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ДРУШТВО

М ађарска влада ће захтевати 
обавезну вакцинацију про-
тив короне за запослене у др-

жавним институцијама, због пора-
ста броја нових случајева инфекци-
је, изјавио је Гергељ Гуљаш, шеф 
кабинета премијера Виктора Орба-
на.

Гуљаш је на конференцији за но-
винаре рекао да ће директори при-
ватних компанија бити охрабрени 
да уведу обавезну вакцинацију про-
тив ковида-19 за своје запослене, 
ако сматрају да је то неопходно и 
подсетио да је ношење маски оба-
везно у јавном превозу од 1. новем-
бра.

„Очекујемо да ће број нових ин-
фекција скочити и да ће број људи 
који се лече у болници такође пора-
сти, иако у мањој мери. Али имаће-
мо мање људи којима су потребни 
респиратори и који ће умирати него 
током претходног таласа пандеми-
је”, изјавио је Гуљаш.

Према његовим речима, биће за-
брањено посећивање здравствених 
и социјалних установа. Гуљаш је по-
звао већи број грађана да се вакци-
нише, наводећи да је стопа иноку-
лације у Мађарској релативно висо-
ка када се посматра регион 
централноисточне Европе.

„Можемо обуздати четврти талас 
само ако се вакцинише већи број 
људи. Имамо доста вакцина”, додао 
је он.

У Мађарској је последњих неде-
ља забележен континуирани пораст 
броја инфекција, у дану закључења 
овог броја СНН-а пријављено је бли-
зу 5000 нових инфекција корона ви-
русом, што је двоструко више у од-
носу на прошлу недељу.

Мађарска је до сада пријавила 
30.692 смртна случаја од почетка 
пандемије. Више од 5,72 милиона љу-
ди је до сада потпуно вакцинисано 
против вируса, а више од 1,16 мили-
она примило је трећу, допунску до-
зу.

Вирусолог Габор Kеменеши под-
сећа да су маске за лице посебно 
корисне у спречавању ширења ви-
руса у великим гужвама и затворе-
ним просторима, а нарочито у они-
ма са лошом циркулацијом ваздуха, 
која посећује много људи: 

„Тренутно је ношење маски до-
бровољно, али то не значи да је за-
брањено. Постоји безброј научних 
података који доказују да маске по-
мажу. Верујем у науку, зато ја носим 
маску и позивам све да учине исто”, 
рекао је др Кеменеши.

Сличан позив грађанима је упу-

тио и Ференц Јакаб, шеф Национал-
не лабораторије за вирусологију, ре-
кавши да су, упркос високом нивоу 
вакцинације у Мађарској, дезинфек-
ција, физичко дистанцирање и пр-
венствено употреба маски изузетно 
важни. У својој видео-поруци, Јакаб 
је затражио од свих на Универзите-
ту у Печују да носе маске у интере-
су свих који тамо бораве.

Епидемиолог и члан здравственог 
саветодавног комитета мађарске 
владе, Беатрикс Ороши, поставила 
је национални праг вакцинације од 
80 одсто као варијаблу која би 
оправдала смањење ограничења. 
До тог тренутка, она верује да су ма-
ске, физичко дистанцирање и доказ 

о имунитету неопходни за ефика-
сну одбрану од вируса у Мађарској.

Поред специјалиста, и многе 
здравствене установе су се ових да-
на огласиле, указујући на значај вак-
цинације, али и ношења маски и фи-
зичког дистанцирања.

Агнеш Галгоци, шефица одељења 
у Националном центру за јавно 
здравље, каже да нивои корона ви-
руса који су измерени у отпадним 
водама, захтевају даља ограничења. 
Она је предложила употребу маски, 
рекавши да се дошло до тачке у ко-
јој је то важно, у затвореним просто-
рима и јавном превозу, како у инте-
ресу вакцинисаних тако и невакци-
нисаних појединаца. 

И у Мађарској расте број инфицираних короном 

Нове мере у циљу сузбијања четвртог таласа
Ношење заштитних маски обавезно је од 1. новембра у 

јавном превозу у Мађарској, због драстичног повећања 
броја инфицираних вирусом корона, потврдио је пред-
ставник владе у Будимпешти и најавио обавезну вакцина-
цију за све запослене у државним институцијама.

У комерцијалним смештаним 
објектима прошлог месеца је 
регистровано је 1,2 милиона го-

стију, од којих су 360.000 страни и 
800.000 мађарски посетиоци, саоп-
штила је управа Агенције за туризам 
на сајту те организације. Укупно 62 
одсто ношења односи се на домаће 
госте, од чега је четвртина ноћења 
остварена изван Будимпеште.

Приход од комерцијалног смешта-
ја у септембру је достигао близу 42 
милијарде форинти (116,8 милиона 
евра), скочивши тако за 86 одсто у од-
носу на исти месец претходне године. 
У том периоду приходи од смештаја 
на селу порасли су за 55 одсто, одно-
сно на преко 30 милијарди форинти 
(85,7 милиона евра). 

Већина страних гостију долази из 
земаља Вишеградске групе, као и 
Аустрије, Немачке и Румуније. Они 
су, како се наводи, у септембру по-
трошили 21 милијарду форинти (60 
милиона евра), што је три пута више 
него у септембру 2020. 

Приход у сектору угоститељства 
је у септембру достигао 100 милијар-
ди форинти (285,7 милиона евра), 
што је 30 одсто више у односу на 
прошлу годину. Најпрометнији дан 
био је 11. септембар, уочи посете па-
пе Фрање Мађарској, са приходом 
од 5 милијарди форинти (14,3 мили-
она евра).

Захваљујући високој стопи вакци-
нације, очекује се да ће четврти та-
лас пандемије корона вируса бити 

релативно слаб у Мађарској, што ће 
омогућити процену раста БДП-а од 
7 посто ове године, рекао је мини-
стар финансија Михаа Варга на 
„Портфолио економском форуму” 
у Будимпешти. 

Влада, како је рекао, очекује да ће 
дефицит достићи 7,5 одсто БДП-а: 
„Монетарна и фискална политика 
морају да делују заједно како би се 
инфлација вратила на око 3 одсто. 
Очекујемо да ће ЦПИ почети да па-
да од почетка 2022. године и да ће 
се ситуација нормализовати до лета, 
како би средњорочни циљ од 3 одсто 
био достижан до краја године”, ре-
као је Варга. 

Циљ везан за ЦПИ требало би, 

према речима министра, да се до-
стиже постепено, како би се избегао 
нови талас рецесије. 

„Влада се обавезала да ће почети 
да смањује јавни дуг, који је због ме-
ра заштите економије услед панде-
мије корона вируса порастао на 80 
посто БДП-а. Очекује се да ће поли-
тички мотивисане дебате са Европ-
ском унијом проћи својим током до 
краја године, чиме ће Мађарској би-
ти олакшан приступ средствима за 
опоравак. Очекујући дуготрајне пре-
говоре, влада је почетком септембра 
подигла кредит од 4,5 милијарди 
евра, са тржишта, па инвестициони 
програми нису претрпели одлага-
ње”, рекао је Варга. 

Мађарски туризам се 
убрзано опоравља

Број ноћења туриста у комерцијалним смештајним 
објектима у Мађарској је у септембру био већи за 65 по-
сто на годишњем нивоу, и износи око три милиона, што је 
за четири одсто више у односу на 2019. годину, тј. на пе-
риод пре короне, кажу у Агенцији за туризам.

Туристичка привреда
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С тране су се сагласиле да не 
откривају цену трансакције, 
која подлеже уобичајеном 

одобрењу надлежног регулаторног те-
ла у Црној Гори, а завршетак тог про-
цеса очекује се до краја ове године. 

„Наша пословна стратегија фо-
кусира се на тржишта која нуде зна-
чајан потенцијал раста и носе тежи-
ну у нашем портфолију. Стога смо 
одлучили да продамо Теленор Црна 
Гора компанији која има дугорочни 
интерес да даље развија овог мо-
билног оператера”, рекао је Марек 
Слачик, извршни директор ТМТ ЦЕЕ 
(технологија, медији, телекомуника-
ције за ЦЕЕ регион) ППФ Телеком гру-
пе, преноси портал ЦДМ.

Према његовим речима, једна од 
кључних конкурентских предности 
Теленора Црне Горе је тим који је успео 
да задржи лидерску позицију на тр-
жишту прихода од мобилне телефо-
није и управља мобилном мрежом 
која је, према независним мерењима, 
награђена признањем „Бест ин Тест” 
у Црној Гори.

„Након завршетка трансакције, 
очекујемо да ће овај тим наставити 
да води пословање и под новим вла-
сником”, додао је.

ППФ група је у јулу 2018. године 
купила Теленорове телекомуникаци-
оне компаније у Бугарској, Мађар-
ској, Црној Гори и Србији. Аквизиција 
је довела до формирања ППФ Теле-

ком групе у оквиру структуре ППФ-а. 
У 2020. години пословање Теленора Цр-

на Гора чинило је 1,1 одсто ЕБИТДА -е 
ППФ Телеком групе. 

