били 
исти као и у Новом 
Саду, али је било нових 
детаља који чине ову 
књигу јединственим 
примером мемоарске 
литературе. Посебно је 
било лепо како је го-
сподин Кићевац описи-

вао посластичарнице као места где 
су сви расположени и срећни, осим, 
можда, додао је – неко детенце коме 
је испала кугла сладоледа по изласку 
из куће слаткиша. 

Најлепше питање је поставио један 
млади господин: „Да ли постоји шан-
са да се отвори Самош посластичар-
ница у Београду? Мађарски краљ 
слаткиша одговорио је на то питање 
врло опширно, а духовито, говорећи 
о радним навикама и посебним скло-
ностима два народа – која на изузе-
тан начин повезује и ова предивна 
прича.

Јован Дражиловић, новинар 
,,Српског гласа“

ИЗДАВАШТВОПредстављен роман Миклоша Самоша 

Марципан и књига о вредним и даровитим људима 
Недавно смо у Новом Саду и Београду присуствовали нечему што свакако није било само оно што зовемо 

промоцијом књиге. Сале су биле препуне, људи ведри, многи су морали да стоје, а у просторијама је  
поред књиге која је представљана, било много посластица од чоколаде и марципанa

Учесници промоције у Новом Саду

О сновци из Батање који су пока-
зали веома добро знање из 
српског језика и књижевности, 

у пратњи својих наставника, провели 
су два незаборавна дана у Београду. 
Првог дана  посетили су 64. Међуна-
родни Сајам књига и у том царству 
писане речи провели више часова, 
разгледајући издања. Ову посету фи-
нансирала је Фондација „Бетлен Га-
бор“, док им је школска фондација 
обезбедила средства за куповину 
нове литературе за школску библио-
теку. Ученици су тако имали прилику 
да бирају књижевна дела која ће 
радо читати. 

Наставници су се усредсредили на 
стручну литературу и уџбенике који 
ће им помоћи у раду. Набавили су 

доста уџбеника за наставу српског 
језика и књижевности, народописа и 
музичке културе. Успели су да набаве 
и дигиталне уџбенике за први, други, 
пети и шести разред основне школе. 
Ови уџбеници биће од велике кори-
сти педагозима, јер је свака учионица 
Српске школе у Батањи опремљена 
интерактивном таблом.  

После вишечасовног боравка на 
Сајму књига, ученици су вече прове-
ли у шетњи Кнез Михаиловом ули-
цом, а наредног дана су посетили 
Музеј Николе Тесле. Стекли су увид у 
најбитније догађаје који су се одигра-
ли током Теслиног чудесног живота. 
Упознали су се са његовим патентима 
и иновацијама, које су истински про-
мениле свет. 

Након Музеја посетили су Храм 
Светог Саве на Врачару, док су попод-
не провели на Калемегдану, где су 
обишли Цркву Свете Петке и Бео-
градску тврђаву. 

С. Ђ.

Посета батањских ђака Београду 

Путовање чаробним светом књига
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Како је Црњанском на двобоју поклоњен живот О закоњење права да две особе 
са оружјем у руци, стану једна 
наспрам друге, донето је на 

седници Народне скупштине 10. јану-
ара 1899. године. Један од посланика, 
правник Драгомир Рајевић, у бучној 
и жестокој расправи поводом озако-
њења двобоја, рекао је:

- У Кривичном закону што год није 
забрањено, дозвољено је. А у њему, 
господо, двобој није забрањен, није 
означен као кажњив. И питање части 
у целом свету расправља се управо 
овим чином... Ту нема мучког убиства, 
већ ту човек са оружјем у руци своју 
част пере.

Још један посланик, и то још пред-
седник суда, био је изричит:

- Двобој међу нама Србима је ста-
ра ствар. Можемо ми то осуђивати и 
одбацити, али то је било, биће и мора 
бити... Дакле, господо, хоћемо да до-
пустимо да неко у одбрани свога 
имања убије човека, а нећемо да до-
пустимо да то исто уради у одбрани 
своје и части своје породице?!

