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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

С ијарто је, говорећи на Самиту у 
оквиру „Отвореног Балкана”, 
рекао да је рат у Украјини до-

вео до катастрофалног слабљења 
Европе, те да лидери ЕУ нису могли 
да спрече да народи Европе плате 
цену за нешто за шта нису одговорни.

– Kако да избегнемо да последице 
не буду катастрофалне. ЕУ мора да 
покаже да политика проширења мо-
ра да буде примат. Да кажем јасно: 
„Европи је потребан Западни Балкан” 
– рекао је он и навео да се 100 мили-
она људи налази под претњом да 
остане без хране, грејања, а да се на 
европским границама среће „нови 
ниво агресије са мигрантима”.

– Захвални смо Србији због дело-

вања на заједничкој граници. Потреб-
не су нам координисане акције. Ин-
теграције би нам помогле да избегне-
мо безбедносне притиске – рекао је 
он.

Сијарто је навео да је гасовод „Тур-
ски ток” сада једина сигурна рута за 
транспорт гаса и да би Мађарска би-
ла у великом проблему да није изгра-
ђен.

Министар спољних послова Срби-
је Никола Селаковић састао се том 
приликом са својим мађарским коле-
гом Петером Сијартом. У званичном 
саопштењу наведено је да је домаћин 
Селаковић је, изразивши задовољство 
због честих и редовних контаката ви-
соких и највиших званичника две зе-

мље, констатовао да су односи Срби-
је и Мађарске на највишем нивоу у 
нашој модерној историји, и да се за-
снивају на стратешком партнерству 
и искреној узајамној подршци и при-
јатељству.

Србија, како је додао, са великим 
задовољством очекује предстојећу 
посету председнице Мађарске Ката-
лин Новак, која ће бити још један од 
доказа да је наша земља високо ран-
гирана на листи спољнополитичких 
приоритета Мађарске.

Посебна пажња у разговору посве-
ћена је наставку унапређења економ-
ских веза Србије и Мађарске, све ин-
тензивнијој сарадњи у области енер-
гетике, као и сарадњи кроз 
заједничке инфраструктурне пројек-
те.

Саговорници су се осврнули и на 
значај јачања регионалне сарадње 
кроз иницијативе као што је „Отворе-
ни Балкан”, констатујући да је еко-
номска сарадња добар пут ка укуп-
ном напретку региона. Министар Се-
лаковић је саговорнику захвалио због 
подршке овој иницијативи и учешћу 
на данашњем Самиту „Отвореног 
Балкана”.

Шеф српске дипломатије још јед-
ном је изразио захвалност Мађарској 
на искреној и снажној подршци коју 
на највишем политичком нивоу пру-
жа Србији у процесу европских ин-
теграција и у међународним органи-
зацијама.

Селаковић је саговорника детаљно 
упознао са ситуацијом на Косову и 
Метохији и положајем српског наро-
да у покрајини, као и са напорима 
председника Александра Вучића да 
се осигура мир и стабилност у реги-
ону.

Министри су током састанка раз-
менили мишљења и о ситуацији у све-

ту и региону. Тема разговора биле су 
и нелегалне миграције и истакнута је 
важност међудржавне сарадње у су-
очавању са тим изазовом, наводи се 
у званичном саопштењу.

Лидери Србије, Албаније и Север-
не Македоније су, у оквиру самита, 
потписали споразум који ће регули-
сати сарадњу у области прехрамбене 
безбедности. Два најважнија дила тог 
документа односиће се на гаранције 
да ће Србија, Северна Македонија и 
Албанија имати приоритет у међусоб-
ној размени основних животних на-
мирница, како би становништво тих 
земаља имало довољно хране у кри-
зним ситуацијама, као и на механи-
зме спречавања реекспорта хране на 
трећа тржишта.

У Београду под покровитељством 
влада Србије, Северне Македоније и 
Албаније отворен је међународни са-
јам вина „Винска визија Отвореног 
Балкана”, на ком је излагало и пет 
еминентних произвођача из Републи-
ке Српске. 

Петер Сијарто посетио Београд

Мађарска подршка 
иницијативи  

„Отворени Балкан”
Министар спољних послова и трговине Мађарске Пе-

тер Сијарто поручио је приликом посете Београду да би, 
да је до Мађарске, земље Балкана већ биле у ЕУ. Он је 
рекао да је Будимпешта исфрустрирана што је Брисел по 
том питању увек два три корака иза од оног што би тре-
бало да буде.

СПРЕМНOСТ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ
ИНИЦИЈАТИВИ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто поручио је на са-
миту земаља „Отвореног Балкана” (ОБ) да је Мађарска спремна да се 
придружи сарадњи земаља чланица те регионалне иницијативе.

- Мађарска је спремна да се придружи овој уској и блиској сарадњи 
земаља ОБ, када је реч о интегрисаним енергетским тржиштима, било да 
је реч о гасу, струји или размени енергије. Спремни смо да се придружимо 
и блиској сарадњи када је реч о обезбеђивању безбености хране, као и 
када је реч о привлачењу инвестиција у овом региону – рекао је Сијарто.

Kазао је да је то можда у овом тренутку амбициозна понуда, али да 
мисли „да бисмо до самита у Будимпешти сви били спремни да то тада и 
учинимо, ако ово није превише амбициозно”.

Истакао је да Мађарска веома подржава иницијативу ОБ и да су те зе-
мље направиле неопходне кораке за интеграцију у ЕУ, као и да је сада 
коначно тренутак да Брисел делује. 

М ађарска, извозно вођена 
економија у којој је трго-
вински суфицит стандард, 

имала је трговински дефицит двана-
ести месец заредом. Подаци показују 
да је извоз порастао за 14,6 одсто на 
годишњем нивоу, на 12,039 милијарди 
евра, док је увоз повећан за 25,0 одсто 
на 12,447 милијарди евра. 

Трговина са другим државама чла-
ницама Европске уније чинила је 75 
одсто мађарског извоза и 69 одсто 
њеног увоза. За период јануар-јун тр-
говински дефицит Мађарске дости-
гао је 2,177 милијарди евра. 

Извоз је порастао за 16,9 одсто на 
69,673 милијарде, а увоз за 27,9 одсто 
на 71,851 милијарди евра.

Мађарска први пут  
у трговинском дефициту

Економија

Централни завод за статистику (КСХ) саопштио је да је 
Мађарска у јуну имала трговински дефицит од 408 мили-
она евра. 
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П рема извештају Епархије ми-
лешевске, првог дана рада, у 
четвртак, у вечерњим часо-

вима, учесници конференције на ко-
јој је Србе из Мађарске представљао 
Љубомир Алексов – председник Из-
вршног одбора, најпре су обишли ми-
лешевски саборни храм и манастир-
ску ризницу, а потом су одржали и 
своју прву седницу.

- Судбина српског народа је једна, 
без обзира где они живели. Србија је 
центар тога, матица. Стога је неопход-
но одржавати ту интеграцију, то је-
динство свих Срба, на чему Конфе-
ренција од свог оснивања ради. Ове 
Конференције, а посебно резултати 
које су постигле, показују да заиста 
постоји то језгро које брине о целини 
нашег народа, и које успева да га ор-
ганизује, да му да способност да тра-
је – истакао је епископ Атанасије у 
својој беседи.

Првог дана рада, у четвртак 1. сеп-
тембра 2022. године, у вечерњим ча-
совима, учесници су најпре обишли 
милешевски саборни храм и мана-
стирску ризницу, а потом су одржали 
и своју прву седницу.

Председник Управног одбора кон-
ференције др Момчило Вуксановић 

је захвалио епископу милешевском г. 
Атанасију и Епархији милешевској 
што су им указали ту изузетну част 
да буду гости у овој древној српској 
светињи. Потом је поздравио све при-
сутне, упознао са плановима рада и 
представио госте који су се одазвали 
позиву да узму учешћа у раду Кон-
ференције.

Епископ Атанасије је указао на ва-
жност одржавања што чвршћих веза 
међу Србима, ма где они живели, а то 
свакако ова организација својим ак-
тивностима ради: 

– Посебна је част за манастир Ми-
лешеву и Епархију милешевску да бу-
ду домаћини једног оваквог скупа и 
овакви сабори, овакво заједништво, 
уносe велику радост у срца свих нас. 
Манастир Милешева својом истори-
јом, својим значајем за српски народ, 
јесте право место за оваква сабира-
ња. Она нас на најбољи начин окупља 
и сигурно ће сви одавде поћи са 
оствареним циљевима и плановима.

Учеснике овог значајног и величан-
ственог скупа поздравили су потом 
изасланик председника Републике 
Србије Милорад Вељовић, у уме 
Председника Покрајинске владе Вој-
водине директор Фонда за избеглa, 

расељенa лицa и за сарадњу са Срби-
ма у региону Душко Ћутило, у име 
Скупштинског одбора за дијаспору и 
Србе у региону народни посланик 
Милица Ђурђевић Стаменковски, у 
име Народне скупштине Републике 
Србије народни посланик Сања Ла-
кић, у име Управе за сарадњу са ди-
јаспором и Србима у региону Нико-
лина Милатовић, у име Матице срп-
ске из Новог Сада Селимир 
Радуловић, у име Српске књижевне 
задруге из Београда др Душко Бабић.

Други дан рада Конференције, пе-
так 2. септембар 2022. године, започео 
је Светом архијерејском литургијом 
коју је у Вазнесењском храму мана-
стира Милешеве служио Његово пре-
освештенство епископ милешевски г. 
Атанасије.

Саслуживали су архијерејски на-
месник прибојски протојереј-ставро-
фор Марко Папић, архијерејски на-
месник пријепољски протојереј Игор 
Ерић, архијерејски намесник новова-
рошки протојереј Станко Благојевић, 
протојереј Никола Перковић и про-
тођакон Иван Савић. Монахиње ма-
настира Милешеве, предвођене игу-
манијом Аквилином увеличале су 
Божанску литургију својим складним 
појањем.