И зложба „Дигитализација 
књиге као функционално 
културно наслеђе”, биће 

отворена (у тренутку изласка овог 
броја СНН-а из штампе) у четвртак 4. 
новембра, у Народној библотеци Ср-
бије. Ову поставку од истакнутог зна-
чаја, отвориће др Атила Пинтер, ам-
басадор Мађарске у Београду и Ма-
ја Гојковић, министарка културе и 
информисања у Влади Републике 
Србије.

Изложба је резултат билатералне 
сарадње Музеја за историју фарма-
ције Фармацеутског факултета и Ам-
басаде Мађарске у Београду, чији је 
циљ добијање дигиталног документо-
вања података и документације о 
предмету из музејске збирке по му-
зејским стандардима. Тиме се, како 
истичу, повећава видљивост и доступ-
ност експоната.

Предмет изложбе 
је књига Kreuterbuch, 
Адама Лоницера, с 
краја XVI века, која 
недвосмислено по-
казује утицај запад-
не културе и науке 
на развој здравстве-
не културе, медици-
не и фармације у 
Србији. Током ис-
траживања дошло 
се до закључка да су 
малобројне збирке 
медицинског карак-
тера, као и да су спо-
радичне фармаце-
утске збирке израз 
ентузијаста - поједи-
наца, а да су обе у 

дигиталној форми готово недоступ-
не.

У сарадњи са Националном библи-
отеком Сечењи из Будимпеште, оба-
вљено је истраживање о историјском 
путу књиге. Процес дигитализације 
књиге обима 768 страна обављен је 
на Факултету драмских уметности у 
Београду, на Kатедри за камеру. Ди-
гитализацијом књига из XVI и XVII ве-
ка које су штампане готицом, истра-
живачима ће бити омогућен рад на 
даљој детаљној анализи и тумачењу.

Током трајања изложбе „Дигитали-
зација књиге као функционално кул-
турно наслеђе”, ауторке Јелене Ма-
нојловић, кустоса Музеја за историју 
фармације, посетиоци ће бити у при-
лици да виде примерак старе и ретке 
књиге Kreuterbuch, Адама Лоницера, 
која се излаже јавности у ретким при-
ликама. 

У Првој крагујевачкој гимназији 
је, поред презентације коцке 
и пројекције документар-

но-образовног филма, организована 
и радионица. Рубикову коцку, позна-
ту као магична коцка, изумео је ма-
ђарски инжењер Ерне Рубик. 

Прве Рубикове коцке направљене 
су 1977. године и до 2005. године про-
дато је више од 300 милиона приме-
рака широм света. Димензије ориги-
налне коцке су 3x3x3 са осам угаоних 
коцака и дванаест ивица. Данас се на 
основу оригиналног модела произво-
ди и више различитих варијанти.

Поводом 45 година од појаве прве 
коцке Будимпеште, у Крагујевцу је у 
сарадњи са Одељењем за културу ам-
басаде Мађарске реализован проје-
кат „Упознајте Рубикову коцку”. На-
кон презентације, 
приказан је и доку-
ментарно-образовни 
филм „Изазов коц-
ке”, у коме су посети-
оци имали прилику 
да виде историјат 
планетарно популар-
не коцке.

Организована је 
радионица на којој 
се представио Алек-
са Радовановић, пр-
вак Србије у слагању 
Рубикове коцке. Про-
јекат „Упознајте Ру-
бикову коцку” реали-
зован је у неколико 
градова у Србији са 
жељом Амбасаде 

Мађарске да подсети на порекло 
коцке, али и да се младе генерације 
упознају са магичном игром уз коју 
су многе генерације одрасле.

Рубикова коцка (позната и као Ма-
гична коцка или Мађарска коцка) је 
механичка 3Д комбинациона слага-
лица коју је 1974. године изумео ма-
ђарски проналазач и професор ар-
хитектуре Ерне Рубик. Коцка је са-
стављена од 54 мања пластична 
квадрата који се врте око средишњег 
језгра. Свака од шест страница које 
чине коцку у решеном облику је ра-
зличите боје. Сматра се једном од нај-
продаванијих играчака у свету, јер је 
до 2005. године продата у више од 300 
милиона примерака. Сличан изум 
професора Ернеа јесте и Рубикова 
змија. 

ВЕСТИ

Мађарска продаје фирму 
„Теленор Црна Гора”

Поставка о дигитализацији Популаризација  
Рубикове коцке

ППФ Телеком група објавила је да продаје 100 одсто уде-
ла у Теленору Црна Гора мађарској компанији 4иГ Нирт. 

Изложба је резултат сарадње Музеја за историју фарма-
ције Фармацеутског факултета и Амбасаде Мађарске у 
Београду.

Поводом 45 година од појаве популарне коцке, Одеље-
ње за културу Амбасаде Мађарске организовало је у Кра-
гујевцу програм „Упознајте Рубикову коцку”.

Мобилна телефонија

Заједнички културни пројекат Програм Амбасаде Мађарске у Србији
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И страживачки и конзерватор-
ски радови у Преображен-
ској цркви отпочели су још 

2014, пре две године, захваљујући 
стручњацима Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе, окончана 
је обнова иконостаса. Прворазредни 
споменик српске уметности из XVIII 
века, не само да је заблистао пуним 
сјајем, већ је постао место у којем по-
сетиоци могу да виде део споменич-
ког блага српског народа на овим про-
сторима.

Упркос окончању радова на иконо-
стасу, за стручњаке из Новог Сада 
остало је још посла, па су се стручња-
ци поново обрели у живописној варо-
ши надомак Будимпеште, како би за-
окружили послове на царским двери-
ма. То су: Растко Чурчић, вајар-кон- 
зерватор, Маја Величковић, сли-
кар-конзерватор, Марио Вукнић, сли-
кар-конзерватор, Горан Радаковић, 
конзерватор за дрво и Милош Вуја-
клија, вајар-конзерватор,

- Царске двери нису биле у функци-
оналном стању, уопште нису могле да 
се отворе. Поред тога, неки пређашњи 
радови на њима нису били баш нај-
срећнији, тако да, осим што је недо-
стајало доста делова дубореза, као и 
позлате, она генерално нису могла да 
се држе на шаркама, већ су се осла-

њала на под. Због тога смо морали да 
их најпре потпуно растворимо и по-
топимо у санациону масу, како бисмо 
дрвету поново вратили његова меха-
ничка својства. Потом су ти делови из-
нова слепљени и увезани у нову кон-
струкцију, која је „укопана” у ориги-
налну. Након тога је реконструисан 
дуборез. Урађено је, у међувремену, 
рентгенско снимање медаљона и утвр-
ђено је да испод видљивог постоји још 
један слој, оригинални, али његово от-
кривање изискује атељејске услове. То 
значи да ћемо ове делове двери, ипак, 
морати да пренесемо у Нови Сад – 
рекао нам је пре две године Растко 
Чурчић, вајар-конзерватор.

Он је овом приликом недавне по-
сете, за наш лист изнео додатне ин-
формације:  

- Рестаурацију и конзервацију цар-
ских двери нисмо могли да урадимо 
на терену. То је било планирано рани-
је, али силом прилика то нисмо могли 
да спроведемо због настале ситуаци-
је. Царске двери требало би да преве-
земо у Нови Сад, како би се тамо ура-
дила рестаурација и конзервација 
свих шест сликаних медаљона, као и 
да се уради позлата. Ради се о посло-
вима који се не могу обавити у терен-
ским условима, него се морају извр-
шити у атаљеу, радионици. По свему 

судећи, ове године ћемо реализовати 
извоз и следеће године ћемо коначно 
окачити царске двери, чиме ће иконо-
стас бити у потпуно богослужбеној 
функцији – каже шеф одељења Сек-
тора за конзервацију дела ликовне и 
примењене уметности при Покрајин-
ском заводу за заштиту споменика 
културе.

Стручњаци из Новог Сада су при-
ликом једноипомесечног боравка у 
Преображенској цркви у Сентандреји 
одмакли и Богородичин трон. Пошто 
се он налазио у прилично лошем ста-
њу, морали су га демонтирати са зида, 
како би успешно извршили рестаура-
цију и конзервацију. Како нас је ин-
формисао господин Чурчић, по свему 
судећи, Богородичин трон раније ни-
када није био померан, па је сада пр-
ви пут био урађен већи конзерватор-
ски захват на њему.

Стручни радови на Богородичином 
трону били су нужни како би се сани-
рала дрвена оплата, тј. направила ре-
визија и констатовало у каквом стању 
се налазе даске, шта се разлепило итд. 
Наравно, нагласак је био стављен на 
санацију дрвеног носача и дрвене 
оплате. Потом је следило окретање 
друге стране и реконструкција ориги-
налне мермеризације каква је раније 
била.