Из мита, из легенде, из народних 
прича уз огњиште, о јунацима који 
излазе на мегдан страшним Турцима, 
појављују се двобоји у којима уче-
ствују људи спремни не само да бра-
не част, већ да похрле у сусрет једном 
таквом изазову.

Почетком марта 1905, у редакцију 
београдског листа „Опозиција" улете-
ли су један официр и лице у грађан-

ском оделу. Тражили су одговорног 
уредника Милана Павловића да би 
му уручили писмо које је било позив 
на двобој:

- Господине! Г. Бошко Чолак-Антић 
овластио нас је да, у његово име, тра-
жимо сатисфакцију од Вас, као одго-
ворног уредника „Опозиције" за на-
пис који је штампан у данашњем 
броју „Опозиције” под насловом 
„Мало унапређење” и у коме г. Чолак 
Антић налази увреду и клевету за 
његовог оца, пок. Илију Чолак-Антића 
и част и образ његове породице... Мо-
лимо Вас да изволите одредити своја 
два сведока, који ће са нама ову 

ствар уредити по правилима и оби-
чајима од части. Ваш одговор изволи-
те што пре саопштити првопотписа-
ном.

Писмо су потписали Бранко Јова-
новић, коњички мајор и Живко М. 
Протић, инспектор Министарства 
народне привреде. Двобој се, по свим 
правилима - са по два сведока, лека-
ром и судијом - одржао 16. марта, у 
четири сата по подне, на Бановом 
брду. Једино се зна да победника није 
било, да је Бошко Чолак Антић, мар-
шал двора краља Петра Крађорђеви-
ћа, задобио лакшу рану.

Три године касније, када је већ уки-
нут закон о слободи двобоја, тада-
шњи престолонаследник Ђорђе Ка-
рађорђевић изазвао је једног поруч-
ника на двобој мачевима. Није позна-
то шта је био повод, али је познато да 
се он одиграо у Топчидеру и да је 
поручник био рањен.

Узаврела крв је текла и у венама 
младих људи од пера са, очигледно, 

посебном врстом маште, нерва и по-
требе и жеље да узвраћа ударце. По-
ред Лазе Костића, Кодера, Дерока и 
других, на двобоју је учествовао, бо-
рио се и Милош Црњански. Владимир 
Буњац, новинар и хроничар Београда, 
описује сучељавање тада младог пи-
сца и пилота Тадије Сондермајера, 
које се збило на Вршачком брегу 1926. 
године:

„Ове је године био замало крај на-
шем писцу. Био је на ивици пушки-
новске трагедије. Недалеко од Вршца, 
на чистини, у једном шумарку, пред 
њим је стајао мрки официр Дантес, 
Тадија Сондермајер са упереним пи-

штољем. По ономе што су ми причали 
Милош Црњански и Душан Матић, 
Милош се посвађао са својим вазду-
хопловцима и њих петорицу, са Тади-
јом Сондермајером на челу, пљускао 
по лицу својим белим рукавицама 
(Матић је у свом салону касније при-
чао да је свађа настала око тога који 
су авиони бољи - немачки, како је 
тврдио Сондермајер, или француски, 
како је тврдио Црњански).

Позвао их је на двобој. Сви су од-
били да се туку, знајући да је то поги-
бељно за Црњанског, сем Тадије који 
је остао да брани официрску част. 
Тадија је био командант ваздухоплов-
ства и југословенски херој, јер је на 
фронту оборио три противничка ави-
она. Секунданти Милоша Црњанског 
били су редитељ Бранко Гавела и 
књижевник Душан Матић. Пошто је 
њих наговорио, Црњански је имао 
проблем како да нађе оружје. Најзад, 
неко се сетио породице Дунђерски и 
тако су кренули у Вршац са дрвеном 
кутијом украшеном седефом, испод 
мишке. За двобој је било још рано, па 
су одсели у вршачком хотелу који се, 
мислим, исто као и данас звао Срби-
ја.