Након отпуста, епископ је поучио 
присутне пастирском беседом, чести-
тао учесницима Конференције на до-
садашњим постигнутим резултатима 
и благословио њихов даљи рад, ука-
завши притом на важност одржавања 
јединства и саборности: 

– Ево данас увећасмо милешевску 
заједницу. Наша браћа и сестре који 
су заинтересовани за добробит, тра-
јање и сигурност српског народа, до-
ђоше са ширих простора где Срби 

живе, овде у манастир Милешеву, да 
се договарају како би боље извршили 
своје дело у служби српском народу, 
а кроз то и свему роду човечијем.

– Овај милешевски храм је свети 
простор. Овде се већ 800 година, са 
мањим прекидима, у пуноћи врши 
служба Божија, призива Име Божије. 
Овде се заједничари са Господом Бо-
гом и свима Његовима. Овде учвр-
шћујемо своје заједништво са срп-
ским Светима, најближим учитељима, 
Светим Симеоном Мироточивим и 
Светим Савом, и другима који Богу 
служише и Богу угодише, и који за-
држаше своју заједницу са Богом. Ов-
де се Црква потврђује у правој својој 
природи као Божанска Заједница, и 
земаљска и небеска.

– Зависно од тога колико смо отво-
рени, и колико смо допустили да Све-
тлост Победоносна, Небеска, Васкр-
сна, продре у нашу душу, од тога за-
виси колико смо остварили то 
заједништво. На тај начин ће се си-
гурно на бољи начин остварити и онај 
радни план, оно дело ради којег смо 
се окупили овде – рекао је Епископ 
Атанасије.

Након Божанске Литургије у хра-
му, Епископ Атанасије је у манастир-
ском конаку разговарао са учесници-
ма Конференције, поделио им при-
годне поклоне који ће их подсећати 
на боравак у милешевској Светосав-
ској обитељи и пожелео успешан на-
ставак рада.

Затим су се учесници Конферен-
ције упутили у Пљевљу, са намером 
да посете манастир Свете Тројице, 
храм Светог Георгија на Гукама, као 
и Српску кућу, где су наставили пла-
ниране радне активности.

Извор: Епархија милешевска

САРАДЊА

Четрнаеста Конференција 
представника Срба  

из региона

Сусрет сународника у манастиру Милешева

МИЛЕШЕВСКА ИЗЈАВА 
На крају првог дана рада учесници су једногласно усвојили „Милешевску 

изјаву”, којом се, између осталог, организације српског народа из земаља 
региона обавезују да ће чувати јединство и радити на унапређењу међу-
собних односа и веза са матичном државом, поштујући универзалне вред-
ности у области заштите људских права и основних слобода.

Конференција српских националних организација из 
земаља региона одржана је уз благослов епископа миле-
шевског Атанасија у Епархији милешевској од 1. до 3. 
септембра ове године. Учешће су узели представници 
Срба из Румуније, Мађарске, Словеније, Хрватске, Репу-
блике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Маке-
доније, Албаније и Црне Горе.
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У важеног госта су у будимпе-
штанском српском Храму 
Светог Георгија дочекали Вла-

дика Лукијан са свештенством Епар-
хије будимске, представници српске 
заједнице на челу са Вером Пејић Су-
тор, председницом Самоуправе Срба 
у Мађарској, амбасадор Иван Тодо-
ров и многобројни верници. У пратњи 
патријарха Порфирија били су викар-
ни епископ ремезијански Стефан и 

хвостански и изабрани епископ за-
падноевропски Јустин. 

Ученици будимпештанске Српске 
школе „Никола Тасла” су на улазу у 
црквену порту понудили гостима хлеб 
и со, да би поворка потом ушетала у 
цркву, по стази посутој латицама ру-
жа. Поводом доласка Његове свето-
сти, протосинђел Варнава је служио 
свечани чин доксолигије, уз пратњу 
новосадског Мешовитог хора „Деча-

ни”, под диригентском палицом Тама-
ре Адамов. Доксологији су, такође, 
присуствовали: митрополит будимпе-
штански и мађарски Иларион, аустриј-
ски Арсеније из Цариградске патри-
јаршије, епископ бачки Иринеј, епи-
скоп ремезијански Стефан, епископ 
апамејски Пајсије из Цариградске па-
тријаршије и епископ ђулски Силуан 
из Румунске православне цркве. 

Владика Лукијан је високом госту 
упутио речи добродошлице, истичу-
ћи да је за српске православне вер-
нике велика част да се лично сретну 
са поглаваром своје цркве, која је ов-
де утемељена још у доба Светог Саве. 
Такође је истакао пријатељске одно-
се Мађарске и Србије и изражено до-
бар слух Мађарске државе за право-
славне Србе који живе у Мађарској 
и чине саставни део овог друштва.   

У својој беседи, патријарх Порфи-
рије се осврнуо на два јубилеја – сто-
годишњицу обнове Пећке патријар-
шије, односно на уједињење свих срп-
ских црквених области у једну 
јединствену Српску патријаршију и 
на двадесетогодишњицу служења 
епископа Лукијана на трону епископа 
будимског:

„Налазимо се на месту где су још 
од Светог Саве подизани српски хра-
мови. Велика и важна је била духовна 
свест наших предака о важности очу-
вања најпре духовног идентитета, а о 
томе сведоче осам велелепних хра-
мова у Сентандреји, док су они живе-
ли оскудно, у колибама и земуницама, 
показивајући шта је најважније за њи-
хов живот и њихов однос према Богу. 
Наши народи су нашли начин да оп-
стану, да буду плодотворни, да обога-
те себе и своју културу и све око њих”.

Црквена делегација је, затим, посе-
тила Амбасаду Републике Србије у 
Будимпешти, где је неко време про-
вела у разговору са амбасадором 
Иваном Тодоровом. Затим је, пред 
многобројним званицама, господин 
Тодоров поздравио Његову светост и 
остале госте, поред осталог рекавши 
да Срби и Мађари већ хиљаду година 
живе једни поред других и да ни са 
једним суседним народом Србија не-
ма тако дугу и богату историју, као са 
Мађарима.

„Суживот обилује важним датуми-
ма, преломним годинама и изузетним 
личностима политичког, духовног, 
културног и научног живота. Религи-
ја, као одредница нашег хришћанског 

идентитета, обликује сваки сегмент 
личности, што нас чини народом све-
сним себе, своје историје, традиције, 
своје важности, због чега смо вољени 
и цењени, али често и прогањани, 
угњетавани и затирани. Данас обеле-
жавамо 803 године  аутокефалности 
Српске православне цркве и 802 го-
дине дипломатских односа између 
Српске православне цркве и Мађар-
ске државе. Срби и православна цр-
ква у Мађарској допринели су, и нај-
заслужнији су, за развој односа два 
народа са могућношћу даљег унапре-
ђења”, рекао је, поред осталог, амба-
садор Тодоров. 

Патријарх Порфирије захвалио је 
на братском и пријатељском дочеку 
и истакао да су српски и мађарски 
народ упућени једни на друге кроз 
историју, а затим поделио своја иску-
ства из детињства и младости, као и 
из манастира у Бачкој, где је имао 
много контаката са Мађарима.

Патријарх и епископи у његовој 
пратњи, посетили су исте вечери и 
седиште Самоуправе Срба у Мађар-
ској, где их је дочекало руководство 
кровне српске организације и њених 
институција, на челу са Вером Пејић 
Сутор, председницом ССМ-а. Осим 
ње, високе госте су поздравили и по-
желели им добродошлицу и Бори-
слав Рус, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти и Аница Панду-
ровић испред Српске самоуправе 
Пештанске жупаније. У гостујућој де-
легацији су такође били и чланови 
амбасада Србије и БиХ, на челу са 
амбасадорима Иваном Тодоровом и 
Биљаном Гутић Бјелицом. 

Обраћајући се присутнима, патри-
јарх Порфирије је истакао: 

„Независно од тога где ко живи, 
кад је везан за своје духовно биће, 
гради један чврст идентитетски те-
мељ, који не може поколебати ника-
ква олуја, која с времена на време, 
наилази”, нагласио је патријарх и 
одао Србима у Мађарској признање 
што су и након три века живота изван 
матице сачували свој језик, веру и на-
ционални идентитет. 

Он је затим разменио пригодне по-
клоне са госпођом Вером Пејић Су-
тор, као подсећање на овај обострано 
значајан сусрет.

У недељу, 4. септембра, патријарх 
Порфирије је, уз саслужење више ар-
хијереја Српске православне цркве, 
пред великим бројем верника, слу-

СУСРЕТИ Патријарх српски Порфирије посетио Епархију будимску

Највише почасти за поглавара Српске православне цркве
Његова светост патријарх српски Порфирије боравио је 

од 3. до 5. септембра у посети Епархији будимској, поводом 
100. годишњице успостављања Српске патријаршије и два-
дестогодишњице архијерејске службе Његовог преосве-
штенства епископа будимског Лукијана. 

РАЗГОВОРИ СА ДРЖАВНИМ ВРХОМ 
Трећег дана посете Мађарској, патријарх српски Порфирије и епископи 

у његовој пратњи, посетили су базилику Светог Иштвана у Будимпешти. 
Уследила је посета Парламенту Мађарске, где је патријарх разговарао са 
председником највишег законодавног тела земље Ласлом Kевером. Погла-
вар СПЦ је потом, са пратњом и домаћинима, разгледао ово велелепно 
здање, симбол мађарске престонице. 

