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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Свечаност у Мађарском парламенту

Уручени акредитиви представницима
националних заједница

вљати до краја изборног циклуса, односно до 2026. године.
„Овом свечаном приликом су сви
посланици и представници народности, који су изабрани на партијским и самоуправним листама, од
представника Националног избор-

Председници Националне изборне комисије и Националног изборног уреда, др Андраш Теглаши и др Атила
Нађ, у Парламенту Мађарске свечано су уручили акредитациона писма представницима националних заједница.

С

рпску заједницу у Мађарској ће
и у овом мандату представљати
Љубомир Алексов, као први на
јединственој листи коју је за протекле
изборе поставила Самоуправа Срба
у Мађарској. Он ће ову функцију оба-

ПРОЈЕКТИ

Обнова пруге Суботица-Сегедин

Приводе се крају радови
на српској страни
Камен темељац за обнову пруге од Суботице до Сегедина положили су заједнички Александар Вучић, председник Србије и Виктор Орбан, премијер Мађарске, 18. октобра 2021. године. Готово шест месеци након тога може се
рећи да је пруга, у делу где пролази кроз Србију завршена, иако је крајњи рок новембар ове године. По свему
судећи, мађарски део до Сегедина требао би бити завршен до тог рока.

П

руга која повезује Суботицу
и државну границу са Мађарском је завршена на српској страни, а преостало је још да мађарска страна уради свој део посла,
како би железнички повезала Суботицу и Сегедин. Шине су постављене
дуж читавог дела трасе на српској
страни и преостали су још завршни
радови на њеној електрификацији,
заштити од буке и дотеривања обновљених железничких станица.

Ових дана још се ради на железничкој станици на Палићу, али се
очекује да мајстори овде свој посао
заврше до првомајских празника. Железничка станица на Палићу један је
од некадашњих бањских објеката изграђених у стилу сецесије, те је под
заштитом као споменик културе. Пажљиво је обновљена, добила је нову
надстрешницу, а мајстори управо
брусе камене плоче са мотивима које из станице воде на перон. Поред

ОЧЕКУЈЕ СЕ И ЗВАНИЧНО ТЕСТИРАЊЕ
Мајстори кажу да тестирање пруге још није рађено, али се сав транспорт
радног материјала одвија већ овом пругом. „РЖД интернешенел”, руски
партнер конзорцијума ангажованог на градњи, ради горњи строј пруге и
управо машином „подбијачицом” набија туцаник дуж шина. Приметно је
да дуж пруге постоје јаркови и додатна ојачања како их киша и мраз не би
спирали. То је основ за заштиту трупа сваког објекта, кажу грађевинци ангажовани на пословима на прузи.

ног уреда добили мандате, уз честитке. Затим је обављена формална провера мандатора. Оснивачка
седница биће сазвана за 2. мај ове
године”, изјавио је за наш лист Љубомир Алексов. 

ОСТАЈЕ ПИТАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА
Овом пругом веза између Суботице и Сегедина требала би бити сведена
на 40 минута путовања. Остало је још нерешено питање граничних прелаза,
на којима ће, како се очекује бити обједињена и убрзана процедура. И мада се у први план увек истиче да ће захваљујући овој прузи веза између два
погранична града бити једноставнија и бржа, њен значај је далекосежнији.
Наиме, она би у области теретног саобраћаја требало да буде алтернативни
правац за превоз робе, док се гради брза пруга Београд-Будимпешта.
станице изграђен је и подземни пролаз који је обложен штампаним бетоном, како не би био клизав, и овај пролаз осим што омогућава излазак на
другу страну перона, води даље у палићко насеље. Подземни ходник
опремљен је и лифтом.
Дуж пруге у висини ове станице
мајстори управо постављају заштитни зид од буке, а на стубовима електричари обављају последње послове
на електрификацији пруге. Како се
могло чути овде на терену, дуж пруге
Суботица-државна граница, постојаће седам зидова за заштиту од буке:
код јавних складишта у Суботици, код
Зоолошког врта, поред станице на Палићу, потом на уласку у Хоргош са
леве стране, на железничкој станици
Хоргош, те на излазу из Хоргоша на
два места, у зони гробља и на укрштању путева, односно на местима где
пруга иде поред стамбеног насеља.
Камен темељац за обнову пруге од Суботице
до Сегедина положили
су заједнички Александар Вучић, председник
Србије, и Виктор Орбан,
премијер Мађарске, 18.
октобра 2021. године. Готово шест месеци након
тога може се рећи да је
пруга, у делу где прола-