Растко Чурчић је подсетио да су 
још 2014. године, када су извршена 
стручна испитивања, пронашли ори-
гиналне слојеве и имају тачну шему 
како је то некада изгледало. Указао је 
и на важност рестаурације иконе Пре-
свете Богородице. Она, овом прили-
ком, није рестаурирана, пошто је у са-

свим добром стању и нема потребе за 
хитном интервенцијом. Међутим, због 
њеног значаја и квалитета, пре или ка-
сније, биће потребно да се уради ре-
стаурација, пошто су током истражи-
вања на њој пронађени трагови нак-
надних премаза. 

- Она, свакако, заслужује да буде 
предмет посебног истраживања и по-
себних конзерваторских радова – на-
гласио је руководилац петочлане 
стручне екипе Завода за заштиту спо-
меника културе из Новог Сада.

      Стручњаци из Војводине су при-
ликом боравка у Сентандреји пажњу 
посветили и измени рама, у којем се 
налази икона Пресвете Мајке Богоро-
дице. 

- Пошто оквир није одговарајући, 
није из одговарајућег времена и а са 
својим димензијама не може складно 
да се уклопи у целину, изглед овог тро-
на – објаснио нам је господин Чурчић. 

Гостујући стручњаци су одрадили 
свој део посла, а сада се планира 
транспорт царских двери у Нови Сад, 
како би се њихова рестаурација и кон-
зервација извршила у стручном ате-
љеу, тј. радионици. Пошто се извозне 
дозволе добијају на годину дана, по-
стоји реална шанса да се наредне 
2022. године обновљене царске двери 
врате у Преображенску цркву, која ће, 
нема сумње, поново заблистати у пу-
ном сјају. Иако је ова светиња активна 
једном годишње, а постоје ствари ко-
је ваља санирати, било би пожељно 
наставити рад у Пеображенској цр-
кви, која је један од бисера древне 
Сентандреје.

П. М.

АКЦИЈЕ Рестауратори из Новог Сада боравили у Сентандреји

Завршена још једна етапа обнове Преображенске цркве
После двогодишње паузе изазване пандемијом вируса ко-

рона, петочлани конзерваторско-рестаураторски тим По-
крајинског завода за заштиту споменика културе поново је 
боравио у Сентандреји, где је привдена крају још једна 
фаза радова на oбнови Преображенског храма.
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У организацији Самоуправе Ср-
ба у Мохачу и месне Српске 
читаонице, у мохачком Срп-

ском клубу, 23. октобра одржано је 
још једно клупско вече, у низу прире-
даба. Гост мохачких Срба и њихових 
пријатеља био је Павле Папулин, пен-
зионисани лектор Сегединског уни-
верзитета, који данас живи у Србо-
брану, у Србији. 

Иако је Мохачанима и раније бе-
седио о Иви Андрићу и његовом ства-
ралаштву, Павле Папулин се поново 

определио за приказ јединог на-
шег Нобеловца, коме је Шведска 
академија 26. октобра 1961. године 
доделила Нобелову награду за 
књижевност. 

Говорећи о животу Иве Андри-
ћа, излагач је рекао да је књижев-
ник веровао да је „ћутање снага, а 
говорење слабост” и писао „да је 
рад једино што човек може да су-
протстави свом непознатом удесу”. 
Папулин је подсетио да је Андрић 
свој такозвани програмски текст 
објавио под насловом „Разговор 
са Гојом”. Ради се о есејистичком 
остварењу у којем књижевни ства-
ралац говори о оправданости и 
природи уметничког стварања. 

Говорник је током вечери под-
сетио да се Андрић, као свестрани 
књижевник, мајстор пера, речи и 
стила, прихватио да напише и не-
што што многи не смеју, или не же-
ле признати: чега се плаше, шта је 
оно што у њима изазива страх, тач-

није, која је била она мука, коју су мо-
рали савладати. 

Код Андрића је највећу непријат-
ност, како се то могло чути у склопу 
Папулиновог излагања, представљало 
позориште. О томе су сведочиле и Ан-
дрићеве мисли, објављене у „Полити-
кином” културном додатку, а које је 
цитирао Павле Папулин и на крају 
додао: „Познаваоци дела Иве Андри-
ћа се слажу да се он никада није мо-
гао ослободити тог крајње непријат-
ног доживљаја и да је зато тврдио у 

свом тексту „Разговор са Гојом” да је 
од свих уметности, позориште најсла-
бије. Најслабије делује на човека!”

Управо те речи Нобеловца подста-
кле су Павла Палулина да истакне 
још једну његову важну мисао – на-

чело, које кроз Гоју,  пуно тога садржи: 
„Живећи међу људима, ја сам се пи-
тао стално зашто је све што је миса-
оно и духовно у нашем животу тако             
немоћно.”

П. М.

О Андрићу и његовом 
осећању непријатности

СУСРЕТИПредавање у Мохачу

Павле Папулин

Н а недавно одржаној седници 
Српске самоуправе у Десци, 
којом је председавао Кристи-

фор Брцан, највише је било речи о 
акцијама предузетим између два за-
седања, конкурсима за суфинансира-
ње дешчанских пројеката и органи-
зацији „Банатског сабора”.

Кристифор Брцан је подсетио да 
су се у протеклом периоду међу при-
редбама посебно истакли „Дани књи-
ге парохијске библиотеке и читаони-
це Свети Сава” у склопу којих мани-
фестацијa је освештана фреска 
Светог Саве, духовног оца српског 
народа, а Пера Ластић, директор Срп-
ског института при ССМ одржао je 
предавање на тему „Бела Барток и 
српска народна музика”.

Срби у Десци су се на пољу фор-
мулисања конкурса у области култу-
ре показали заиста као вредни, буду-
ћи да су месна Српска самоуправа, 
КУД „Банат” и месна Српска право-
славна црквена општина, поднели 
максималан број конкурсних пријава 
- укупно 30 пројеката. Ако уз то дода-

мо и кампове, свакако можемо кон-
статовати да су Дешчани максимално 
искористили све дате конкурсне мо-
гућности.

Говорило се и о пројекту обнове 
седишних просторија народности, од-
носно, материјалним средствима по-
требним како би Срби у Десци уре-
дили парохијски дом. 

Пажња је била посвећена и „Банат-
ском сабору”, традиционалној смо-
три духовне и српске народне музике 
и песме. Приредба је заказана за 6. 
новембар, с тим што се дружење на-
кон манифестације, по свему судећи 
ове године неће одржати у месном 
ресторану, већ у Спортској хали, због 
лакшег поштовања здравствених ме-
ра у циљу сузбијања пандемије коро-
на вируса.

Учесници састанка разговарали су 
и о осталим програмима планираним 
до краја ове и почетком следеће го-
дине, а истакинута је и важност орга-
низовања друштвено-корисног рада, 
ради уређења старог српског гробља. 

П. М.

У Канцеларији за народности и ци-
вилне организације у Печују, 
одржана је седница Савета за 

народности при Локалној самоуправи 
града, којом је председавао Иштван 
Аут, саветник за народности. Скупу је 
присуствовао и Радован Горјанац, 
председник Печујске српске самоу-
праве.

На дневном реду форума нашло се 
пет тачака. Будући да се приближава 
крај календарске године, о актуелним 
питањима у вези са финансијским по-
словањем представничких тела на-
родности, говорила је Јудит Гати, са-
радник Главног одељења за буџет и 
економију.

Пажња је била посвећена и народ-
носним стипендијама. Учесници са-
станка договорили су се да након 
усклађивања ставова распишу кон-
курс за доделу народносних стипен-
дија, који ће трајати до 18. новембра, 
када сви заинтересовани треба да до-
ставе своје молбе. 

Разматрање и вредновање присти-
глих молби за доделу мањинских сти-

пендија обавиће се на наредном засе-
дању Савета народности при Локалној 
самоуправи града Печуја, које се пла-
нира за 22. новембар. Додајмо и то да 
за народносне стипендије Печујци на 
располагању имају 500.000 форинти.

Свечано проглашење добитника 
стипендија биће обављено на просла-
ви Дана народности, 18. децембра, на 
дан празника који је још 2012. године 
на основу прихватања дана усвајања 
Декларације о правима припадника 
националних или етничких, верских и 
језичких мањина од стране Скупшти-
не ОУН, изгласао Мађарски парла-
мент. Овогодишње  празновање Дана 
народности у Печују одржаће се 18. 
децембра у Хрватском позоришту.

На форуму се нашло и питање мо-
гућности коришћења финансијског 
фонда којим располаже саветник за 
народности. Иштван Аут је присутне 
информисао да ће већи део финан-
сијских средстава, по свему судећи, 
бити употребљен за прославу Дана 
народности. 

П. М.

Искоришћене конкурсне 
могућности

Савет народности о 
стипендијама 

Радни договори у Десци Састанак у Печују
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ДУХОВНОСТ У Мајшу и Илочцу прослављена храмовна слава

Х рамове посвећене овој свети-
тељки Срби су почели да зи-
дају још у доба Немањића. 