На велико запрепашћење Матића 
и Гавеле, Црњански је одмах заспао 
сном праведника. У одређено време, 
кренули су на заказано место. Све је 
ишло по уобичајеном ритуалу. После 
кратког договора о пропозицијама, 
сведоци Сондермајера и Црњанског 
заузели су своја места. Црњански и 
Сондермајер стали су насред пољан-
чета окренути леђима. И онда крену-
ли бројећи кораке, окренули су се. 
Право првог пуцња имао је песник 
Црњански. Наравно, промашио је. 
Пуцањ је одјекнуо као гром, откинуо 
лишће и поплашио птице. Официр 
Сондермајер диже руку, нишани у 
главу, гледају га светле и ваљда запла-
шене очи Црњанског."

Шта се онда догађа? Официр, пи-
лот, јунак из рата, повлачи обарач. 
Одјекнуо је још један хитац, али у 
врхове крошњи, у вршачко небо, от-
прхнувши чавке. Тадија је достојан-
ствено пуцао у ваздух. Матић је при-
шао као секундант и тражио од обо-
јице да прихвате задовољење.

Потписан је записник и сада нам 
остаје да жалимо што том записнику 
нема трага. Можда је негде на неком 
тавану. 

ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ „ДВОБОЈ”
Ако мало зачепркамо по страницама српских речника о речи „двобој”,         

прочитаћемо да је то заправо борба између две особе наоружане каквим 
смртоносним оружјем (мачевима, револверима и сл.), по строго утврђеним 
правилима и у присуству сведока, ради решавања питања части, или каквог 
другог спора. Двобој је прописивао и Душанов законик, који није дозво-
љавао помоћ актерима обрачуна, да се личне свађе не би изродиле у шире 
сукобе.

Србија је крајем XIX и почетком XX века била једина земља у Европи у којој се 
признавала слобода двобоја. За ову врсту обрачуна одлучио се и млади 

Црњански, коме је после његовог неуспешног хица, изазвани официр  
Тадија Сондермајер поклонио живот, пуцајући у ваздух

Време када су оружани обрачуни били свакодневица 

Милош Црњански и Тадија Сондермајер
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П осле концерта одржаног у јуну 
месецу, у пештанском позори-
шту „Виг“, КУД „Табан“ је 11. 

октобра уприличио завршницу обе-
лежавања јубилеја. У Дому културе X 
кварта „Кеси“ („Köszi“) Душан Вуко-
вић, уметнички руководилац „Табана", 
отворио је изложбу фотографија, 
којима су овековечени значајни до-
гађаји из живота овог културно-умет-
ничког друштва. Овом приликом се 
захвалио свим члановима на залага-

њу и успесима, као и Анити Накић 
Вуковић на преданом раду са под-
млатком.  

Госте је, уз вечеру, забављао орке-
стар „Село“, уз вокално извођење 
Жељка Самарџића - Панонца, а у 
пратњи Уроша Димитровића, Радова-
на Марића и Петера Марлуина на 
хармоникама.

Главни гост вечери је била је група 
„Гарави сокак“ из Новог Сада, која је 
својим шлагерима и забавним про-

грамом одушевила многобројну пу-
бику. Оркестар ове године обележава 
30 година рада и од 1989. године вео-
ма је познат и афирмисан у Србији.

„Певамо ауторску музику, која 
нема неки жанр и то је њена специ-
фичност. Наша музика има много 
елемената свих жанрова. Могла би 
да се назове етно-поп музиком, са 
етно мотивима из Војводине. Не сви-
рамо по кафанама, настали смо из 
поп културе, волели смо Битлсе, али 
смо, истовремено, волели и тамбура-
шку музику када смо били млади и 
формирали свој укус. Наше песме су 
лепе и засаде се у срца људи. Трудимо 
се да задржимо истрајност на свом 
путу“, рекао је за наш лист први човек 
„Гаравог сокака“, Бане Крстић. 

Група наступа на тридесетак кон-
церата годишње, што им даје довољ-
но  времена за стварање нових песа-
ма. Недавно су имали интересанту 
турнеју под називмом „Село у срцу“, 
на којој су наступали у селима Срби-
је у којима нема никаквих културних 
догађаја и са које носе веома лепе и 
дирљиве утиске. 
Оркестар углав-
ном ради само-
стално.

Бане Крстић је 
сарађивао и са 
Звонком Богда-
ном, који је Крсти-
ћеву песму „Ко те 
има, тај те нема“, 
на свом албуму 
отпевао у дуету, у 
извођењу оба ор-
кестра. 