Затим је председница Мађарске Kаталин Новак приредила пријем за 
делегацију Српске православне цркве. У пријатељском и срдачном разго-
вору потврђено је да су „односи између мађарског и српског народа данас 
вероватно најбољи у последњих неколико столећа”. Патријарх Порфирије 
је још једном захвалио за све што је држава Мађарска учинила и чини за 
Српску православну цркву и српски народ, наводи се у саопштењу Српске 
православне цркве. 
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жио Свету архијерејску литургију у 
сентандрејској Саборној цркви. 

„Када су дошли овде, у Сентандре-
ју, тада пусто место, Срби су зидали 
скромне земунице, дрвене куће. Да 
ли су имали и колико су имали за тр-
пезом, Бог свети зна – замислите  то, 
то је нешто чиме ми требамо да се 
поносимо, на шта треба да се угледа-
мо и што може бити најбољи могући 
пример сваком човеку било где да 
живи, а нарочито Србину – дакле, у 
оскудици и у беди зидају осам пре-
дивних храмова на малом простору, 
кажу: од једног до другог ниси морао 
викати него тихим нормалним гласом 
говорити и чуо би те онај код другог 
храма”, рекао је, поред осталог, па-
тријарх. 

Литургији су, поред великог броја 
верника, присуствовали и највиши 
представници Католичке цркве у Ма-
ђарској, затим заменик председника 
Владе Мађарске Жолт Шемјен, др-
жавни секретар за везе са национал-
ним и верским заједницама Миклош 
Шолтес, амбасадори Србије и БиХ у 
Мађарској Иван Тодоров и Биљана 
Гутић Бјелица, српски портпарол у 
Мађарском парламенту Љубимир 
Алексов, председница Самоуправе 
Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор 
и други.

У недељу 4. септембра у поподнев-
ним часовима, патријарх је посетио 
Српски образовни центар „Никола 
Тесла” у Будимпешти. На улазу у шко-
лу Његову светост дочекала је и по-

здравила директорка др Јованка Ла-
стић, са најближим сарадницима. Уче-
ници школе, обучени у народне 
ношње, дочекали су хлебом и сољу 
патријарха Порфирија, а такође и 
епископа будимског Лукијана, бачког 
Иринеја, ремезијанског Стефана и 
хвостанског и изабраног западное-
вропског Јустина, у пратњи свештен-
ства Епархије будимске. Посету су 
својим присуством увеличали амба-
садори Србије и Босне и Херцеговине 
у Мађарској, Иван Тодоров и Биљана 
Гутић Бјелица.   

У школском дворишту вођен је кра-
ћи разговор патријарха Порфирија 
са директорком Ластић и том прили-
ком је било речи о историјату пе-
штанске српске школе, али и о пита-
њима која су тренутно актуелна у 
овој васпитно-образовној установи. 

Српског патријарха је потом, у све-
чаној сали, поздравио хор гимнази-
јалки, који је под диригентском пали-
цом професорке Оливере Младено-
вић Мунишић извео Светосавску 
химну. Млади фолклораши извели су 
сплет кола из Србије, које је са њима 
увежбала Анита Вуковић, а на крају 
овог дела програма наступила је Ле-
на Ембер. Ова талентована гимнази-
јалка је надахнуто извела две српске 
песме о Косову.

Затим је директорка школе, др Јо-
ванка Ластић, још једном срдачно по-
здравила патријарха Порфирија, ре-
кавши:

„Данас имамо велику част да у на-

шој скромној институцији борави па-
тријарх српски господин Порфирије. 
Тиме нам је учинио највећу могућу 
част. Откако сам постала доректор 
ове институције, не пропуштам нијед-
ну прилику, ниједан јавни наступ, а да 
не нагласим како је нас на овим про-
сторима, више од триста година, одр-
жала црква, вера и наше школство. 
Мислим да је ово најснажнији и нај-
ефикаснији спој, и све док ово буде-
мо имали, дотле ћемо и опстати. Учи-
њена нам је част коју ћемо сигурно 
дуго памтити. Ово што су деца сада 
током програма показала, био је са-
мо један делић онога што ми умемо 
и знамо.”

Присутнима се затим обратио па-
тријарх Порфирије, рекавши да се ра-
дује што се налази у овој установи.

„Хвала вам што сте припремили 
овај кратки програм, који је довољан 
не само да наслутимо, него и да буде-
мо сигурни у то да је ово веома 
озбиљна установа и да има веома 
озбиљне наставнике, професоре, али 
и веома талентовану и вредну децу, 
ученике. Кроз ову игру и песму види-
мо шта заправо треба да буде и ам-
бијент у којем се организује свако 
училиште, свака школа. Јасно је и када 
је реч о знањима која добијате овде 
да су и она озбиљна и важна. Како је 
директорка рекла говорећи о овој 
школи, оно што чува наш народ, ма 
где да се он налази, нагласила је да су 
то црква, вера и школа. Ја могу само 
да се сагласим са тим и да додам да 
је школа кроз образовање и васпита-
ње, како год назвали ми учење, орга-
низовано систематско нешто што је 
сама суштина сваке заједнице, сваког 
друштва, јер то је оно што је најважни-
је”, рекао је поред осталог патријарх.

Он је на крају своје беседе додао 
да су важна знања из разних области, 
и природних, и друштвених наука и 
уметности, али да смо на ризичном 
путу уколико нема вере као темеља 
на којем се развијају знања, на којима 
се организује школа:

„У овој школи јасно је да вера, цр-
ква, а то значи и врлина, и те како јесу 
важне теме, па и више од тога. То је 
темељ над којим се гради овај ваш 
подвиг! Ми се, наравно, радујемо што 
сте ви толико вредни, што се трудите. 
Поред тога што стичете дипломе, па 
заједно с тим и сведочите нашу кул-
туру, нашу духовност, православну 
српску овде у Мађарској у тој мери 
да и многи који живе у Србији могу 
да буду радосни, а могу вас имати и 
као пример, за узор.”

После патријархове беседе, дирек-
торка је искористила прилику да уру-
чи поклоне Његовој светости. Павле 
Ђоковић из 9/б разреда и Сања Татић 
из 9/0, припремили су за госта своје 
графике и слике, а патријарху је по-
клоњена и књига професора Милана 
Дујмова о свештеницима Епархије 
будимске, као и два романа профе-
сора Драгомира Дујмова.

Патријарх се захвалио на поклони-
ма и за успомену уручио директорки 
Ластић икону Светог Георгија. После 
тога је испод декорације, рада про-
фесорке Аните Шухајде, начињена 
заједничка фотографија свих присут-
них.

У даљем делу програма Његова 
светост посетио је просторије заба-
вишта и библиотеку, где је уписао сво-
је мисли у књигу утисака. У библио-
теци је за цењене госте припремљен 
пригодан пријем.

К. П - Д. Д.       

ОДЛИКОВАЊЕ ЗА ПРЕМИЈЕРА ОРБАНА
Патријарх српски Порфирије је у седишту Владе Мађарске уручио пре-

мијеру Виктору Орбану највише одличје Српске Православне Цркве – Ор-
ден Светог Саве првог степена за заслуге.

„Данас сам у седишту Владе Мађарске државе, у присуству владике Ири-
неја бачког, члана Светог архијерејског синода, и владике Лукијана, еписко-
па будимског, доделио председнику Владе Мађарске господину Виктору 
Орбану највише одличје Српске Православне Цркве – Орден Светог Саве 
првог степена за заслуге. У знак захвалности за промовисање традиционал-
них хришћанских вредности, за несебичну подршку Епархији будимској 
Српске православне цркве и за изузетан лични допринос јачању пријатељ-
ства између наша два суседна народа”, истакао је патријарх наком сусрета 
са Орбаном.

Алексов: ВИШЕСТРУКО ЗНАЧАЈНА ПОСЕТА
У изјави за наш лист, Љубомир Алексов, представник Срба у Мађарском 

парламенту, рекао је да је посета патријарха велика част за нашу заједницу: 
„Оваква посата представља јачање у духовном смислу, даје нам снагу да 

наставимо рад на очувању српског идентитета, наше православне вере и 
језика. Посета је и са политичког гледишта веома важна, јер јача позицију 
српске заједнице. У разговорима, осим поздравних речи, помињу се задаци 
који нас чекају и ту обе стране дају позитивне сигнале. То је значајно за да-
ље разговоре, када може да се улази у детаље, који постоје у плановима 
које има црква. Захвални смо за велику подршку коју смо добили за обна-
вљање школског система, али треба нагласити да тај процес није завршен. 
Постоји много отворених питања и задатака, који се током оваквих посета 
спомињу, што олакшава остварење наших планова", истакао је Алексов. 



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

С ав се живот будимског Ружи-
ног брда окреће око пијаце 
Фењ, она је гумно и агора че-

тврти. Овде уста једу и говоре, па се 
чују једнако и одјеци легенди и тра-
чеви мирисни као тек убрано биље. 
Уговарају се послови, у гостионицама 
наџиџаним као бисерна ниска, тре-
звено, уз кафу, речима мирним и ти-
хим. Онда се точи шприцер, напитак 
надолазећег лета, распаљује непце 
моћна палинка. Egészségedre, говоре 
Будимци наздрављајући, док звоне 
рубови чаша, а реч је сезамска, алхе-
мијска, и значи: живот је на Ружиноме 
брду овде и сад. Имају четврти и ули-
це устаљено кретање, а опет, сваки је 
дан као гутљај знаног, а увек загонет-
ног напитка. 

Носи ритам мађарског, час брзог 
час успореног говора, Будимци плану 
па тону у ћутање. А на пијаци која је, 
сад у рано лето, врт изобиља пун пло-
дова са панонских поља, спојиле су 
се у жамору речи староседелаца и 

оних што су, путевима посла и љуба-
ви, или само ношени ветром, тек упло-
вили у град. Будимци су људи од мере, 
воле приватност, зато оне што дођу 
не питају много. Није ред уосталом 
да се питају путници откуд и куда; ни 
добар се мајстор не пита одакле му 
занатско умеће, нити писац колико је 
у причи стварности. Човеку је у крви 
да прича и што јесте и што није. Тако 
на Ружином брду неки шапућу да се, 
сад у светско невреме, баве спасоно-
сним и поверљивим пословима, али 
не могу више рећи; о себи прошлима, 
садашњима и будућима, говоре оди-
сејевски и авантуристички. У Будиму, 
на Ружином брду, ја кажем само да 
сам посматрач птицâ, иако не знам 
много о њима.  