Народ се око њих стално окупљао 
крепећи свој дух и тело, учвршћујући 
се у вери у Бога, и певајући о слободи 
златној. И српски народ у Мађарској, 
пре свега у Барањи, подизао је свети-
ње које је посветио Светој Петки. Је-
дан од светих храмова, чији је за-
штитник ова хришћанска подвижни-
ца, која је живела крајем X и у првој 
половини XI века, јесте и мајшанска 
српска православна црква. Празнова-
ње патрона светиње, сазидане 1781. 
године, у барањском насељу где да-
нас, од Срба, живи једино породица 
Спасојевић, ове године одржано је 23. 
октобра. 

У обележавању празника, Војисла-
ву Спасојевићу и његовом сину Па-
трику, придружили су се верници из 
хрватског и мађарског дела Барање. 
У месном српском православном хра-
му свету литургију служили су јереј 
Милан Ерић, парох печујски, админи-
стратор мајшанске парохије и прото-
ђакон Андраш Штријк.  

Духовни пастир Мајшана и број-
них барањских парохија, о. Ерић, одр-
жао је пригодну славску беседу, у ко-

јој се осврнуо на значај хришћанског 
живљења по узору на Св. Петку, а та-
кође је говорио и о важности моли-
тве, посту и покајању. 

„Овај наш лепи храм у Мајшу по-
свећен је Светој Параскеви – Светој 
Петки. Зашто кажем да је леп? Види-
те и сами да је наш благочестиви на-
род светиње зидао себе ради, душа 
својих ради и душа својих премину-
лих у благочестивој вери – како се 
каже у молитви. Јер, јесу свети хра-
мови и осликани са овим дивним ико-
нама да ми доживимо и да видимо 
самога Господа Бога и да му предамо 
срце своје, отворимо душу своју, да 
се искрено покајемо за грехе своје 
да би могли да живимо честито и до-
брим намерама. Молимо се Господу 
Богу и Св. Петки и поштујсмо свету 
Цркву. Походимо њој, држимо се на-
ше вере, али поштујмо туђу. Нашу во-
лимо и чувајмо – верујте, без вере 
нема ничега!”, поручио је отац Ерић.    

На крају празничног богослужења 
уприличен је и свечани чин освећења, 
резања славског колача и благосиља-
ња кољива. Овогодишњи кум храмов-
не славе био је Бранко Бертић из Ја-
годњака у Хрватској: 

„Драго ми је што сам могао да ку-

мујем у селу одакле потичу моји ко-
рени. Посебно задовољство ми пред-
ставља чињеница да се овде налазе 
и други верници из Србије и Хрватске, 
чији су преци оновремено такође жи-
вели овде, а потом, услед историјских 
прилика, оптирали у Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца. Има нас свуда, 
али прошлост не смемо да заборави-
мо и морамо чувати успомене на на-
ше претке!”, рекао је за наш лист 
Бранко Бертић, који се потрудио и за 
пригодно послужење, док је његов 
син Лазар светињи даривао прелепу 
икону Св. Петке.      

За наредну годину часних обавеза 
кумства прихватило се Печујско-ба-
рањско српско удружење.

Празновање преподобне мајке Па-
раскеве настављено је пригодним по-
служењем и дружењем у цркви и пор-
ти храма, а затим су сви прешли у 
салу месне Основне школе, где је 
уприличен славски ручак.

По завршетку агапеа, јереј Милан 
Ерић је присутне позвао на вечерње 
богослужење у Илочац, насеље где је 
српски православни храм такође по-
свећен Св. Петки, а онима који су мо-
рали на пут својим кућама, пожелео 
је благословен повратак благословом 
преподобне мајке Параскеве. Уједно 
је изразио своју наду да ће се храмов-
на слава у Мајшу и догодине достојно 
прославити. Ваља напоменути да је 
овогодишње свечано празновање па-
трона светог храма у Мајшу суфинан-
сирала Самоуправа Срба у Мађар-
ској.

Празновање празника преподобне 
мајке Параскеве настављено је у 
Илочцу. Вечерње богослужење у хра-
му посвећеном Св. Петки, у присуству 
скромног броја верника, служили су 

јереј Милан Ерић и протођакон Ан-
драш Штријк. Након вечерња усле-
дио је свечани чин резања славског 
колача и благосиљања кољива. Овом 
приликом кумовала је ђаконица Вик-
торија Штријк. 

Свештеник Милан Ерић је одржао 
и пригодну празничну беседу у којој 
је истакао велики подвиг Преподобне 
мати Параскеве и свима захвалио на 
молитвеном учешћу. Он се посебно 
захвалио Јожефу Кехију, заменику 

начелника села Илочца, који након 
смрти Јожефа Јухоша, дугогодишњег 
руководиоца насеља, брижно чува 
нашу светињу, а бригу води и о ме-
сном српском православном гробљу.

Прослава храмовне славе у Илоч-
цу окончана је пригодним послуже-
њем и дружењем у порти светиње.  

П. М.

Почаст за заштитницу жена, 
болесних и сиромашних

Широм света и данас се с посебним поштовањем негује 
култ Преподобне мати Параскеве, заштитнице жена, свети-
тељке која је помагала болеснима и сиромашнима. Верници 
јој се обраћају молитвом за помоћ и спас од болести и дру-
гих животних невоља. Њен култ се вековима негује и слави и 
међу Србима у Мађарској
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Д ешчани су, предвођени Евом 
Брцан, руководиоцем Радио-
нице „Златне руке” и Кристи-

фором Брцаном, председником „Ба-
ната”, најпре посетили етно кућу у 
Хосухетењу (Hosszúhetény), која је са-
грађена 1860-их година, а обновљена 
2011. У овој згради налази се једна од 
најбогатијих етнографских колекци-
ја у Жупанији Барања, која је плод 
вишегодишњег сакупљачког рада ме-
штанина Арпада Боца. 

Етнографска поставка, која је сме-
штена у пет соба, верно сведочи о 
прошлости и начину живота на селу 
између XIX и XX века. У објекту су 
изложене народне ношње; посетиоци 
се могу упознати са производњом и 
прерадом кудеље, тајнама лончар-
ства, а доста старих предмета има и 
из области пољопривреде.

У етно кући се одвијају и разне ра-
дионице, а уколико се посетиоци уна-
пред најаве, пружа се прилика за пе-
чење пите у пећи. Одлуком Савеза 
етно кућа у Мађарској, Етно кућа у 
Хосухетењу је 2014. награђена при-
знањем „Етно кућа године”.

Пут Дешчана, потом, водио је у Зен-
геваркоњ (Zengővárkony). Прва стани-

ца била је јединствени Музеј јаја, у 
којем се налазе шарена јаја из 19 зе-
маља, која потичу из 55 региона. Ко-
лекционар, др Рожа Ниенхаус, из сво-
је колекције од преко 5000 комада 
јаја сталној изложби у Зенгеваркоњу 
подарила је 3000 комада, од којих је 
2100 место нашло у витринама, док су 
остала шарена јаја смештена у посеб-
ним фиокама. 

Захваљујући изложеним јајима, у 
музеју су видљиви трагови разних 
техника украшавања, мајстора, који 
се баве шарањем и украсним моти-
вима.

Наравно, Дешчани су били одуше-
вљени богатом колекцијом јаја, а по-
готово што им је и неминовно пала 
на памет „Туцијада”, коју приређују 
током Ускрса. Нема сумње да ће неке 
од техника применити приликом 
европског такмичења у туцању јаји-
ма. Музеј је 2007. године проглашен 
„Најгостољубивијим музејем”.

Из Музеја јаја, сениори „Баната” 
прешли су у Музеј сламе, који је осно-
ван 2002. године. Јединствена култур-
на и етнографска установа, која је 
никла из једне обновљене штале, бро-
ји преко 600 култних, украсних и 

предмета за употребу, који потичу из 
25 земаља.

Изложени предмети, урађени од 
сламе, одушевили су Дешчане. Зато 
не би било изненађујуће када би се 
на палети ручних радова „Залтних 
руку” ускоро нашла и обрада сламе.

Наиме, „технологија обраде и ле-
пљења фурнира и сламе не разлику-
је се од технологије обраде и лепље-
ња дрвених фурнира. Прво помиња-
ње примена сламки датира још од 
древне египатске цивилизације. Ка-
снија дела припадају римском пери-
оду. Примена сламе била је широко 
распрострањена у Британији током 
рата са Наполеоном. Многи ратни за-

робљеници били су врсни мајстори у 
раду са сламкама и током заробља-
вања су стварали лепе ствари помоћу 
алата, које су затим продаване локал-
ном становништву. Данас су многа 
дела сачувана, и даље су пријатна оку 
и колекционарска су. Вез од сламе на 
тканини је необична сфера примене 
сламе. Убоди код везања сламкастим 
пругама и пигтаилсом потпуно су ис-
ти као код везања обичним нитима, 
али резултат употребе тако необич-
ног материјала за ову врсту ручних 
обрада одушевљава чак и искусне 
везисте. Али, најчешћа употреба сла-
ме је ткање. Мајстори ткања могли су 
од сламки правити ствари разних вр-
ста - од једноставних дечјих играчака, 
или сламнатих шешира за даме, до 
прелепих салвета, панела, женског 
накита, који би се са сигурношћу мо-
гли назвати уметничким делом и сме-
стити у музеје.”