„Ја сам напра-
вио велику песму, 
а Звонко Богдан је 
од те песме напра-

вио хит. Доживела је да је свирају 
тамбураши и да постане баштина“, 
открива нам Бане Крстић.

У Мађарској „Гарави сокак“ није 
гостовао већ десет година, а овога 
пута су били позвани да увеличају 
прославу КУД-а „Табан“. 

„Увек ми је велика част када насту-
памо у српским заједницама, где 
могу да освежим успомене и да се 
сретнем са нашим људима", додаје 
Бане Крстић. 

Весели, романтични програм, ста-
ре и нове хитове, популарне нумере 
Звонка Богдана уз духовите комента-
ре, публика је одушевљено примила.

После концерта, забава је наста-
вљена уз оркестар „Село“, играло се 
и певало, сада, већ, уз четири хармо-
нике. Свирцима се придружио и хар-
моникаш Растко Гергев, као и бивши 
певач Никола Скорић.

Ова манифестација је остварена 
уз помоћ X кварта, који је обезбедио 
салу и финансијску помоћ Фондаци-
је „Бетлен Габор“. 

К. П.

У дворишту Српског културног, 
образовног и духовног центра 
„Свети Сава“, у којем здању 

функционише и дешчанско Српско 
забавиште, 18. октобра било је живо. 
Наиме, малишани предвођени сво-

јим васпитачицама, 
на челу са Спомен-
ком Брцан-Ђукин, 
оживели су бербене 
обичаје.

Дечица су радо 
изашла у сусрет 
свим инструкцијама 
својих забавиља и 
помоћног особља, 
јер им се пружила 
прилика да мељу 
грожђе и праве сок, 
круне кукуруз и на-
праве играчке од 
њега, а на располага-

њу су имали и лудаје од којих су са 
својим педагозима испекли савија-
че. Поједини малишани су на крају 
направили и фењере 
од лудаја. 

Деца су током 
бербеног дана пока-
зала велико интере-
совање за све фазе 
бербе, на које су се 
надовезале и песми-
це и игрице. Имали 
су заиста велики из-
бор, па зато није ни 
чудо да су радознало 
трчали од једног ме-
ста до другог. Јесен 
им је донела нова 
сазнања, а неговање 

бербених обичаја ће се наставити и 
следеће године.

П. М.

Концерт оркестра „Гарави сокак“ 

Програм у дешчанском Српском забавишту

Бане Крстић: „Наше песме се лако засаде у срца људи”

Подстицај малишанима да негују старе бербене обичаје

Обележавање 25. годишњице свог постојања, КУД „Табан“ је окончао изложбом фотографија, концертом 
популарне групе „Гарави сокак“ и првим балом овог будимпештанског културно-уметничког друштва

Малим Дешчанима се пружила прилика да мељу грожђе и праве сок, круне кукуруз и направе играчке од 
њега, а на располагању су имали и лудаје од којих су са својим васпитачицама испекли савијаче

Бане Крстић, вођа групе „Гарави сокак”

СЕЋАЊЕ НА СТРИЦА, ВЛАДИКУ ДАНИЛА
„Мене за Мађарску везује мој стриц, владика Данило Крстић, 

који је годинама службовао у Будимској епархији и био веома 
омиљен. Он је најлепши изданак наше фамилије Крстић, са Клисе, 
који је постигао светске висине. Када је он отишао од куће, ја сам 
спавао и стасавао у његовом кревету. Поносан сам на наша дру-
жења, наше разговоре, на његове савете које ми је давао, на зајед-
ничке шетње поред атара и њива наших предака“, испричао нам 
је Бане Крстић.

Учесници програма у Х кварту Будимпеште
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О вих јесењих дана, гру-
па ,,Зечићи” Српског 
забавишта „Никола 

Тесла” у Будимпешти, у прат-
њи својих васпитачица, Ка-
тарине Тричковић Видако-
вић, Валентине Пауљевић и 
Зорице Шољмоши Сабо, 
посетила је оближњу пијацу 
,,Гараи”. Разгледање и обила-
зак тезги са различитим во-
ћем и поврћем деци је било 
веома занимљиво. Заслади-
ли су се малинама, а такође 
су купили и шљиве, од којих 
су заједно са својим васпи-
тачима кували џем.