Овде сам видео Риђокосу што вози 
аутобус 149 уз стрму улицу, слушајући 
каскаде класичне музике на радију 
Петефи. Тако сам чуо да је зову Бу-
димци: Vöröshajú. Пуна уста кад ка-
жеш, звучи бујно као риђа коса, а на-

писана реч занимљива оку, са тачки-
цама и акцентом на крају налик на 
кићанку на капи. Вози плави аутобус, 
лице јој је пегаво, вози пратећи пут, 
поглед јој простран, а реч бржа, јер је 
са југа, од Сегеда. Буде на тргу, сад у 
летње дане, Францускиња са псом 
жућкасте длаке и шиљатих ушију, ко-
ји личи на динга. Одевена је по ста-
рински, као девојка са гоблена, носи 
хаљину са чипкастом крагном, слам-

нати шешир и велике сун-
чане наочаре скривају јој 
ситно, уско лице. Вегетари-
јанка је, тражи лист кори-
јандера за чорбу што кре-
пи усред летње врелине.

Буде још крај пијаце, та-
мо где улица свија ка тргу 
Сел Калман (стари га још 
зову Московским), и такси-
ста Адам. У вожњи, он се 
сав окрене сувозачу па 
утоне у легенде о мађар-
ском роду, које је чуо и у 
које верује, јер другачије 
не може бити, порекло је 
јасно: дошли су уралски 
коњаници из суве степе у 

равницу плодну и благородну, остали 
у њој и први поболи заставу. Говори 
повлачећи црте на мапи и ударајући 
се о груди, затим заплови ка своме 
воћњаку, кући, жени. А мој друг, Ин-
дијац Абишак, фотограф, овде, на пи-
јаци Фењи тражи природан рам сво-
јим сликама. 

Купио јутрос парче сира и грозд, 
па између залогаја говори о светлу 
након кише те како је за добар пор-
трет потребан и тренутак и располо-
жење. Гледа боје, мирише травке, а 
понајвише упија лица, црте људске. 
Стао пред пијачни кафе, пружа шан-
керу чокот слатке, плаве тамњанике; 
слика будимског бифеџију, коже цр-
вене и необријаног лица, као Бахуса; 
позира бифеџија мало невољко, али 
већ моли за слику, кад буде: – У сва-
ком, колико год скроман био – каже 
Абишак – чучи позер, егзибиониста, 
глумац. За портрет, важни су валери, 
нежнији су кад се претходног дана 
пије вода. – Бармен – казује Абишак, 
глагољив и одевен у јарке боје – то је 
заправо индијска реч браман, јер пра-
ви је шанкер мудрац и слушалац, 
аскетски трезан, а речи сведене на 
његов занат. 

Видео сам на Ружином брду, ка-
жем, многе, а ево јутрос и њега. Зол-
тан му је име, мада се име, претопило 
у надимак, па га цео крај тако зове: 
Ђанго. Свира поваздан на пешачком 
острву испред трга на гитари са усе-
ком, свира као Ђанго Ренарт, који је 

спајао џез и циганске мелодије, само 
што он, будимски Ђанго, дода и чар-
даш и неки свој, панонски блуз. Не 
говори Ђанго пуно, тек понекад, док 
отпухује колутове са цигарете затак-
нуте, како раде кафански свирачи, за 
гитарске чивије. – Ти си гитариста, ви-
дим како гледаш у моје прсте – каже 
кад препозна другог музичара, а го-
вори онако како и свира, проплиће 
мађарске и стране речи. 

Буде, међу слушаоцима, љубопи-
тљивих који у предасима песме пита-
ју што се не пита: одакле, докле. На 
то се свирач одмах ухвати гитаре, 
усне развуче у осмех, гледа у знати-
жељника па му одговара песмом. Ево, 
наоблачило се над Ружиним брдом, 
густи кумулуси као шненокле, а он 
почео фину сањарску тему: Ђангове 
Облаке. Одакле и докле, то се на Ру-
жином брду не пита, нити говори, зна 
то Ђанго, али није човек камен па да 
ћути, приче, као и музике, увек мора 
бити, да не постане човек стрвина на 
коју се хвата безбојни лишај. 

Веле Будимци за свирача да је од-
некуд са Закарпатја, дошао пре рат-
них догађаја, или незнатно пре, по-
невши своју гитару са усеком. Кажу 
да има пасош и тамошњи и овдашњи. 
Казали су, њему и његовима: чекаће-
мо вас на станици, а онда никог није 
било. Није тачно, одговарају на то дру-
ги, примила их је мађарска родбина, 
али већ сутрадан питали су када ће 
поћи даље. Гледала је родбина теле-
визију, слике јурњаве, пуне прашине 
и стрке, али они што одлазе од свога 
дома, знају: остави се у кући отворен 
прозор и упаљена светла и не буде 
више погледа уназад.

Свира Ђанго сад Елингонов Кара-
ван, убрзао темпо, мелодију на своју 
окренуо, па ухо једва разазнаје тему. 
Слушам ту мешавину тонова и, кад 
ретко проговори, кашу од речи пуних 
ритма, врти се у бату свинга и Ружино 
брдо и трг и пијаца, која је гумно и 
агора четврти. Стопиће се у овоме 
граду ритам староградског говора и 
новог, који доноси звук карпатских 
киша. Неки остају у Будиму, сраста 
нова брада на лицу, неки иду даље. 
Пред одлазак се не чује сезамскo 
Egészségedre, не пије се ни вино у ко-
јем је разговор и сећање, нити палин-
ка што жари и омамљује. И нема стр-
ке на станицама. Карте се купују тихо, 
као што се изговара реч pályaudvar. 

Од пијаце Фењ путеви воде ка бу-
димском замку и преко моста у Пе-
шту, преко Маргитиног моста злаћане 
боје. Има на Ружином брду пуно пти-
ца, а ја сам њихов посматрач, не знам 
много о њима. 

КЊИЖЕВНОСТ

Ђанго са Московског трга
Никола Поповић

Веле Будимци за свирача да је однекуд са Закарпатја, 
дошао пре ратних догађаја, или незнатно пре, поневши 
своју гитару са усеком. Кажу да има пасош и тамошњи и 
овдашњи. Казали су, њему и његовима: чекаћемо вас на 
станици, а онда никог није било.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ 
Наш будимпештански суграђанин Никола Поповић (Сарајево, 1979), ита-

лијаниста је по струци, бави се истраживањем савремене италијанске про-
зе. Предаје италијански језик на Одсеку за музичку уметност Филоло-
шко-уметничког факултета у Крагујевцу. Објавио је преводе књига Етореа 
Мазине, Симоне Винчи, Валерије Пареле и бројне преводе италијанских 

писаца у књижевним часо-
писима. Аутор је критичких 
остврта из области филма, 
позоришта и књижевности. 
Објавио је књиге путописне 
прозе: Приче из Либана 
(Центар за културу „Градац”, 
Рашка, 2016) која је добила 
награду Академије „Иво Ан-
дрић”, те Скице за пловидбу 
(Агноста, Београд, 2019; Им-
приматур, Бањалука, 2020), 
која је добила награду „Љу-
бомир П. Ненадовић” за нај-
бољу путописну књигу. Пре-
вођен је на енглески и маке-
донски језик. Био је главни и 
одговорни уредник часопи-
са за књижевност, културу и 
друштвена питања „Босан-
ска вила” у Сарајеву.
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У ласком такозваних друштве-
них мрежа у наше животе, а 
потом и наших живота у мре-

же, постало је свима доступно и оно 
што смо, колико јуче, сматрали сво-
јом интимом. Свету смо понудили 
личну и породичну фото-архиву, ус-
помене са летовања, сцене породич-
них окупљања, рођенданских про-
слава, себе кад смо били мали и ма-
ло старији... Понудили смо такође и 
своје ближње, углавном без питања 
и дозволе. Са светом смо почели да 
делимо гогово све, па и неке редове 
написане „онако, више за себе”. 

Ред по ред, текст по текст, причица 

по причица, објава по објава и... по-
станеш писац, или пак „писац”. Мно-
ги су своје литерарне покушаје или 
дела вредна пажње, објављена нај-
пре на друштвеним мрежама, касни-
је преточили у књиге. Има, наравно, 
и обрнутих примера: познати писци, 
у настојању да своја дела представе 
читаоцима, неке њихове сегменте ра-
до деле са корисницима интернета 
и тако их подстичу да књигу потраже 
у књижари. 

Све је то учинило да издавачка 
продукција свуда у свету добије на 
замаху, било да је реч о класичним 
или тзв. електронским издањима и 

да се све учесталије чује како „ето, 
сви нешто пишу” или како је „данас 
више писаца него читалаца”. При том 
се овај лебдећи прекор односи на 
оне који пишу („Забога, шта ће нам 
толики писци!”), а не на оне који не 
читају („Нормално је да се данас ма-
ње чита!”). У оваквом поимању ства-
ри препознајемо заговарање антици-
вилизацијског преобликовања света, 
који би, ваљда, требало да постане 
поприште борбе против те „свеоп-
ште списатељске помаме”, а не  
прoтив нечитања и његових природ-
них последица: полуписмености, не-
културе и примитивизма. 