Након обиласка Музеја сламе у 
Зенгеваркоњу, нема сумње да ће ак-

тивисти „Златних руку” жељни изазо-
ва и нових сазнања, кренути са изра-
дом предмета од сламе.

У тродневном програму Дешчана 
место је добила и винска култура. 
Свакако, најпогоднија локација за 
унапређење знања из области вино-
градарства и производње  вина био 
је Виљан.

На крају тродневног студијског пу-
товања, у повратку из Мађарбоје, где 
су Дешчани имали смештај, дружили 
се и посетили месни српски право-
славни храм, који су споља погледа-
ли, учесници незаборавног путовања 
стали су у Мајшу. Ту их је у српској 
православној цркви, посвећеној Пре-

подобној мати Параскеви, дочекао 
Војислав Спасојевић, старатељ свети-
ње. Он их је укратко упознао са исто-
ријатом древног храма, чијим фре-
скама су се могли дивити и Помори-
шљани.

Тродневна екскурзија сениора „Ба-
ната” била је незаборавна, а према 
најавама, у наредном периоду, усле-
диће нови излет у Барању, са циљем 
да се посете Етнографски музеј у Пе-
чују и друге локације које сведоче о 
народној радиности, стваралаштву, 
етнографским специфичностима, ва-
жним за рад Радионице „Златне ру-
ке” КУД-а „Банат”.

Студијско путовање Дешчана су-
финансирали су Уред премијера и 
Фонд „Бетлен Габор”.

Предраг Мандић

Нова искуства и идеје  
за чланице „Златних руку”

Студијско путовање Дешчана по Барањи ЕДУКАЦИЈА

      У организацији Самоуправе Срба у Десци и Радио-
нице „Златне руке” Културно-уметничког друштва „Ба-
нат”, деветнаесточлана група ансамбла, састављена пр-
венствено од активиста радиониоце и сениора „Баната”, 
боравила је у Жупанији Барања, у склопу тродневног 
стручног путовања.
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П рвог дана екскурзије, покло-
ници из Бате посетили су 
Ђенђеш, где их је дочекао 

тамошњи свештеник и показао им 
храм из 1814. године, посвећен Све-
том Николи. Оснивачи ове цркве су 
били Цинцари, Грци и Срби, а сада 
припада Мађарској православној цр-
кви. У њој се богослужења одржавају 
једном месечно. 

Следећа станица је била Јегра, град 
на северу Мађарске. Посебан дожи-
вљај је свакако била посета српском 
храму из XVIII века посвећеном Пре-
носу моштију Светог оца Николаја у 
Бари у Мађарској, са иконостасом, по 
многима најлепшим у Мађарској. Ова 
црква припада Епархији будимској, а 
литургија се држи само једном годи-
шње. Отац Павле Каплан, батски парох, 

групи поклоника је испричао богат 
историјат цркве, да би их затим преу-
зео мађарски стручни водич, који је их 
је упознао са знаменитостима града 
Јегре. 

Група је преноћила у Токају, а наред-
но пре подне провела је у обиласку 
православних знаменитости. У овој ре-
гији, такође познатој по првокласним 
винима, постојало је Удружење за ку-
повину вина које је припадало царској 
Русији, са изасланицима који су ода-
бирали најбоља вина и носили их у Ру-
сију. То је трајало неких четрдесетак 
година, од 1740. 

У Токају такође постоји српски храм 

који је некада припадао Епархији бу-
димској. Сада је под обновом и припа-
да Мађарској православној цркви. 

Следеће одредиште је био Ми-
школц, град на североистоку Мађар-
ске, четврти по величини у земљи. По-
клоници су посетили православни 
храм Свете Тројице, сада власништво 
Мађарске православне цркве, где их 
је дочекао отац Кирило Татарка и упо-
знао са историјатом храма и садржа-
јем тамошњег црквеног музеја. 

Поклоничко путовање реализовано 
је конкурсним средствима Фондације 
„Бетлен Габор”. 

К. П.

Путовање Срба из Бате 

У походе црквама североисточне Мађарске
Четрдесетак Срба и њихових пријатеља из Бате провело је 

15. и 16. октобар у обиласку православних храмова у северо-
источној Мађарској, у организацији батске Српске право-
славне црквене општине и тамошње Српске самоуправе.

ПУТОПИС

П ут поклоника, које је предво-
дио протонамесник Далибор 
Миленковић, парох сегедин-

ски, најпре је водио у Српски Ковин, у 
наш манастир,  где је госте дочекао и 
поздравио о. Андреј, игуман манастира.

Овај манастир је најстарији мана-
стир у Мађарској и један од два ма-
настира у Будимској епархији Српске 
православне цркве. Према сачува-
ном предању, често занемареном, 
овај манастир представља средњо-

вековну тековину и настао је у првој 
половини XII века. Као оснивач мана-
стира помиње се краљица Јелена, 
ћерка рашког жупана Уроша I и су-
пруга владара Беле II Слепог. Ове и 
друге појединости, поклоници су на 
лицу места добили од стручног води-
ча, а након боравка у Српском Кови-
ну, кренули су у Сентандреју, одно-
сно, у седиште Епархије будимске.

Овде су имали прилику да се диве 
сталној поставци, отвореној у новом 
Музеју Епархије будимске, који се 
простире на 1600 м² и чија стална по-
ставка броји 500 експоната. Посетили 
су и Саборну цкрву, која је грађена 
између 1756. и 1763. године у барок-
ном стилу и чија је вредност иконо-
стаса непроцењива.

У помашком српском православ-
ном храму, госте са југа дочекао је и 
поздравио јереј Љубисав Милисавић, 
парох помашки, који је детаљно 
представио историјат месног српског 
православног храма, грађеног изме-
ђу 1719. и 1722. године, а посвећеног 
Светом великомученику Георгију.

Још првог дана путовања поклони-
ци су имали прилику да погледају и 
српски православни храм у Стоном 
Београду. Овде је учеснике топло 
примио и о светињи детаљно гово-
рио Ладислав Шандоровић, председ-
ник стонобеоградске Српске самоу-
праве и председник месне Српске 
православне црквене општине, који 
је детаљно говорио о историјату све-
тиње, саграђене у XVIII веку, њеном 
иконостасу, знаменитим личностима 
града, попут Катарине Ивановић, пр-
ве српске сликарке новијег доба.

Сутрадан су кренули пут Залавара, 
где се налази споменик солунској 
браћи Ћирилу и Методију. О творци-
ма старословенског књижевног јези-

ка и словенске писмености  из IX ве-
ка детаљно је говорио Григор Григо-
ров, лектор бугарског језика на 
Сегединском универзиту, који је и 
сам био учесник поклоничког путо-
вања.

Последња станица у оквиру двод-
невное екскурзије била је Баја, где 
је путнике дочекао Тихомир Тибор 
Барабаш, члан бајске Српске само-
управе, а учесницима путовања ука-
зала се прилика да се диве светони-
колајевском храму (црква је посве-
ћена Преносу моштију светог оца 
Николаја у Бари), саграђеном у XVIII 
веку и његовом предивном иконо-
стасу који је, као и зидне слике, ура-
дио иконописац Арсеније Теодоро-
вић 1793.

Поклоници су се присетили и зна-
менитих Бајаца: Јоакима Вујића, оца 
српског позоришта, као и Богобоја 
Атанацковића, српског књижевника, 
чије се бисте налазе у порти цркве, 
на самом улазу у светињу.

Као и остали поклоници, задово-
љан је на крају путовања био и Ди-
митрије Живић из Деске који је за 
наш лист рекао: 

„За мене су ово вила два незабо-
равна дана. Иако сам некада био у 
појединим местима која смо сада 
обишли, ипак, био сам љубопитљив о 
томе како је сада. Пуно тога се изме-
нило, али оно што могу рећи да је 
било вредно и незаборавно.”

Дводневно поклоничко путовање 
Срба из Сегедина и околине суфи-
нансирали су Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”. 

П. М.

Екскурзија верника са југа Мађарске

Сегединци обишли 
знаменитости у пет градова
У организацији Сегединске месне српске заједнице, два-

десетак верника из Сегедина и околине посетило је сре-
дином октобра неколико верских и културно-историјских 
знаменитости српског народа у Српском Ковину, Сентан-
дреји, Помазу, Стоном Београду и Баји.
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С рпска самоуправа у Будим-
пешти и Туристичка агенција 
„Будагајд” сваке године орга-

низују поклоничка путовања, с тим 
што су прошле године, због пандеми-
је вируса корона, учесници остали 
унутар граница Мађарске, када су, у 
два наврата, посетили жупаније Ба-
рању и Бач-Кишкун. 