Заједничким снагама су 
припремали шљиве и ишче-
кивали да се скувају, како би 
свако могао да напуни своју 
теглицу са џемом.

Користећи лепе септем-
барске дане, предшколска 
група „Пужићи” Српског за-

бавишта „Никола Тесла” у 
Будимпешти, са својим 
васпитачима Иваном 
Шимпрага, Горданом Ми-
лисавић и Вером Криваче-
вић, упутила се у авантуру 
и истраживање. У оквиру 
упознавања саобраћаја, 
возили су се тролејбусом и 
ХЕВ-ом, приградском же-
лезницом, до Сентандреје. 

Тамо су обишли знаме-
нитости, посебно новоо-
творени Музеј Српске 
православнe Епархије бу-
димске. Након музеја, ,,Пу-
жићи” су се упутили ка 
обали Дунава, где су на-
правили кратки предах и 
ужинали. На крају посете 
том лепом граду на обали 
Дунава, обишли су обли-
жње игралиште и након 
тога ХЕВ-ом се вратили у 
Будимпешту.

Неколико дана касније, „Пужићи” 
су, такође, обишли и ботаничку башту 
„ЕLTE”, у којој су разгледали и упозна-
вали се са несвакидашњим и необич-
ним врстама биља.

Д. Д.„Зечићи” и „Пужићи” испратили михољско лето
Доживљаји малишана из Будимпеште

Ваннаставне акције у Српској школи у Батањи НЕВЕН

Бројне активности, поред редовне наставе, обележиле су ову јесен у Батањској српској основној школи и 
забавишту. Релативно топло михољско лето искоришћено је да се ђаци и забавиштанци  

упознају са плодовима јесени и начинима њиховог коришћења у домаћинству 

Упознавање деце са даровима јесени и њиховом наменом

М еђу првим ваннаставним де-
шавањима ове јесени, у Срп-
ској школи у Батањи, био је 

суботњи „пројект-дан", који је носио 
назив „Јесен“. Радна субота свима 
тешко пада, те су се педагози одлу-
чили да је претворе у један леп те-
матски дан, како би ученицима и 
себи олакшали рад. На мало друга-
чији начин обрадили су тему јесени. 
Распоређени по групама, ученици су 
обилазили станице и извршавали за-
датке који су се налазили на тим ме-
стима. 

У Српском клубу, под „диригент-
ском варјачом“ учитељице Сање Ко-
вачевић, правиле су се туфахије. 
Спретни ученици су гулили јабуке, 
кували их и пунили надевом од ора-
ха. Ову посластицу су сви тог дана 
научили да праве, док су неки од њих 
пробали и код куће да сервирају сво-
јим најмилијима овај јесењи слаткиш. 

Друга група је правила воћну са-
лату од јесењег воћа и то је била 
ужина за сву децу. Следећа група је 
у школском дворишту купила орахе, 
чистила их и одвајала од љуске. Че-
тврта група је ручно крунила кукуруз, 
као што су некада наше баке и деке 
радиле, док није било круњача за 
кукурузе. 

Деца су се такмичила ко ће за кра-
ће време да окруни клип кукуруза. 
Од чука (остатка од измрвљеног кли-
па кукуруза), забавиштанци су прави-
ли куле, док су се са зрневљем играли 
и пресипали из једног лончета у дру-
го. Стара, али забавна игра, за коју 
није потребно много, а донесе радост 
и срећу деци. У другом крају школ-

ског дворишта вредне чистачице, 
Добринка и Марика, су кувале ручак 
за целу школу и забавиште, и то кром-
пир паприкаш. Оне су добиле велику 
помоћ од деце која су огулила и 
исецкала кромпир и лук. 