Да ли нам чињеница да тројица 
наших комшија нешто пишу – нека-
да то и објаве, али се некада задрже 
на неупадљивој, исцелитељској моћи 
записаног – даје за право да поведе-
мо хајку против њих, само зато што 
нам се чини да их је много и да им 
је труд узалудан, јер те редове у ак-
туелном царству тренутног и испра-
зног, наводно неће имати ко да про-
чита? Ако је чином писања овај свет 
у нечијем оку, макар и само у пишче-
вом, засветлуцао неким другачијим 
сјајем, лепшим и хуманијим, аутор је 
своју важну мисију остварио. То што 
зраке светлости која извире из њего-
вих редова ми, можда, мисмо одмах 
препознали, па им нисмо отворили 
пролаз ка дубинама сопственог мра-
ка, не значи да се они нису ни роди-
ли и да већ не хитају да, оне који уме-
ју да их виде и осете, дарују својим 
даровима: вером, надом и љубављу. 

„Да, вреди мукотрпно стварати 
књигу, уз несаницу и губитак вида, 
јер је то, између осталог, ауторова 
борба против ништавила и јефтиних 
атракција којима смо свакодневно 
бомбардовани. То је начин да се 

остави траг у прашњавом времену у 
коме смо живели. Зато, господо ау-
тори, пишите и објављујте, доћи ће 
ваљда неке нове генерације које ће, 
осим забаве и друштвених мрежа, 
имати времена и за читање и проду-
бљивање знања”, рече недавно мој 
драги професoр и пријатељ Влади-
мир Првуловић. 

А како је у нашој српској заједни-
ци у Мађарској? Недавним одласком 
двојице српских писаца из Мађар-
ске, из старије генерације, на књи-
жевној палуби српске заједнице 
остала су још само двојица аутора 
који континуирано пишу и објављују, 
упркос чињеници да је борба за сва-
ку објављену књигу увек велика и 
тешка, због немалих препрека. Да ли 
је тренутни број писаца довољан у 
заједници која званично броји 10.000 
људи? 

Проблем би могло бити то што се 
у малим заједницама, каква је срп-
ска у Мађарској, тешко увиђа да ни 
писац, ни новинар, па ни читалац, не 
спадају у категорију људи које мо-
жемо позвати, поставити их на те 
„функције” и тамо их држати одре-
ђено време, у складу са личним и 
општим потребама. Писац се изгра-
ђује годинама и деценијама, а то је 
случај и са посвећеним читаоцем. 
Не увидимо ли да је реч о процесу 
знатно сензитивнијем, дуготрајни-
јем и сложенијем него што је, на 
пример, именовање у чланство неке 
мањинске самоуправе, и не помог-
немо ли институцијално тај процес, 
може нам се лако догодити да оста-
немо и без писаца, и без оно мало 
љубитеља књиге, на које се обично 
позивамо када тврдимо како је кул-
турна сцена Срба у Мађарској изу-
зетно богата. 

Није срамотно писање, већ 
некултура коју рађа 

нечитање  

Драган Јаковљевић: НА ДРУГИ ПОГЛЕД

Недавним одласком двојице српских писаца из Ма-
ђарске, који су припадали старијој генерацији аутора, на 
књижевној палуби српске заједнице остала су двојица 
аутора који и даље континуирано пишу и објављују. Да 
ли је то довољно у заједници која званично броји 10.000 
људи. Писац, као ни новинар, не постаје се тако „поста-
вљањем на дужност”. Њихово изграђивање је дуг и ни-
мало лак процес.

Српско позориште у Мађарској позива вас нa музички спектакл

У петак, 23. септембра 2022. од 19.часова

„Никола Тесла - бескрајна енергија"

Поред мађарских глумаца, 23. септембра учествује и Љубомир Поповић.,  
оперски певач из Србије.

Представа је на мађарском језику са српским титлом.
Представа са српским титлом може да се погледа и 24. септембра.

Куповина карата: 
https://www.jegy.hu/.../nikola-tesla-vegtelen-energia-138698

Helyszín: 
Budafoki Klauzál Ház Nagytétényi út 31-33. Budapest 1222
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Бора Бабић, директорка „Академске књиге”ИНТЕРВЈУ 

Б ора Бабић, директорка ове из-
давачке куће каже да статус 
у нашем веку стварају и вред-

нују медији и друштвене мреже и да 
је он само привидни блесак у односу 
на историјско трајање. 

- Вероватно сам конзервативна у 
односу на време у којем живимо. Ка-
да сам основала „Академску књигу”, 
имала сам сопствену визију и од ње 
до данас нисам одустала, а тржишне, 
односно економске и политичке, али 
и демографске околности у нашој зе-
мљи су се драстично промениле. Нај-
већа промена се десила када су неки 
други медији, захваљујући интернету, 
делимично преузели функцију књиге. 
И заиста је тешко опстати са књигама 
које су намењене интелектуалној пу-
блици. Ипак, велику радост ми доно-
се наши читаоци из целог региона 
који нам својим порукама и комента-
рима дају ветар у леђа да истрајемо. 
Славој Жижек, планетарни филозоф 
и наш аутор који прати шта објављу-
јемо, пре годину дана је написао: 
„Академска књига је издавачка кућа 
која интелектуалцу треба као зрак 
који дише (...) Aкадемска књига јe 
jeдан од разлога зашто се још нисмо 

вратили у потпуни барбаризам.” Ова 
и сличне поруке упућене Академској 
књизи граде скривен, али истовреме-
но и трајни статус у једном култур-
ном кругу који је умрежен истим или 
сличним језицима – каже госпођа 
Бабић, у разговору који је објавила 
„Политика”.

Нисте сваштарска већ елитна 
издавачка кућа. Логично је пита-
ње: како опстајете? Имате ли 
помоћ или бар респект државе?
– „Академска књига” има осамна-

ест едиција у којима су књиге орга-
низоване по научним областима или 
књижевним жанровима. За тако ши-
рок научни спектар морамо имати 
специјалистичке тимове који раде на 
књигама. За сада успевамо, пре свега, 
захваљујући сарадницима који су 
спремни да уложе своје знање и дају 
лични допринос науци и култури. Сви-
ма сам бескрајно захвална на подр-
шци. Државну помоћ добијемо ис-
кључиво преко јавних конкурса, она 
је скромна и транспарентна, јер су 
исто тако скромни и буџети намење-
ни финансирању издавачких проје-
ката.

Како бисте скенирали из-
давачку ситуацију у Ср-
бији и шта су, за ових 16 
година постојања „Ака-
демске књиге”, ваша нај-
већа разочарања?
– Од 2006. до данас дого-

диле су се велике промене у 
области издаваштва и књи-
жарства у Србији. Нестали су 
или знатно смањили посло-
вање неки издавачи који су 
оставили значајан траг, као 
што је „Паидеја” или Б92, 
основане су нове издавачке 
куће које имају одличан про-
грам, као што су „Федон”, 
„Карпос”, „Бука”, „Еволута”, 
„Штрик” итд. Ипак, највеће су 
се промене догодиле на пољу 
књижарства. Нестале су мно-
ге независне књижаре, а тр-
жиштем су загосподарили 
велики књижарски ланци. На 
срећу, у последње две године 
ситуација се мења у корист 
малих независних књижара. 
Само здрава тржишна конку-
ренција може учинити било 
коју привредну грану одржи-
вом. Моје највеће разочарање везано 
је за драстично опадање читаности 
књига из области друштвених и хума-
нистичких наука, а што је директно 
последица кризе у образовању. Пад 
продаје књига из тих области приме-
тан је чак на годишњем нивоу.

Једна сте од ретких жена која 
је на челу издавачке куће у Ср-
бији. У 21. веку, то не би требало 
да има никакве отежавајуће 
околности. 
– На срећу, све je више жена власни-

ца издавачких кућа, и то ме много ве-
сели. Жене су мање склоне мегалома-
нији, чини ми се да су већи перфекци-
онисти од мушкараца, а то је веома 
битан елемент за рад у редакцији. Оне 
су одличне ауторке, преводитељке, 
лекторке, уреднице, дизајнерке. Жене 
у Србији су декларативно равноправне 
са мушкарцима у свим сферама, ме-
ђутим, када загребемо мало дубље у 
нашу стварност и запитамо се ко упра-
вља новцем и ко су власници крупног 
капитала у нашој земљи, добићемо ди-
јаметрално супротну слику. У Европи 
је нешто боља ситуација, посебно када 
је реч о управљачким функцијама же-
на у великим компанијама, али и даље 
мали број жена има сувласништво у 
великим корпорацијама.

Шта спремате за јесен?
– Објавили смо најбоље француске 

живе писце који су, слободно могу 
казати, савремени класици. У ту кате-
горију спадају и Матијас Енар, Ле 
Клезио, Патрик Модијано, Лиди Сал-
вер, Ерик Вијар и други, али сам по-
носна што смо објавили најбоље књи-
ге регионалне књижевности, међу 
којима су романи Слободана Шнај-
дера, Даше Дрндић и Дамира Злата-
ра Фраја. Посебно ме фасцинирају 
велики светски економисти, као што 
су Тома Пикети, Бранко Милановић 
или Маријана Мацукато, који разот-
кривају механизме функционисања 
глобалног капитализма, како у про-
шлости тако и данас, у ковид времену.

Од почетка године смо објавили 40 
нових дела, али до Сајма књига ћемо 
објавити још 10: „Математички си-
стем (Алмагест)” Клаудија Птолемеја, 
„О пореклу албанског национализма” 
Натали Клејер, „Увод у кинеску кул-
туру” Је Ланг и Џу Лијангџи, „Путни 
дневници Алберта Ајнштајна, Увод у 
подунавско писмо” Харалда Харма-
на, романе Камиј Лоранс „Женско”, 
Намика Кабила „Исијавање”, Анице 
Лазин „Таоци снова”, мемоаре Јасне 
Левингер-Гој „Из опседнутог Сараје-
ва” итд.

Д. А.