Овога пута је група путника из Ма-
ђарске, са водичем Зораном Илићем 
из Београда и још неколико стручња-
ка, кренула из Будимпеште најпре пут 
Јасеновца и Козаре. Прва станица је 
био манастир Ораховица, у бискупи-
ји Пакрац. У последњем рату, како 
Славонска епархија, тако и сам храм 
и владичански двор, страдали су и 
жалосна слика оскрнављених свети-
ња може се видети и дан данас. Храм 
Свете Тројице је изнутра обновљен, 
али споља се још увек виде трагови 
ратних догађања деведесетих година 
прошлог века. До манастира, који се 
налази у дубокој ували у подножју 
планине Крндија, поклоници су мо-

рали да стигну пешке. У 
прошлости, манастир је 
био значајан преписи-
вачки центар. Пребро-
дио је опасности турске 
најезде и Римокатолич-
ке цркве, а интересант-
но је да га је 1693. годи-
не посетио Арсеније 
Чарнојевић. После стра-
дања у Другом свет-
ском рату и 1991. године, 
поново оживљава 2016. 
године. Данас се сред-
ствима добијеним од 
Републике Хрватске и 
од православне цркве, 
манастир обнавља. 

Већи број Срба из 
околине о празницима 
се окупља на овом хо-
дочасном месту. После 
посете Пакрацу, група 
је наставила путовање 
за Јасеновац. Тамо су 
посетили Спомен-по-
дручје и Меморијални 
музеј посвећен жртва-
ма усташких злочина у 

Другом светском рату и положили 
венце. 

- Пут је настављен за Бања Луку. То 
је град младих, град који живи и где 
се осећа добра енергија. Младима из 
околних крајева пружена је могућ-
ност да дођу у овај град и наставе 
школовање. Види се да се улажу сред-
ства за обнову града, мада се и тамо 
још увек виде оштећења од пушчаних 
метака. И српска црква и џамија су 
обновљене - каже за наш лист Бори-
слав Рус, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти. 

После посете овом прелепом гра-
ду на обалама реке Врбас, где су и 
преноћили, поклоници се враћају у 
Хрватску, где су посетили Карловац. 
Ова регија везана је за Аустро-угар-
ску монархију, у којој је Карловац био 
важан центар. Такође је био важан  и 
за Србе, као српска епископија. 

У Карловицу је, подсећа наш саго-
ворник, живело много истакнутих Ср-
ба, међу њима и српски бард Лукијан 

Мушицки, познати песник, који је кре-
нуо из Темерина, школовао се у Сеге-
дину и Будимпешти, и много помогао 
у ширењу школства. Када се замона-
шио, постао је епископ и преминуо у 
Карловцу, где је на православном гро-
бљу и сахрањен. 

Код његовог надгробног спомени-
ка, Борислав Рус је одржао краће 
предавање о Мушицком. У разговору 
са замеником жупана Карловачке 
жупаније из редова српске заједнице, 
Мирком Мартиновићем, посетиоци 
су разменили своја искуства са дома-
ћином и сазнали интересантне дета-
ље о текућим проблемима у Хрват-
ској, о актуелном попису становни-
штва веома битном за Србе.

Пут је настављен преко Горског Ко-
тара према приморју, где су се Срби 
бавили занатима и трговином и одр-
жавали контакте са сународницима 
из Трста и са подручја Истре. Покло-
ници су посетили Ријеку, где је рани-
је живела велика српска заједница, 
док је данас присутна у знатно ма-
њем броју. У Ријеци су посетили два 
православна храма и осетили атмо-
сферу и дух овог великог лучког гра-
да. 

На ред су затим дошли Опатија и 
Ловран, две важне дестинације у Ау-
стро-угарској, са погодном климом и 
лечилишним условима. Тамо су по-
клоници уживали у пријатним јесе-
њим сунчаним зрацима, док су се они 
храбрији окупали у мору. 

Две вечери група је спавала у Ло-
врану, а у току дана је посетила Истру, 
између осталог, и Алеју глагољаша, 
која се налази између Роча и Хума. 
Ово је споменички комплекс посве-
ћен глагољаштву и глагољашима, од-
носно успомена на величанствено 
дело Ћирила и Методија и ширење 
првог словенског писма. Посетиоци 
из Мађарске имали су прилике да 
упознају менталитет истарског чове-
ка у овом пондебљу, где се види ме-
шовити утицај приморја и континен-
та, фине људе, пријатељски настроје-
не, срдачне, о којима су писали многи 
наши књижевници. Није изостала ни 
дегустација истарских вина и гастро-
номије.

Последњег дана путовања покло-

ници су посетили манастир Гомирје 
у Горском Котару, најзападнији срп-
ски манастир у Европи, где их је са 
историјом храма упознао Синиша Та-
таловић, потпредседник издавачке 
куће „Просвјета” у Загребу. Овај ма-
настир припада Епархији горњокар-
ловачкој и своје најбоље раздобље 
имао је током XVIII века, када је по-
стао прворазредно културно и обра-
зовно средиште Срба у овом делу 
Хабзбуршке монархије. У овом мана-
стиру је живео Сава Мркаљ, претход-
ник Вука Караџића. 

Последње одредиште био је За-
греб, где се још виде трагови недав-
ног земљотреса. Том приликом је 
оштећена и православна црква, која 
се тренутно обнавља. Поклоници су 
прошетали центром града и посети-
ли просторије Издавачке куће „Про-
свјета”. Тамо је,  кроз разговор, обно-
вљен контакт представника будимпе-
штанских и загребачких Срба и 
изражена жеља да се сарадња наста-
ви.

Средства да се ово путовање реа-
лизује обезбедила је Српска самоу-
права у Будимпешти, путем конкурса 
Фондације „Бетлен Габор”, затим од 
више српских самоуправа на подруч-
ју Будимпеште, као и оних у Дески и 
Сегедину.

К. П.

Ове године је тридесетак Срба из Мађарске и других 
љубитеља српске историје, провело пет дана у обила-
ску споменика који симболизују страдање српског на-
рода за време Другог светског рата на подручју бивше 
Југославије, а посетили су и више српских светиња - ма-
настира, цркава и споменика у Хрватској и Босни и 
Херцеговини. 

Путевима страдања српског народа у БиХ и Хрватској
ПУТОПИСМеморијално путовање 
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И злог популарне књижаре Гу-
става Емиха, иначе издава-
ча Петефијевих песама, по 

први пут бeше украшен штампаним 
песниковим портретом. Испод грави-
ре славом овенчаног вође револуци-
онарних превирања у Пешти стајале 
су речи: „Слобода, мир, слога”. 

Емихова радња се налазила на Тр-
гу фрањеваца. Љубитељи Петефије-
ве поезије разграбише у истом дану 
све примерке песниковог портрета. 

Вилински је тек наредног дана 
смогао довољно снаге да поново 
прошета градским центром. Начуо је 
да се у „Пантеону” (Текелијануму) 
већ увелико окупљају Срби. Похитао 
је како не би нешто важно пропу-
стио. 

Стигавши на Franziskanerplatz, умио 
је лице хладном водом са чесме Не-
реида која се налазила тик испред 
улаза фрањевачке цркве. То га намах 
освежи и окрепи. На поплочаном тр-
гу тупо је одзвањао бат његових ци-
пела. 

На улазу двоспратног здања Теке-
лијиног завода стајали су и разгова-
рали српски трговци из Бачке, Бара-
ње, Срема и Баната. Вилински је ус-
пео да стигне на време. У свечаној 
сали Текелијанума окупило се око 
три стотине душа. Већина их је седе-

ла на дугачким клупама. Бука, жагор 
и мирис квалитетног дувана запљу-
сну „Пантеон”.

Уважени пештански парох Георги-
је Марго безуспешно је покушавао 
да стиша бучне скупштинаре. Наум 
Бозда, богати пештански трговац, са-
мо је лежерно одмахивао са иронич-
ним смешком на лицу: „Честњејши 
оче, некате се једити! Не вреди! Так'и 
смо.” 

„Не'те се лудати! Буд'те с миром, ако 
Бога знате!”, опомињао је све редом 
Максим Лудајић, будимски адвокат.

Узалудне беху и све друге молбе и 
опомене. 

На катедри за столом седели су 
Теодор Павловић, уредник „Серб-
ских народних новина” и секретар 
Матице српске, Јован Суботић, пе-
сник, цензор српских и румунских 
књига, Ђорђе Стојаковић, адвокат 
Епархије будимске, те Исидор Нико-
лић, секретар Намесничког већа у 
Будиму.

„Silentium!”, загрми председник 
Матице српске.

Намах завлада тајац. Први се обра-
тио присутнима Теодор Павловић. На 
себи је имао као и већина угледних 
Срба атилу, типичан мађарски кратак 
капут тамне боје украшен гајтанима.