Следеће групе су радиле у школи. 
На једном месту су се фарбале тегле 
и од њих се правила јесења декора-
ција за кућу, на другом су се шиле 
траке за главу са јесењим мотивима, 
на трећем се правила јесења декора-
ција у саксијама, на четвртом су се 
вртеле бундеве,  док су се на петом 
месту од јесењих плодова правили 
висећи, природни, јесењи украси. Ме-
шовите групе деце у току дана су се 
стално ротирале. Када би завршиле 
један задатак, прелазили би на други. 

Старији другари су пазили на мла-
ђе и помагали им у раду. Забавиштан-
ци су имали ликовну радионицу и 
правили напитке од јесењег воћа. На 
крају дана, пошто им је време дозво-
лило, у школском дворишту су поста-
вили трпезу. Украсили су је радовима 
које су тога дана израдили са својим 
наставницима. Као једна велика по-
родица, ручали су заједно укусан 
кромпир паприкаш, а затим се засла-
дили туфахијама. 

Школарци и забавиштанци су ове 
јесени провели доста времена и у 
градској библиотеци, где су им у 
оквиру „Дана народне приче“ одр-
жане разне радионице. Наставник 
физичког васпитања Петар Журж, у 
сарадњи са Фудбалском академојим 
„Грошич“, покренуо је фудбал за за-
бавиштанце, како би децу од малих 
ногу усмерили ка спорту и васпита-

вали их у спортском духу. Како деча-
ци, тако и девојчице, редовно одлазе 
на фудбал, на градско игралиште или 
спортску халу, у зависности од вре-
мена, где се одржавају тренинзи.  Ва-
спитачица Марица и учитељица Ста-
нислава одржале су заједничко зани-
мање у забавишту, на тему јесени, са 
старијом групом забавиштанаца и 
ученицима првог ра-
зреда. Старији основ-
ци су припремили 
програм за обележа-
вање државних пра-
зника и извели при-
годне програме на 
школском нивоу. У 
оквиру програма 
„Пријатељи музике“, 
ученици од 3. до 8. ра-
зреда су присуство-
вали интерактивном 
концерту џез музике. 
Ученице осмог разре-
да, Сара Ковачевић и 
Надажди Лили, про-
веле су један прија-
тан викенд на језеру 
Веленце, у организа-
цији Министарства за 
људске ресурсе. То је 
била награда за 
успех који су пости-
гле на Државном так-
мичењу из српског 
језика и народописа.

У посети им је био 
и кореограф из Врба-
са, Љубомир Миле 
Вујчин, који је са де-
цом за три дана уве-

жбао кораке и поставио две нове 
кореографије. „Пчиња“ и „Лесковац“ 
се налазе сада на новом репертоару 
школараца. Певање ће са њима на-
ставити да увежбава наставница 
Магда, док ће се за што боље извође-
ње кореографије побринути учите-
љица Мелинда.

Станислава Ђенеш Екбауер
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ПРОСЛАВА СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЈА У ПЕШТИ  

И БУДИМУ
У петак, 8. новембра 2019.

10.00 ч. - У Храму Светог великомученика Георгија у 
Будимпешти, биће служена Света архијерејска 

литургија. После службе, у сали Црквене Општине биће 
уприличено послужење за све присутне парохијане.

12.30 ч. - Помен у Табану, за све свештенослужитеље и 
парохијане Храма Светог великомученика Димитрија у 

Будиму

ИНФО

Српска народносна самоуправа у Сегедину и Сегединска 
месна српска заједница организују

СЕГЕДИНСКО СРПСКО 
МУЗИЧКО ВЕЧЕ - БАЛ 2019.

16. новембра 2019. од 19.00 ч.

За добро расположење побринуће се Градски оркестар 
„БЕУШ“ из Бечеја

Наступиће и омладинска група КУД-а „БАНАТ“ из Деске, 
под руководством Петера Дунаија

Адреса:
6721 Сегедин, Ресторан „Szálka”

Közép Kikötő sor 9/A, volt „Tisza Gyöngye”

Улазнице са вечером: 6000 фт.
Вечера: богат шведски сто

Резервације се примају до: 
12. новембра 2019. године, код организатора:

Нада Малбашки: +36 20 976 6826
Марта Петреш: +36 30 290 2330

Сенад Емра: +36 70 612 8307
Боривој Рус: +36 70 451 4234

Донатори:
Самоуправа Срба у Мађарској

Фондација „Бетлен Габор"

X СУСРЕТ ХАРМОНИКАША
Изложба музичких инструмената 

на Чепелској ади

9. новембра 2019. у 14.00 ч.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Szigetújfalu, Vasút u. 24. 