Криза у образовању доноси 
пад читаности 

Издавачка кућа „Академска књига” из Новог Сада, чије 
смо издање о недавно преминулом српском писцу из Ма-
ђарске Предрагу Степановићу већ представили (ауторка 
студије је Рада Станаревић), препозната је не само у Срби-
ји него у целом региону по књигама које имају критички 
однос према многим друштвеним појавама. То се свакако 
позитивно одражава на њен статус, али сигурно доноси и 
проблеме.

Бора Бабић: „На срећу, све je више жена власница издавачких кућа, и то ме весели.”

Једно од новијих издања „Академске књиге”

САЧУВАТИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА
На питање да ли мисли да ће ове године најзад бити Међународног сајам 

књига у Београду, после двогодишње паузе, госпођа Бора Бабић каже: 
- За мене је сајам велики празник књиге, спада у једну од најважнијих 

културних манифестација и веома би важно било да га очувамо, али исто-
времено да га модернизујемо и учинимо још примамљивијим за читалачку 
публику и издаваче. То се може постићи само тешњом сарадњом Београд-
ског сајма, удружења издавача и града Београда. Очекујем га са великим 
узбуђењем, али и страхом да ће због короне посета бити преполовљена.
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Ц ео свој живот посветио је 
свом вољеном родном Чаво-
љу, у којем је 1988. године 

основао музеј, који достојно предста-
вља богату прошлост насеља, са по-
себним освртом на историјат и етно-
графију села од 1198. године, па све 
до данашњих дана. 

Као врсни истраживач локалне 
историје и етнографског наслеђа, 
Мишо Мандић је објавио двадесетак 
књига, а своје научно-истраживачке 
резултате, везане за прошлост и тра-
диције Буњеваца, радо је објавио и у 
едицији „Етнографија Срба у Мађар-
ској”. Преминуо је 2020. године, у 92. 
години свога живота. Он је својим 
драгоценим радом и делом задужио 
потомство и мештане, па је донета 
одлука да се формира Фондација 
„Др Мишо Мандић”.

У његову част, задужбина носи ње-

гово име и основана је 10. марта 2022. 
године. Председница Управног је Иза-
бела Мандић, ћерка почасног грађа-
нина Чавоља, носиоца Витешког кр-
ста Републике Мађарске. Међу циље-
вима задужбине, између осталог, 
наведено је: нега и одржавање мате-
ријалне и интелектуалне заоставшти-
не др Мише Мандића; стварање, одр-
жавање и рад спомен-куће др Мише 
Мандића; пружање могућности науч-
ног истраживања за наставнике и 
професоре, истраживаче, студенте на 
универзитетима, основце и средњо-
школце у Мађарској и ван граница 
Мађарске, као и пружање стипендија; 
подршка јужнословенским (хрват-
ским, босанским, буњевачким, шокач-
ким, српским...) традиционално-кул-
турним, завичајним, научним и умет-
ничким активностима.

Другог викенда у августу много се 

људи окупило пред некадашњом ку-
ћом Мише Мандића, како би прису-
ствовали свечаном отварању спо-
мен-куће. Њега су се пригодним ре-
чима присетили: Динко Шокчевић, 
историчар при Мађарској академији 
наука, Атила Берењи, заменик начел-
ника села, а прочитано је и писмо др 
Роберта Жигоа, државног посланика 
у Парламенту Мађарске, који је забе-
лежио: 

„Као педагог, директор, народни 
посланик, Мишо Мандић је увек 
био у служби свог родног краја 
– Бачке и њених житеља, народ-
ности. Његов рад није био уза-
лудан. Наиме, као врсни позна-
валац народности, Јужних Сло-
вена, својим резултатима знатно 
је допринео обогаћивању Бачке. 
Иако је прошло две године от-
како није међу нама, заштита 
његовог наслеђа представља ве-
лику одговорност и за саму за-
једницу.”

На крају свог писма др Ро-
берт Жиго је истакао наду да ће 
се богато наслеђе др Мише 
Мандића верно чувати и него-
вати, и да ће драгоцени науч-
но-истраживачки рад неумор-
ног културног прегаоца из Чаво-
ља послужити као пример и 
подстрек за даља истраживања 
историјата Бачке. Поводом све-
чаног отварања спомен-куће 
Мандић, одржан је и пригодни 
културни програм. 

Фондација је отворена за сва 

мађарска и страна физичка и правна 
лица, а очекује се подршка свих оних 
који се слажу са њеним циљевима и 
желе да помогну новчаним или мате-
ријалним донацијама, или на било 
који други начин. (Број рачуна фон-
дације: 11732033 – 22825155 OTP; IBAN: 
HU21 1173 2033 2282 5155 0000 0000; BIC 
(SWIFT) КОД: OTPVHUHB; ФОНДАЦИ-
ЈА ДР МИШО МАНДИЋ, прески број: 
19327839-1-03.

П. М.

8. септембра 1331. – На државно   са-
бору у Сврчину (Косово) архиепи-
скоп Данило Други крунисао је 
23-годишњег Душана Стефана Не-
мањића за краља српских и по-
морских земаља. За првог српског 
цара Душан Немањић крунисан 
је 1346. у тадашњој српској престо-
ници Скопљу. 

8. септембра 1799. – Рођен је српски 
писац, преводилац и политичар 
Јован Хаџић, познат и као Милош 
Светић, један од аутора Грађан-
ског законика кнежевине Србије, 
први председник Матице српске. 
Познат је и као противник језич-
ких и правописних реформи Вука 
Караџића. 

9. септембра 1772. – Рођен је српски 
књижевник и позоришни писац 
Јоаким Вујић, који је 1835. у Крагу-
јевцу основао прво српско позо-
риште. 

10. септембра 1526. – Турски султан 
Сулејман Други Величанствени је, 
после победе над Мађарима на 
Мохачком пољу, заузео Будим, ко-
ји је постао седиште Будимског 
пашалука, провинције Отоман-
ског царства у наредних 150 годи-
на. 

10. септембра 1919. – У дворцу Сен 
Жермен код Париза представни-
ци Аустрије, победничких сила у 
Првом светском рату и држава 
наследница Аустро-Угарске пот-

писали су мировни уговор којим 
је формално престала да постоји 
Aустроугарска монархија. Призна-
те су новонастале државе, међу 
којима и Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца. 

10. септембра 1989. – Мађарска је 
отворила границу према Западу 
и допустила одлазак око 7000 из-
беглица из Источне Немачке у За-
падну Немачку. Тај масовни егзо-
дус довео је до пада Берлинског 
зида.

11. септембра 1880. – Рођен је Добри-
ца Милутиновић, велики српски 
романтичарски позоришни глу-
мац изузетног гласа и ретког тем-
перамента. Био је првак Драме 
националног театра више од пола 
века и са огромним успехом 
играо је низ улога из класичног 
позоришног, као и ликове из наци-
оналног репертора. 

12. септембра 1916. – На Кајмакча-
лану је почела офанзива српске 
војске против Бугара и Немаца у 
Првом светском рату. Завршена 
је 3. октобра 1916, као прва победа 
српске војске након повлачења 
преко Албаније. 

13. септембра 1842. – Народна скуп-
штина кнежевине Србије, у којој 
су уставобранитељи имали већи-
ну, прогласила је за кнеза Алек-
сандра Карађорђевића, сина вође 
Првог српског устанка Карађо-
рђа. 

У прошлом броју СНН-а детаљ-
но смо известили о прослави 
Велике Госпојине у Српском 

Ковину, а истога дана, 28. августа, у 
поподневним часовима, као и сутра-
дан, празновање са разноврсним про-
грамима настављено је у оближњој 
Ловри. 

У дворишту Дома културе госте је 
сачекао оркестар Радована Марића 
из Новог Сада, уз вокалне солисте 
Драгану Сремац и Стевана Радулови-
ћа Колета. Вечерње у ловранској цр-
кви служио је јеромонах Митрофан 
Гајић из манастира Грабовац, у при-
суству месног пароха Радована Са-
вића. За певницом су били протојереј 
Зоран Остојић, протонамесник Зоран 
Живић и две монахиње, Софија и 

Варвара из манастира Грабова. После 
вечерњег, Ловрани су наставили сла-
вље до раних јутарњих сати. Наред-
ног дана, на отвореној сцени, Српско 
прозориште у Мађарској гостовало 
је са музичком представом „Ванред-
ни час српске књижевности“. Насту-
пио је глимац Јосип Маториц, кога је 
Растко Гергев пратио на хармоници. 

Ни друге вечери народног весеља 
није недостајало музике и доброг ра-
сположења. Ловрански оркестар „Се-
ло“ забављало је мештане добро по-
знатим песмама и народним колима.    

Организатори прославе били су 
месна Српска самоуправа, Српско по-
зориште у Мађарској, уз Фондацију 
„Бетлен Габор“ и Самоуправу Ловре.  

К. П.

АКЦИЈЕСећање на накадашњег суграђанина

Слава у Ловри

У Чавољу отворена  
спомен-кућа Мише Мандића

Светковина уз  
музичко-сценске програме 

ВРЕМЕПЛОВ ПРОСЛАВА

У бачванском насељу Чавољ свечано је отворена спо-
мен-кућа др Мише Мандића, који је био наставник, соци-
јални и културни радник, истраживач локалне историје и 
етнографског наслеђа бачких Буњеваца, а једно време и 
генерални секретар Демократског савеза Јужних Слове-
на у Мађарској и народни посланик.
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У Српском забавишту, основној 
школи, гимназији, колегијуму 
и библиотеци „Никола Тесла” 

у Будимпешти свечаност почетка но-
ве 2022/2023. школске године прире-
ђена је у среду, 1. септембра, са по-
четком у осам часова, у сали за фи-
зичко васпитање. Руководство школе 
се одлучило за ову варијанту због ја-
ке јесење кише, па је свечаност, иначе 
планирана да се одржи на дворишту, 
морала да се премести у фискултур-
ну салу. 