зи кроз Србију завршена, иако је крајњи рок новембар ове године. По свему судећи, мађарски део до Сегедина
требао би бити завршен до тог рока.
Током прошлог лета, скинуте су
старе истрошене шине и прагови
пруге која је постојала 150 година и
сада су замењени новом, аутоматизованом и електрификованом железничком линијом на којој су ангажовани стручњаци и радници из „РЖД
интернешенел” из Русије, и „Карин
комерц МД” из Ветерника. Вредност
радова је 86,7 милиона евра. Након
обнове, путнички возови ће саобраћати брзином од 120 километара на
час, а у оквиру њене изградње реконструисано је 13 путних прелаза,
а осим железничке станице на Палићу, обновљене су и станице у насељима Бачки Виноград, Хајдуково
и Хоргош. 
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САРАДЊА

Атила Пинтер, амбасадор Мађарске у Србији

Не можемо да прихватимо
санкције против Русије
„Имамо одличну сарадњу са Србијом не само у снабдевању природним гасом, него и електричном енергијом. Kако за Србију, тако је и за Мађарску увоз природног гаса из Руске федерације практично питање безбедности у енергетици, а то значи да ми не можемо да прихватимо никакве санкције против Русије”, каже амбасадор Пинтер.

А

мбасадор Мађарске у Србији
Атила Пинтер, гостовао је у
емисији „Еуроњуз вече”, у којој је говорио на тему ситуације у
Украјини, али и притисака којима су
наше две земље изложене – Мађарска због одбијања да пошаље оружје
Украјини, а Србија због неувођења
санкција Русији.
„Министар Сијарто је нагласио да
је Мађарска од 2014. године већ прихватила много санкција против Русије. Али, увек имамо црвену линију,
а она је у овом случају енергетика и
увоз природног гаса. Kако за Србију,
тако је и за Мађарску увоз природног
гаса из Руске федерације практично
питање безбедности у енергетици, а
то значи да ми не можемо да прихватимо никакве санкције против Русије”, рекао је мађарски амбасадор.
Он каже да Мађарска свакако од
2010. године ради на томе да дивер-

зификује изворе енергената, што ће
остати важан део њихове спољне политике.
„Могу да вам кажем да имамо добру сарадњу са Хрватском. Повезали смо се са другим земљама као
што су Словачка и Аустрија, а спремни смо да то урадимо и са Румунијом. Наравно, и са Србијом. Имамо
одличну сарадњу са Србијом не само у снабдевању природним гасом,
него и електричном енергијом. Ако
гледамо резултате билатералне робне размене можемо видети да и је
и електрична енергија велики део
извоза Србије у Мађарску и извоз
Мађарске у Србију. Наравно, имамо
више могућности осим у сфери природног гаса, али док Србија и Мађарска могу да обезбеде природни
гас, који је 85 одсто из Русије, то значи да морамо да будемо пажљиви у
доношењу одлука. Став Мађарске је

„МАЛА, АЛИ ЈАКА СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА”
„Дозволите ми да истакнем да у Мађарској живи мала, али веома јака
српска заједница, и у последњих неколико година наша влада је посветила
велику пажњу да обезбеди више средстава и помоћи за образовање припадника српске заједнице. На пример, од 2018. до 2020. године обезбеђено
је три милиона евра за реконструкцију школа у Будимпешти, Ловри и Батањи. То се најбоље види у броју српских ђака у основној и средњој школи
'Никола Тесла' у Будимпешти који је пре 10 до 15 година био око стотину, а
данас је преко 600. То је јасан сигнал добрих односа наших двеју земаља”,
каже амбасадор Пинтер.