Тел: 06/70-866-4474

Програм сусрета:
Стручне презентације

Од 16.00 часова: гала програм хармоникаша

Изложбе Петера Могера и Иштвана Сањија, 
израђивача музичких инструмената

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА”

Позивамо вас да дате своје предлоге кандидатa за доделу 
Светосавске награде 2020. 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 награде Повеља „Сава Текелија” 2020. 

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 2020“, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2020“.

Предлози се могу доставити и електронским путем, на 
адресу: ssm@t-online.hu. Рок за приспеће ваших предлога 
је 15. новембар 2019. године. Предлози који стигну после 
овог рока се неће разматрати, па вас зато молимо да 
своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: 
ssm@t-online.hu)

Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска 
месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ  
У СЕГЕДИНУ

Од 9. новембра до 25. новембра 2019. 

9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме 
и народне музике 
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече

Реализацију манифестације помогли су: 
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање, 
културу и спорт Сегединске градске самоуправе, 
Република Србија - Министарство спољних послова - 
Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, 
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА 
НОВЕМБАР 2019.

 
 08. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Св. Димитрије)
 09. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 10. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 15. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 16. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Ђурђиц)
 16. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 17. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 20. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 21. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
 23. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.
 24. 11. Св. Литургија   - у 10.00 ч.
 30. 11. Вечерње            - у 16.00 ч.

 Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.
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У манастиру Дивостин, који је био 
метох манастиру Драча до 2012, 
у периоду од 1994. до 2002. годи-

не било је сиротиште, где су биле 
смештене девојчице (њих 30), углав-
ном из Републике Српске, чији су 
родитељи погинули у грађанском 
рату вођеном од 1991. до 1995. године.

Данас женски манастир броји три 
монахиње. Упркос томе, радује чиње-
ница да становници села Дивостин 
редовно долазе на недељна богослу-
жења. Након литургије друже се, има 
и послужења у чијим чарима су мо-
гли да уживају и гости из Мађарске, 
који су од стране игуманије Анаста-

сије били позвани на пријем.
Из манастира Дивостин, група по-

клоника кренула је у оближњи мана-
стир Драчу. Претпоставља се да пр-
вобитни храм потиче из XV века, а 
помиње се у историјским изворима 
крајем XVI или почетком XVII века. У 
Драчи се посебно негује култ светог 
Јова Синаита, који је представљен у 
аркосолију на јужном зиду припрате. 
Према предању, његове мошти су ту 
пренете из порушене цркве у Преко-
пречи.

У XIX веку је на западној страни 
дозидана кула са звоником у барок-
ном стилу. Црква је осликана 1735, 
што је забележено у натпису над ула-
зом. У потпуности сачуване фреске 
спадају у ред најбољих сликарских 
остварења из прве половине XVIII 
века у Србији и приписују се слика-
рима из Мосхопоља. Манастир Св. 
Николе у Драчи је од 1958. године 
женски, а данас броји четири мона-
хиње.  

Последња станица  путовања гру-
пе поклоника из Мађарске био је 
Опленац. Чувени Храм Светог Ђорђа 
и маузолеј династије Карађорђевић 
подигнут је на самом врху стеновитог 
брда Опленац, а место је 1903. године 
изабрао краљ Петар I Карађорђевић. 
Градња цркве отпочела је 1910. године 
и трајала је двадесет година. 