Након интонирања српске и ма-
ђарске химне, часни оци, протојереј 
Зоран Остојић, протонамесник Зоран 
Живић и протонамесник Никола По-
чуча, обавили су призивање Светог 
Духа и молебан за ученике и њихове 
наставнике. Потом се присутнима 
обратио вероучитељ школе о. Зоран 
Живић, пожелевши свима срећан по-
четак нове школске године.

Сара Дахан, ученица 9/а разреда 
поздравила је цењене гост, а свеча-
ност су својим присуством увеличали: 
Иван Тодоров, амбасадор Републике 
Србије у Будимпешти, Мирослав Јев-
тић, аташе при Амбасади Републике 

Србије у Мађарској и протојереј Зо-
ран Остојић – архијерејски намесник 
будимски. Потом су уследиле реци-
тације на српском и мађарском јези-
ку, у извођењу Татјане Почуче и Оли-
вера Мишића, ученика 2. и 3. разреда 
основне школе. По устаљеној тради-
цији, ђаци 4. разреда основне школе 
уручили су поклон-пакетиће ђацима 
првацима.

Окупљенима се затим обратила 
директорка др Јованка Ластић. Она 
је у свом кратком говору, поред оста-
лог, рекла и следеће: 

„Желела бих да вас поздравим, да 
изразим задовољство што нас има у 
тако великом броју, и малих и вели-
ких, нарочито првака, који седе овде 
на овој клупици и за које је, вероват-
но, за сада ово најузбудљивији дан у 
животу. Имамо двадесет и четири 
првака. У први разред гимназије смо 
уписали стотинак нових ученика. 
Имамо четири лепа, велика одељења, 
а и у нашим подружницама у про-
винцији је, такође, рекордан број де-
це уписан. Тако, по данашњим стати-
стичким подацима има 833 ученика 
и малишана у нашој институцији. 

Управо због тога, посебно је важно 
да будемо дисциплиновани. Приме-
тили сте да се спољашња фасада 
зграде обнавља, да су постављене 
скеле, да се мењају прозори. Значи, 
дисциплина ће бити и у наредном 
периоду можда једна од најважнијих 
ствари у нашем животу, зато што ће-
мо до краја ове календарске године 
морати под овим условима да ради-
мо, а да не губимо време и концен-
трацију, нити да губимо знања која 
су нам преко потребна. Биће још про-
мена, о чему ће вас разредне старе-
шине обавестити у току првих неко-
лико дана. Надам се да ћете сви про-
наћи своју рачуницу у овој причи и 
да ћете бити добри ученици и добра 
деца. Верујем да ћете сви заједно до-
принети томе да српска заједница у 
Мађарској има тако квалитетну шко-
лу. А за то сте најпре потребни ви – 
ученици.”

Од 1. септембра 2022. године бу-
димпештанску Српску основну шко-
лу похађа 165 ученика, док је број 
гимназијалаца 372. У српско забави-
ште на Тргу ружа уписано је 49 ма-
лишана. 

У српско забавиште у Ловри при-
мљено је 31 дете, а месну основну 
школу, подружницу Српског образов-
ног центра у Будимпешти, сада поха-
ђа укупно 54 ученика. 

Следећу подружницу, српско заба-

виште у Десци, одабрало је 49 мали-
шана, а у овдашњој српској основној 
школи учи 33 ученика.

У подружници у Сегедину број де-
це је, такође, повећан. У сегединском 
забавишту уписано је 36 малишана, а 
месну српску основну школу похађа 
43 ученика. У нашој сегединској шко-
ли ове школске године покренут је и 
пети разред, што представља знача-
јан напредак у животу основне шко-
ле.

У појединим нашим подружница-
ма дошло је до персоналнх промена. 
Функцију управника српског колеги-
јума у главном граду Мађарске пре-
узела је Гордана Ђерђ. На челу ло-
вранске школе налази се Весна 
Рац-Петин Вејмола. Нова директорка 
Српског забавишта и основне школе 
„Никола Тесла” у Сегедину јесте Љу-
бинка Георгијевић.  Директорка срп-
ске школе у Десци постала је Нора 
Роцков Станојев. На самом почетку 
нове 2022/2023. школске године при-
метан је значајан помак уписане деце 
у наше васпитно-образовне установе, 
што представља озбиљну гаранцију 
за опстанак нашег народа на овим 
нашим северним просторима.

Д. Д.

*
Првог септембра зазвонило је 

школско звоно и у Ловри. Нова школ-
ска година почела је свечаношћу ко-
јој су присуствовали ђаци, родитељи 
и педагози, као и Ђура Богдан, начел-
ник Ловре. Програм је започео изво-
ђењем српске и мађарске химне, а 
затим је месни парох Радован Савић 
одржао молебан за ученике и настав-
нике. У наставку су ђаци првог и дру-
гог разреда одрецитовали пригодне 
кратке песмице. 

Др Јованка Ластић, директорка 
Образовног центра „Никола Тесла“, 
поздравила је све присутне и деци и 
наставницима пожелела срећан рад 
и успешну нову школску годину. За-
тим су сви ученици отпевали песму, 
коју су научили прошле школске го-
дине.    

Од ове школске године, Весна Рац 
Петин биће директорка ловранске 
подружнице која делује у саставу на-
ше будимпештанске школе. Она је, 
иначе, раније радила у Српској школи 

Почетак школске године  
у знаку већег броја ђака  

и обнове зграда

Свечаности у нашим школамаШКОЛСТВО

Будимпешта

Ловра

Будимпешта
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у Будимпешти. У ловранској подру-
жници ове године ђаци су кренули 
не само у прва четири разреда, него 
је први пут покренут и пети. У први 
разред је уписано 17 деце, а у пети 7. 
Такође се прелази са разредне на 
предметну наставу. 

Према речима др Јованке Ластић, 
обезбеђени су наставници за све 
предмете, примљени су нови педаго-
зи за оне предмете за које се решење 
није могло наћи премештањем на-
ставника из Будимпеште. Неколико 
њих ће предавати и у Будимпешти и 
у Ловри, тако да ће ђацима бити обез-
беђена квалитетна настава. Оспосо-
бљене су четири учионице на спрату, 
поред четири у приземљу, опремљен 
је кабинет за информатику и уџбени-
ци су пребачени из Будимпеште за 
Ловру, чиме су створени сви услови 
за успешан почетак школске године. 

Како сазнајемо, већи школски ау-
тобус још није купљен, тако да се пре-
воз ученика из Тукуље, Ковина и Чипа 
и даље одвија са два мања аутобуса, 
која узимају ђаке у два наврата. На 
овај начин се свако дете из забавишта 
и школе довози у школу и по завршет-
ку наставе одвози кући.

К. П.
*

Првог радног дана, тачно у осам 
сати, огласило се школско звоно у Ба-
тањској двојезичној српској основној 
школа и забавишту, где је свечаним 
програмом отворена нова школска 
година, 229. образовно-васпитна го-
дина по реду. Након интонирања срп-
ске и мађарске химне и кратког ре-
цитала ученица осмог разреда, води-
тељ програма је поздравио све 
присутне и предао реч директорки 
установе Мелинди Кереми. 

„По завршетку школске године, 
растали смо се једни од других ре-
кавши да се сви одмарају током рас-
пуста, и искористе прилику и време 
за пуњење енергије са породицом и 
пријатељима. Томе смо покушали да 
допринесемо камповима на којима 
су се ученици одлично провели. Ор-
ганизовани су: језички камп на Бала-
тону, српски драмски камп, уметнич-
ки камп и фолклорног камп. Лето је 

брзо пролетело. Иако су многи данас, 
као стари знанци прешли праг школе, 
сви још увек морају да се навикну на 
помисао да се рад наставља. Рад, али 
у исто време забава. И ове године за 
вас припремамо садржајне програ-
ме. Драги прваци, данас сте и ви по-
стали део овог процеса, пошли сте са 
нама на ово путовање. Узбуђење које 
сада осећате је природно. То указује 
да вам је све ово важно. Али не бојте 
се, нисте сами! Уместо васпитачица, о 
вама ће од сада бринути учитељице, 
које ће вас грлити са љубављу слич-
ном њиховој и држати за руке да се 
не изгубите у шуми знања. Родитељи 
су вас на неко време поверили нама, 
да заједно учимо и развијамо се, али 
и даље вас подржавају из позадине. 
Саслушајте нас и сигурно је да ће 
вам сваки дан доносити нове успехе!“

Након поздравних речи, васпита-
чица Беата Рафаи је предала мали-
шане њиховој будућој учитељици Ма-
ријани Њима, са којом ће десет прва-
ка кренути на узбудљиво путовање у 
земљу бројки и слова. Ученици осмог 
разреда су предали поклоне својим 
најмлађим другарима и пожелели им 
срећан почетак. Свечани програм се 
затим наставио рециталом на срп-
ском, мађарском и енглеском језику. 
Ученици другог ра-
зреда су отпевали 
мађарску абецеду, 
док су девојчице од 
4-6. разреда затво-
риле ову свечаност 
играјући, уз добро 
познату мелодију 
школске химне.

У нову школску, 
васпито-образовну 
годину кренуло је 
осамдесет школа-
раца и четрдесет је-
дан малишан у за-
бавишту. У колекти-
ву школе је дошло 
до промена. Број 
постојећих чланова 
се повећао за два 
педагога. Из Србије 
је дошла учитељица 
Лепосава Илић, која 

ће освежити колектив и 
појачати знање српског 
језика деце у школи, док 
ће Ева Матузик, својим 
дугогодишњим знањем 
и искуством изводити 
наставу на мађарском 
језику у нижим разре-
дима. Габриела Доха-
њош Роцко, васпитачи-
ца, од септембра ће се 
наћи на челу Српског 
забавишта, као његов 
руководилац.