Стручна конференција

Млади и наслеђе у
прекограничном подручју

једноставан – не шаље оружје у
Украјину, али пружа помоћ на други
начин. Обезбедили смо велику помоћ избеглицама. Мађарска је примила 600 хиљада избеглица из Украјине. Не знамо колико их је остало,
јер немамо још тачне податке, али
смо спремни да им обезбедимо смештај, храну и могућност запослења.
До сада смо у Украјину послали 400
тона лекова, хране и пића у оквиру
програма Hungary Helps”, каже Пинтер.
Када је реч о молби украјинске
владе, Мађарска није спремна да пошаље оружје у Украјину: „Опет кажем, спремни смо да помогнемо избеглицама на друге начине, у виду
лекова и хране, али слање оружја је
безбедносно питање”, истиче он.
Тајна добрих односа Мађарске и
Србије је, сматра Пинтер и то што
„међусобно прихватамо одлуке које
су наше владе донеле, па је тако било
и што се тиче става Србије да осуди
инвазију на Украјину, али не и да уведе санкције Руској федерацији”. Он
каже да мађарска влада неће вршити никакав притисак на српску када
је та одлука у питању.
Говорећи о притисцима који се на
Србију врше због неувођења санкција, Пинтер истиче да то значи да је
Србија све ближа Европској унији:
„Србија је свакако ближа ЕУ него, рецимо, 2014. године. Што се више једна

земља приближава ЕУ, то су очекивања све већа и већа. Али, ми исто тако
мислимо да само од српске владе
зависи хоће ли се придружити санкцијама или не”, додаје и нада се да
сукоб у Украјини неће трајати још
дуго јер, како каже, посао тек тада
предстоји.
„Мораћемо да анализирамо целу
ову ситуацију. Плаши ме то што тренутно нико не може јасно да види и
каже шта ће бити следеће или за десет година у тим регионима”, истакао
је он.
Пинтер каже да се утицај изборних резултата у Србији и Мађарској
„огледа у билатералним односима, а
понајвише у томе што ће се устаљено
добра сарадња наставити и у будућности”.
„Мислим да је пријатељство вашег
председника и мог премијера важан
фактор када причамо о билатералним односима, јер су вам у политици
увек потребни добри партнери, па
чак и пријатељи. У последњих неколико година господин Вучић и Орбан
изградили су, не само добре, већ пријатељске односе међу нашим земљама”, истиче он.
У прилог томе, сматра и да третирање мађарске мањине у Србији треба да послужи као пример и другим
европским земљама. Реципрочно, и
Мађарска ће наставити да гарантује
права српске мањине. 

да се укаже на то како одрживо управљање културним наслеђем може да
помогне економски развој локалних
заједница – истиче Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу
и информисање.

„Најважнији део пројекта је што су
млади део тога. Они су у радионицама у еминентним институцијама културе упознали раскош културног наслеђа и значај бриге о њему”, сматра
она. 

У Скупштини Војводине одржана је конференција посвећена пројекту „Млади и наслеђе – традиција и будућност у прекограничном подручју”, који финансира
Европска унија у оквиру прекограничне сарадње Мађарске и Србије.

У

претходних годину дана млади
из Мађарске и Србије на радионицама, предавањима и студијским путовањима у Војводини и Мађарској упознали су културно наслеђе
овог региона, научили су како да га
промовишу и очувају за наредне генерације. Носиоци пројекта су покрајинска влада, Фонд Европски послови
и мађарска Жупанија Чоград-Чанад.

„Овај програм намењен је младима и пружа им могућност да заједнички праве програме и манифестације. До сада је било осам програма
у Србији и Мађарској, чији циљ је да
се културна традиција пренесе на нове генерације”, каже Ана Мађар, саветница за културу, спорт и омладину
жупаније Чоград-Чанад. Поред очувања, један од циљева пројекта је и Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу и информисање
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ДУХОВНОСТ