Ова црква je конципирана тако да 
je њен ентеријер, посебно поткуполни 
простор, слободно и јединствено ре-
шен. Пошто није разбијен архитектон-

ским конструк-
тивним елемен-
тима и отвори-
ма, овај празан 
волумен омогу-
ћује велику пре-
гледност. Иначе, 
грађевина има 
мало отвора. 
Осим западног 
улазног портала 
и шест бифора, 
на зидовима по-
стоје само мале 
розете и узани 
прозори на там-
буру купола. 
Изнад портала 
je велика деко-

ративна архиволта оивичена средњо-
вековним преплетом. У њеном цен-

тралном делу je рељефан породични 
грб Карађорђевића и низ декоратив-
них крстова. Испод нивоа целе цркве 
налази ce њен подземни део, крипта 
y којој су сахрањени чланови дина-
стије Карађорђевића. У крипти има 
39 гробница. На Опленцу је до сада 
сахрањено 28 чланова династије Ка-
рађорђевића – шест генерација по-
родице Карађорђевић сахрањено је 
у крипти.  Мошти вожда Карађорђе-
вића и ктитopa маузолеја краља Пе-
тра I не налазе ce y крипти, већ су 
сахрањени y северној и јужној певни-
ци цркве. Унутрашњост цркве je вео-
ма раскошно обрађена низом деко-
ративних елемената.

У лепоте цркве Св. Ђорђа на Оплен-
цу, монументалне грађевине  склад-
них пропорција и раскошног ентери-
јера,  коју  свакодневно долазе да 
обиђу и виде више хиљада посетила-
ца и љубитеља уметности, могли су 
се уверити и поклоници из Мађарске, 
који су потом пуни утисака и дожи-

вљаја кренули кући. 
 - Ово дводневно путовање остаће 

нам заувек у памћењу. Наиме, осим 
тога, што смо се духовно окрепили, 
успели смо да боравимо у древним 
престоницама Српске православне 
цркве, које су оновремено имале 
истакнуту улогу у историји, култури 
и црквено-верском животу српског 
народа. Ове светиње, наравно, и дан 
данас одишу актуелношћу и шире 
посебан дух. Не само због тога што 
су оставиле вечити траг, већ и зато 

што смо у њима доживели несваки-
дашњу атмосферу,  душевно и духов-
но освежење – биле су речи протођа-
кона Андраша Штријка.

 - Лепо је вратити се у стара време-
на и евоцирати успомене. Био је по-
себан доживљај бити поново у нашим 
манастирима, походити их и помоли-
ти се – укратко је сумирала своје 
утиске Пенка Весић из Калаза, која је 
такође била члан поклоничке групе.     

При повратку у Мађарску покло-
ници су изразили жељу да се и дого-
дине крене на пут, у похођење нашим 
светињама. Судећи по молбама, нај-
вероватније да ће се ићи до овчар-
ско-кабларских манастира, тј. циљ је 
„Српска Света гора.“

Наравно, остваривање новог путо-
вања зависи и од успеха на конкур-
сима, а треба имати у виду да је ово-
годишње поклоничко путовање Пе-
чујаца суфинансирао Фонд „Габор 
Бетлен“.

Предраг Мандић

ПУТОПИС

Путовање групе Срба из Мађарске по Србији настављено је посетом манастиру Дивостин, недалеко од 
Крагујевца. Овај храм ужива велико поштовање у народу, јер се верује да је крај манастира погребен  

један српски светитељ и да вода са извора Светиња има исцелитељску моћ 

На дивостинском извору исцелитељских моћи
Поклоничко путовање Срба из Мађарске (3)

У ЗАДУЖБИНИ ДЕСПОТА СТЕФАНА
Из предивне Жиче, поклоници су тешка срца кренули ка манастиру Ди-

востин, који је био следећа дестинација за посету. Овде их је дочекала мати 
Анастасија, игуманија, која је своје госте информисала да је манастир уте-
мељио деспот Стефан почетком XV века, али о томе нису сачувани матери-
јални трагови. Обновљен је 1872. године у духу моравске архитектуре. Црква 
није могла да се статички санира, па је срушена 1969. и на истом месту је 
саграђена нова. Посвећена је Благовестима Пресвете Богородице. Данашњу 
Благовештенску цркву манастира Дивостина, више пута од подизања 1974. 
године сређивану и украшавану, живописали су 1978. и 1979. године јеромо-
нах Данило Марунић и Момир Кнежевић. Живопис је ктиторски прилог 
епископа шумадијског др Саве (1977–2001) за покој душе оцу Василију и 
мајци Милици. 

Извор у Дивостину

Ходочасници на Опленцу
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