У школи су се у току 
лета изводили много-
бројни радови. Ограда 
између школе и цркве је 
обновљена, као резултат 
једног од бројних успе-
шних конкурса. Изград-

ња фискултурне сале се приводи кра-
ју, забавиште ускоро треба да добије 
ново игралиште, док ће на крову шко-
ле бити постављени соларни панели. 
У скоријој будућности се очекује и 
почетак радова на првој фази пројек-
та трпезарије на спрату, која обухва-
та изградњу степеништа и окна за 
лифт.

Основце, забавиштанце и педагоге 
очекују бројни програми и манифе-
стације. Већ у септембру крећу ђачке 
екскурзије, бројни наступи и велика 
организација сусрета српских школа, 
а затим и сусрета српских забавишта, 
чији ће домаћини бити. Својим радом 
и трудом надамо се да ће успети да 
савладају све изазове, који се пред 
њих постављају, и притом очувати ду-
боко укорењену српску традицију и 
обичаје.

С. Ђ.
*

У среду, 31. августа 2022. године, се-
гединска испостава Српског образов-
ног центра „Никола Тесла” из Будим-
пeште отворила је врата за своје „ма-
ле бисере”, који ће јој давати сјај 
током 2022/23. школске године. Ова 
година је за ту установу врло значај-
на, јер су у клупе први пут сели уче-
ници 5. разреда. 

Отварање нове школске године по-
чело је са интонирањем српске и ма-
ђарске химне, а затим је уследио мо-
лебан, уз призивање Светог Духа. 
Овај чин служио је протојереј Дали-
бор Миленковић, архијерејски наме-
сник сегедински, који је поздравио 
директорку матичне установе сеге-
динске школе – Српског образовног 
центра „Никола Тесла” из Будимпе-
ште др Јованку Ластић, новопоста-
вљену директорку испоставе у Сеге-
дину Љубинку Георгијевић, председ-
ницу Српске самоуправе у Сегедину 
Наду Малбашки, председника Сеге-
динске месне заједнице Миленка Ра-
дића, родитеље и децу, пожелевши 
им срећан и благословен почетак но-
ве школске године, и наравно пуно 
успеха.

У наставку се присутнима обрати-
ла др Јованка Ластић, а потом се 
представила и нова директорка сеге-
динске установе Љубинка Георгије-
вић, нагласивши да је њен циљ напре-
дак школе, очување српског језика, 
вере, културе и националног иденти-
тета. Свој говор завршила је цитатом 
из завештања Св. Стефана Немање: 
„Чувајте, чедо моје мило, језик као зе-
мљу. Реч се може изгубити као град, 
као земља, као душа. А шта је народ 
изгуби ли језик, земљу, душу?”

Пригодни програм био је разнолик, 
а у њему су учествовали рецитатори, 
певачи, плесачи и мажореткиње. На 
крају су сви ученици пожелели до-
бродошлицу првацима и при том из-
вели краћу драмску тачку. 

Ове године је у клупе Српске шко-
ле у Сегедину кренуло 13 првака, за 
које су задужене учитељице Натали-
ја Пауновић и Невена Игњатовић. 
Цео програм марљиво су припрема-
ле учитељице и професори, заједно 
са директорком ове школске испоста-
ве.

Прваци су добили пригодне покло-
не поводом поласка у 1. разред, а Срп-
ска Самоуправа и Српска месна за-
једници су, поред поклона за ђаке, да-
ривале школи и комплетно озвучење.

Д. М.

Батања

Сегедин
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Прославе на југу МађарскеДУХОВНОСТ

С рби на југу Мађарске су моли-
твено обележили празник Успе-
ња Пресвете Богородице. Вер-

ници у Новом Сентивану сваке годи-
не, на сам дан црквеног празника 
Успенија Пресвете Богородице, обе-
лежавају патрона своје светиње. И 
овога пута, 28. августа су се окупили 
са циљем да се поклоне и помоле 
Пресветој Богомајци, заштитници 
светог храма и достојно прославе 
храмовну славу. 

Њима су се придружили и Срби из 
Морахалома, Сегедина, Калаза, Чана-
да и Деске, па је светиња одјекивала 
молитвеним речима парохијана и па-
рохијанки. Чланови Црквеног хора из 
Краљева су својим дивним појањем 
увеличали славље Сентиванаца и њи-
хових гостију.

Двадесеточлани певачки састав из 
Србије, који је појао на светој литур-
гији, састојао од хориста Хора Св. ар-
хиђакон Стефан и Хора Св. Сава, а 
њиме је руководила диригенткиња 
Милена Стојановић. 

Уз саслужење протонамесника 
Светомира Миличића, пароха де-
шчанског, администратора новосен-
тиванске парохије, свету литургију 
служио је протојереј Далибор Милен-
ковић, парох сегедински, који је одр-
жао и свечану славску беседу, свима 
пожелео срећну храмовну славу, а 
одмах потом обављен је и опход цр-
кве у литији. Затим су сви гости били 
угошћени славским ручком, од стра-

не домаћина Сентиванаца, тј. месне 
Српске самоуправе.  

Великогоспојинско славље наста-
вљено је поподне вечерњим, које је 
служио протонамесник Светомир 
Миличић, парох дешчански, админи-
стратор новосентиванске парохије. У 
склопу вечерња, уприличен је и све-
чани чин резања славског колача и 
благосиљања кољива. Кумовао је Пе-
рица Дунаи, унук блаженопочившег 
протојереја-ставрофора Михаила 
Крунића, дугогодишњег пароха ново-
сентиванског, чије је име понео трг 
испред месне српске православне цр-
кве, одлуком посланичког тела сеоске 
самоуправе Новог Сентивана. Кум-
ство за наредну годину преузео је 
Милан Веселинов. 

Празнични тренуци вечерња нису 
протекли без свечане славске беседе. 
Пригодно слово одржао је протона-
месник Светомир Миличић, парох де-
шчански и администратор новосен-
тиванске парохије:

По завршетку вечерња, у порти ме-
сног српског православног храма 
уследило је послужење. Зачула се и 
музика, уз познате песме и коло, а ор-
ганизован је и пригодни културни 
програм, који је био заказан у Сали 
за приредбе „Epreskert.”

Културни програм, након поздрав-
них речи Имреа Бодоа, начелника се-
ла Новог Сентивана, који је укратко 
образложио одлуку посланичког тела 
села о именовању Трга Михаила Кру-

нића (текст о томе објавићемо у јед-
ном од наредних бројева СНН-а), 
отворио је хор из Краљева, а пoтом 
су се мештанима и њиховим гостима 
представили чланови КУД-а „Абраше-
вић” из Краљева, КУД-а „Банат” из 
Деске и „Рузмарина” из Калаза, а све-
чано обележавање храмовне славе 
приведено је крају игранком, која је 
трајала до поноћи. 

На дан Велике Госпојине свечано 
је било и у Виљању. На позив Драго-
мира Бате Шакића, старатеља месног 
српског православног храма, овом 
приликом одазвало се 25 верника из 
мађарског и хрватског дела Барање. 
Свету литургију служили су: протона-
месник Јован Бибић, парох сантовач-
ки и јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски.

У склопу богослужења обављен је 
и свечани чин резања славског кола-
ча и благосиљања кољива. Кумовао 
је Зоран Урсић са својом породицом, 
а за славска обележја – колач и ко-
љиво, и овога пута побинула се њего-
ва бака Дафина Шакић. 

На крају свете литургије, јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски одржао је 
свечану славску беседу и захвалио 
супружницима Драгомиру и Дафини 
Шакић, што се сваке године труде да 
припреме славски колач и кољиво, 
угосте вернике који долазе на хра-
мовну славу. Они, такође, улажу труд, 
рад и средства за улепшавање светог 
храма и његове околине.

Свечано обележавање празника 
заштитника светиње приведено је 
крају пригодним послужењем и дру-
жењем мештана и гостију у порти цр-
кве, које је, затим, настављено у јед-
ном од угоститељских објеката града, 

где је приређен агапе. Тзв. трпезу љу-
бави и празновање великогоспојин-
ске храмовне славе у Вилању суфи-
нансирала је Самоуправа Срба у Ма-
ђарској.

Срби у Мохачу су се 28. августа по-
клонили и помолили Пресветој Дјеви 
Марији. Управо Пресветој Богомајци 
– Њеном Успећу – посвећена је вели-
чанствена капела, која се налази на 
узвишеном месту мохачких виногра-
да и сматра се поклоничким местом 
барањских Срба. Срби из Мохача и 
данас долазе овамо да се помоле и 
поклоне Пресветој Богородици, а та-
ко су учинили и сада. Двадесет вер-
ника је учествовало у вечерњем бо-
гослужењу, које је служио протона-
месник Јован Бибић, парох санто- 
вачки, администратор мохачке паро-
хије.  

Прота Бибић је на крају вечерњег 
богослужења одржао кратку пригод-
ну беседу, у склопу које се осврнуо 
на Пресвету Богомајку и Њено усну-
ће.

Након вечерња, већи део верника 
је, предвођен Зорицом Степанов, пот-
председницом Мохачке српске само-
управе, пошао у млин Св. Николе, где 
je парохијане и парохијанке угостио 
власник Норберт Бугарски.

У Сантову, српски православни вер-
ници су на сам дан празника, 28. авгу-
ста, дошли на Водицу, ходочасно ме-
сто месних Срба, где су молитвено 
обележили Успеније Пресвете Бого-
родице. Код крста, у присуству скро-
мног броја месних верника, вечерње 
је служио протонамесник Јован Би-
бић, који је том приликом осветио крст 
и одржао кратку свечану проповед. 

Предраг Мандић

Духовне свечаности у част 
Велике Госпојине

Нови Сентиван

Виљањ

Мохач

Сантово