Павловић беше одличан ретор. Еу-

форично је на слушаоце утицала ње-
гова ватрена, јаким националним 
осећањем и поносом задојена бесе-
да. Свечано слово секретара Матице 
српске често је прекидано гласним 
овацијама и бурним аплаузом. Зата-
ласа се цела свечана сала. А када је 
Павловић изговорио ону његову ле-
гендарну, касније че-
сто и спомињану ре-
ченицу: „Треба сад у 
овом пресудном ча-
су да се пробудимо, 
да ништа не прене-
брегнемо него јед-
ном жељом, једним 
срцем и једном ду-
шом сложно сви оп-
штој, народне среће 
и напретка развитку 
да похитамо!”, људи 
су скочили на ноге и 
непрекидно клицали: 
„Живио! Живео! 
Vivat! Vivat!” Павло-
вић је своје полетно, 
срчано обраћање за-
вршио овим речима: 
„Високопочитајемоје 
собраније! Кромје 
грађанског благоста-
ња народно спасење 
у ове три речи се са-
стоји: црква, школа и 
народно књижество, 
које све троје заједно 
и народност нашу у 
себи задржава!”

Одасвуд буран 
пљесак и екстатични 
повици! 

Усплахирени Сава Вилински упи-
јао је сваку реч говорника. Остра-
шћена маса оставила је изузетно сна-
жан утисак на младог Сегединца. На 
крају им се и сам придружи, па оду-
шевљено узвикну: „На многаја љета, 
Тошо Павловићу! Vivat!” (…)

Драгомир Дујмов

Скупштина у Текелијануму
У свечаној сали Текелијанума окупило се око три стотине 

душа. Већина их је седела на дугачким клупама. Бука, жа-
гор и мирис квалитетног дувана запљуснуше „Пантеон”.

Теодор Павловић

4. новембра 1956. - Совјетске трупе су 
угушиле побуну у Мађарској, а за 
новог премијера постављен је Ја-
нош Kадар. Дотадашњи премијер 
Имре Нађ се, са још неколико са-
радника, склонио у југословенску 
амбасаду у Будимпешти. Упркос га-
ранција нових власти да неће про-
гонити политичке затворенике, Нађ 
је после напуштања амбасаде 22. 
новембра ухапшен и након монти-
раног процеса погубљен, у јуну 1958.

4. новембра 1956. - Умро је српски ар-
хеолог Милоје Васић, који је вршио 
ископавања преисторијског насеља 
Винча. Један је од оснивача архео-
логије у Србији, био је професор 
Београдског универзитета и члан 
Српске академије наука и уметно-
сти.

5. новембра 1805. – Смедеревски ди-
здар Мухарем Гуша Бошњак пре-
дао је кључеве града вођи Првог 
српског устанка Kарађорђу. Тим чи-
ном Смедерево се уврстило међу 
прве српске вароши које је Kара-
ђорђе ослободио од Турака. 

6. новембра 1787. – Рођен је Вук Сте-
фановић Kараџић, реформатор срп-
ског језика и правописа. Издао је 
више збирки народних песама и 
приповедака, прву српску грамати-
ку („Писменица”) и речник (1818). 
Уређивао је алманах „Даница” и на-
стојао да Европу упозна са српским 
народним благом. Вук је, поред свог 
највећег доприноса на језичком и 

књижевном плану, дао веома знача-
јан допринос и српској антрополо-
гији у комбинацији са оновременом 
етнографијом. Уз етнографске запи-
се оставио је записе и о физичким 
особинама тела. У књижевни језик 
је унео богату народну терминоло-
гију о деловима тела од темена до 
стопала. Треба напоменути да се 
овим терминима и данас користи-
мо, како у науци тако и у свакоднев-
ном говору. Дао је, између осталог, 
и своје тумачење везе између при-
родне средине и становништва, а ту 
су и делови о исхрани, о начину ста-
новања, хигијени, болестима, као и 
о погребним обичајима. У целини 
посматрано, овај значајни допринос 
Вука Kараџића није толико познат 
нити изучаван.

6. новембра 1950. - У Београду је осно-
ван Музеј примењене уметности 
Србије.

6. новембра 1964. - У саобраћајној не-
срећи је погинуо Слободан Пенезић 
Kрцун, председник Владе Србије и 
високи функционер Kомунистичке 
партије Југославије. После Другог 
светског рата био је начелник ОЗНЕ 
за Србију, а потом министар унутра-
шњих послова.

7. новембра 2007. - Србија је у Бриселу 
парафирала с Европском унијом 
Споразум о стабилизацији и при-
друживању. Споразум су парафира-
ли потпредседник Владе Србије Бо-
жидар Ђелић и комесар за проши-
рење ЕУ Оли Рен. Преговори са ЕУ 
трајали су две године, укључујући и 
једногодишњи прекид.

8. новембра 1900. – Рођен је српски 
композитор, диригент, музички пе-
дагог и критичар Михаило Вукдра-
говић, професор и ректор Музичке 
академије у Београду, члан Српске 
академије наука и уметности (сим-
фонијска поема „Пут у победу”, кан-
тате „Србија”, „Светли гробови”, „Ве-
зиља слободе”). 

8. новембра 1917. – Умро је српски пи-
сац Милутин Бојић, аутор поеме 
„Плава гробница” посвећене масов-
ном сахрањивању срп-
ских војника у море, 
после повлачења пре-
ко Албаније у Првом 
светском рату. Сахра-
њен је на солунском 
гробљу Зејтинлик. 

9. новембра 1835. – Ро-
ђен је Даворин Јенко, 
један од најзначајнијих 
композитора романти-
чара у словеначкој и 
српској музици. Аутор 
је српске химне „Боже 
правде” и словеначке 
„Напреј, застава славе”. 

9. новембра 1993. – У му-
слиманско-хрватским 
сукобима у босанском 
рату Хрвати су сруши-
ли Стари мост на реци 
Неретви у Мостару, 
симбол града саграђен 
у време Отоманског 
царства у XVI веку. 

10. новембра 1444. – У би-
ци код Варне у Бугар-
ској, снаге турског сул-

тана Мурата III победиле су пољ-
ско-угарску војску краља Владис- 
лава III Јагјеловича и ердељског вој-
воде Јаноша Хуњадија, у српским 
народним песмама познатог као 
Сибињанин Јанко. 

10. новембра 1991. – У Вуковару су 
почеле уличне борбе између при-
падника Југословенске народне ар-
мије и хрватских полицијских снага. 
Јединице ЈНА освојиле су Вуковар 
18. новембра. 

ВРЕМЕПЛОВ

Вук Стефановић Караџић
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Пре 60 година Андрић добио 

Нобелову награду
ФОТО-галерија СНН-а: 
Радови у Сентандреји

ФОТО-галерија СНН-а: 
Прославе Свете Петке

ВИДЕО - Бугарска: 700 г. 
од смрти краља Милутина

Изјава Александра Вучића 
о сувласништву у Пакшу

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС

за доделу признања 

НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив 
свим заинтересованим образовно-васпитним установама, 
српским самоуправама, српским институцијама и физичким 
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за 
доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ за 2021. годину.

Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ се додељује српским 
просветним радницима за допринос квалитетном образовању 
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског 
језика, културе, традиције и идентитета на територији 
Мађарске.

Право да буду предложени за доделу признања НАЈДРАЖИ 
УЧИТЕЉ имају: тренутно запослени у предшколским 
установама, основним школама, као и средњој школи, ђачком 
дому и високошколским установама на територији Мађарске, 
као и просветни радници који су свој радни век посветили 
очувању српског језика и идентитета и тренутно су у пензији. 
Критеријуми за доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ:

- Изузетно залагање и зна- 
чајна достигнућа у раду са 
децом, ученицима, однос- 
но студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави 
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос 
њеном угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година 
радног стажа у српском народносном/мањинском образовном 
систему.

Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега 
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде 
добитник признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ.

Предлоге очекујемо најкасније до 20. децембра 2021. године, 
путем поште на адресу Српског педагошког и методолошког 
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла szerbpedkp@gmail.com

Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке, 
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.

Све додатне информације можете добити 
путем телефона 0670 339 2995.

Културно-уметничко друштво „Табан” срдачно вас позива на

II ТАБАН БАЛ

6. новембра 2021. у 19.00 ч. 

Кебања, сала „Köszi Kő Café“
Будимпешта 1105, Ул. Előd бр. 1

За добро расположење побринуће се оркестар  
„Покладе” из Мохача

Цена улазнице: 2000 фт
Улазнице за бал се могу купити на лицу места, а 

резервација столова се може обавити путем имејла: 
kudtabanbp@gmail.com и biljana.szabo@gmail.com

Организатор: КУД ТАБАН
Покровитељ: Фондација „Бетлен Габор“

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НОВЕМБАР 2021.

06. 11. субота – Задушнице – Света Литургија   10.00 ч. 
06. 11. субота –  Вечерње   16.00 ч.
07. 11. недеља – Света  Литургија   10.00 ч.
07. 11. недеља – Вечерње   16.00 ч.
08.11.понедељак  – Св. Великомученик
Димитрије – Митровдан Света Литургија   10.00 ч.
08. 11. понедељак – помен у Будиму   12.00 ч.
13. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.
14. 11. недеља – Света Литургија   10.00 ч.
15. 11. понедељак  – Вечерње   16.00 ч.
16. 11. уторак – Обновљење храма Св. 
Великомученика Георгија - Ђурђиц
Света Литургија    10.00 ч.
20. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.
21.11. недеља – Сабор Св. архангела 
Михаила – Аранђеловдан 
Света  Литургија    10.00 ч.
27. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.
28. 11. недеља – Света Литургија  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова!

Промоција књиге

„СВАКА ПТИЦА СВОЈИМ ГЛАСОМ ПЕВА“
Аутор: проф. др Димитрије О. Големовић

5. новембра 2021. у 18.00 ч. 
Свечана сала Текелијанума

Будимпешта, Ул. Veres Pálné бр. 17

Књига је настала као резултат обиласка неколико стотина 
села и сакупљања великог броја драгоцених песама. Тиме 
што их је објединио на једном месту, аутор је допринео не 
само томе да се оне сачувају од коначног заборава, већ и 

да буду доступне широј читалачкој публици.

У програму учествује: Бранка Башић
Организатор: КУД „Табан”

Покровитељ: Фондација „Бетлен Габор“

ИНФО
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Седам векова од смрти краља МилутинаГОДИШЊИЦА

С вети краљ Милутин празнује се 
12. новембра по грегоријанском 
календару (30. октобра по јули-

јанском), заједно са својим братом 
Драгутином, преподобним Теокти-
стом (у монаштву) и мајком Јеленом. 
Kао Свети краљ, краљ Милутин је до 
данашњих дана поштован, а његове 
мошти похрањене су у цркви Свете 
Недеље у Софији. 
Управо тако, увек као светог краља, Ми-
лутина је називао његов унук, краљ и 
цар Стефан Душан. Kраљ Милутин је 
један он најзначајнијих владара српске 
историје и највећи задужбинар, а њего-
ва вишедеценијска владавина значајно 
је променила ток развоја српске сред-
њовековне, и не само средњовековне, 
државе. Због тога је 2021. година Светог 
краља Милутина.
Рођен је 1253. године као најмлађи син 
краља Стефана Уроша I и Јелене Анжуј-
ске. Он је први краљ који је постигао 
озбиљан политички утицај у региону, 
који је склопио офанзивне савезе, али 
и који је био мета јаких савеза околних 
држава.
Подигао је многе манастире и цркве, 
од којих је најзначајнији за српску кул-

туру манастир Грачаница. Kао и већину 
монарха из ове династије, Милутина је 
након смрти 29. октобра 1321. године 
Српска Православна Црква прогласила 
свецем и од тада је у историји познат 
као Свети краљ Милутин.
На власт је ступио неочекивано, у 29. 
години живота, након што се његов 
брат, краљ Стефан Драгутин, одрекао 
власти. Убрзо након крунисања 1282. го-
дине, Милутин је напао византијско тле 
у Македонији, укључујући и престони-
цу Скопље, која је пала под његову вла-
давину. Тадашњи византијски цар, Ми-
хајло VIII Палеолог, спремао се да обја-
ви рат Србији. Умро је пре него што је 
успео да обави припреме, али је рат 
ипак започет пошто га је наследио Ан-
дроник II Палеолог.
Милутин је са својим братом Драгути-
ном у току рата напредовао дубоко у 
византијску територију, чак до Kавале 
у Грчкој. Наредних петнаест година од-
игравао се рат између две државе, све 
док 1299. године није потписан спора-
зум мира. Цар Андроник II Палеолог 
дао је Милутину своју најмлађу кћер 
Симониду за жену као симбол гаран-
ције мира, а Милутин је задржао осво-

јене византијске територије као њен 
мираз. Симонида је била четврта жена 
краља Милутина па се он због свог бур-
ног брачног живота неретко пореди са 
озлоглашеним енглеским краљем, Хен-
ријем VIII.
Након склапања мира са Византијом, 
почеле су несугласице између Милути-
на и његовог старијег брата Драгутина 
Немањића. Драгутин је у међувремену 
владао територијом од Браничева до 
реке Босне на западу, са Београдом као 
престоницом. Браћа су се на крв и нож 
завадила и њихова свађа, са спорадич-
ним помирењима, потрајала је до Дра-
гутинове смрти 1314. године.
Док су били у завади, Милутин је поста-
вио свог сина Стефана Дечанског за 
господара у Зети (Црној Гори). То је зна-
чило да ће Стефан Дечански бити на-
следник српске круне, а не Драгутинов 
син Стефан Владислав II коме је круна 
по праву припадала. Након братовљеве 
смрти, Милутин је наставио да показу-
је своју владарску надмоћ присвојивши 
његове територије, укључујући и Бео-
град, и освајавши многе друге. Међу-
тим, 1319. године, мађарски краљ Kарољ 
I Роберт повратио је власт над Београ-
дом и бановином Мачвом, док је Ми-
лутин наставио да држи територију у 
Браничеву.
Године 1314. Милутинов син Стефан Де-
чански је ковао побуну против свог оца 
због провизантијске политике. Иако је 
побуна имала све изгледе да успе, то се 
ипак није догодило. Изгледа да је Ми-
лутин наслутио шта се дешава и поку-
шао да започне преговоре са Стефа-
ном, али их је овај одбио и подигао се 
на оружје. Снага Ми-
лутинових трупа у од-
носу на оне које је у 
том тренутку успео 
да окупи његов син 
била је драстично ве-
ћа, због чега се он 
пред њима повукао 
са друге стране реке 
Бојане и прихватио 
преговоре које му је 
Милутин, поново, по-
нудио речима:
„Чедо моје мило и ср-
дачно, зовем те и не 
одазиваш ми се. У жа-
лости мојој изгледа 
ми да си близу мене, 
но пружам руку и не 
налазим те. Многе су-
зе чине ми слепоћу и 
љутим болом цепа ми 
се срце због твога раз-
лучења и дели ме пла-
меновима од многог 
уздисања. Зар то бе-
ше чедо моје, чему се 
не надах од тебе? Но 
дођи, драги сине мој, 
да се утеши старост 
моја.”
Он је изашао на коле-
нима пред оца и мо-
лио је за милост, али 
је Милутин био неми-
лосрдан. Након што га 
је разбаштинио, наре-
дио је да се његов син 

окује и у ланцима спроведе у Скопље. 
Ту је у тамници, после неког времена, 
по очевој наредби ослепљен (по неким 
изворима на захтев краљице Симони-
де), чиме је Милутин планирао да га 
онеспособи за евентуалног вођу неза-
довољне властеле, пошто је према сред-
њовековним схватањима као слеп био 
неспособан за управљање државом. 
Међутим, касније ће се испоставити да 
је Стефан ослепљен само делимично 
или боље рећи привремено, али је то 
од Милутина врло вешто скривао. Не 
зна се како је тачно спашен вид Милу-
тиновом сину и поред краљевог наре-
ђења, али се претпоставља да је џелат 
потплаћен или да је по среди завера 
против краљеве одлуке.
Милутин је после тога наводно, слепог 
Стефана са супругом Теодором и два 
сина послао у изгнанство у Цариград 
код свог таста Андроника II. До краја 
Милутинове владавине, сматрало се да 
ће његов најмлађи син преузети трон, 
али у пролеће 1321. Стефан Дечански 
се враћа у Србију где му отац даје по-
миловање.
Током јесени исте године, Милутин па-
да у постељу, погођен болешћу која му 
одузима моћ говора. Издахнуо је 29. oк-
тобра 1321. године у свом дворцу у Не-
родимљу, недељу дана након завршетка 
Грачанице. Његова изненадна болест и 
несређено питање наследника, створи-
ли су прави метеж у држави тако да су 
пљачкашке чете напале чак и спровод 
који је преносио његово богато укра-
шено тело из Неродимља у његову за-
дужбину, манастир Бањску.

Д. А.

Година једног од најмоћнијих српских владара
Управо се навршило седам векова од смрти српског 

краља Стефана Уроша II Милутина, који је преминуо 29. 
октобра 1321. године. Био је краљ између 1282. и 1321. го-
дине, као припадник династије Немањића и сматра се јед-
ним  од најмоћнијих владара Србије у средњем веку. Пам-
тимо га и по великом броју српских манастира, које нам је 
оставио у наслеђе. 

ЗАДУЖБИНЕ ПО КОЈИМА ГА ПАМТИМО
Краљ Милутин подигао је и обновио већи број манастира и цркава, ме-

ђу којима се издвајају Богородица Љевишка, Грачаница, Богородица Тро-
јеручица у Скопљу, Старо Нагоричане и Бањска (грађена по угледу на 
Студеницу), као и манастирска црква у Хиландару на Светој гори.