Ускршње свечаности у Мађарској

Радост због победе Сина Божјег над
смрћу и прогонством

Помаз

Будимпешта

Н

а Воскресенију, које је служено
у поноћ, у цркви Светог великомученика Георгија у Будимпешти окупио се знатан број верника.
Воскресеније су служили: о. Зоран
Остојић и о. Никола Почуча. Као и
обично, и овога пута је обављен опход са литијом.
Празник над празницима је прослављен на веома достојанствен начин. На Светој литургији чинодејствовала су оба свештеника и ђакон
Стефан Милисавић. Те пријатне
пролећне недеље окупио се велики
број верника у цркви, коју од недавно краси изузетно леп приказ Светог великомученика Георгија, постављен изнад улаза у мушку цркву.
Током богослужења прочитана је
посланица патријарха српског Порфирија. Верницима су после ускршње литургије подељена освештана
црвена јаја, симбол васкрсења.
Воскресеније је у српском храму
Светог архангела Гаврила у Калазу,
служено у поноћ, а чинодејствовао
је месни парох о. Зоран Живић. На
јутрењу су се и овом приликом окупили калашки Срби, верни чувари
своје православне вере. Двадесетак
верника, предвођених својим парохом, са црквеним барјацима повело је опход око српског крста, који
Сентандреја

литургију, са почетком у 10 часова,
служили су о. Војислав Галић и јеромонах Варнава Кнежевић. На празничном богослужењу окупио се значајан број верника. На вечерњу, које
је служено у 17 сати, Свето Јеванђеље

се налази на Главном тргу Калаза. Васкршња литургија је служена са почетком у 10 сати, а на празничном богослужењу окупило се педесетак српских верника. При крају литургије,
отац Зоран Живић је прочитао посланицу патријарха Порфирија, а потом
су подељена освећена јаја. Након службе приређено је послужење у згради бивше месне српске школе.
По древном обичају, Воскресеније
у Помазу служено је у зору, са почетком у 4 сата. Овај пут, у месној цркви
Светог великомученика Георгија окупио се нешто мањи број верника. Месни парох о. Љубисав Милисавић, у
пратњи ђакона Стефана Милисавића
је са својим парохијанима повео литију до каменог крста, који се налази
на Главном тргу у најужем центру
града Помаза. По устаљеној традицији, обојена и освећена ускршња јаја
подељена су после јутрења.
Васкршње богослужење је почело
тачно у 10 часова. Свечану литургију
служио је парох о. Љубисав Милисавић. При крају свете службе месни
парох је прочитао посланицу српског
патријарха Порфирија. Ружичало ће
се у Помазу обавити у 30. априла, са
почетком у 9 часова.
У српској цркви посвећеној Светом
архангелу Гаврилу у Чобанцу пра-

знична литургија је служена на Други је прочитано на неколико језика. Рудан Ускрса, са почетком у 10 сати. По жичало, односно освећење гробова,
устаљеном обичају и ове године је биће обављено 30. априла, са почетслужио о. Љубисав Милисавић, парох ком у 14 сати.
помашки и администратор чобаначНајсвечанији и најрадоснији хрики. У храму су се окупили
малобројни чобаначки
Срби, који истрајно чувају
своје православно наслеђе.
После васкршње Свете
литургије помашки парох
је одржао Ружичало и
том приликом осветио
гробове у месном српском православном гробљу.
Воскресеније је у Сентандреји одржано тачно
у поноћ, у импозатној Саборној цркви. Том приликом служио је о. Војислав
Галић, парох сентандрејски, уз саслужење јеромонаха Варнаве Кнежевића.
Иако је било кишовито
време Сентандрејци су,
Калаз
предвођени својим духовницима, обавили опход око катедралног храма.
шћански празник прославили су и
Сутрадан, у Саборном храму успе- Срби из Стоног Београда. На Велики
ња Богородице, свечану васкршњу петак одржано је празнично вечерње.
Стони Београд
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Бата

Уочи самог Васкрса протојереј Павле
Каплан је својој пастви одржао празнично јутрење, прославу ускрснућа
Христовог, у присуству великог броја
верника, Срба, Украјинаца и Руса. После опхода око цркве, освећена су
васкршња јаја. На Ускршњи понедељак одржана је свечана литургија и
том приликом за певницом је појао
Милан Дујмов.
У суботу, недељу дана пред Васкрс,
православни верници су прославили
Лазареву суботу, односно Врбицу. Парох Павле Каплан је у Бати окупио
своју паству на вечерње и после опхода око цркве, освештао врбове
гранчице и поделио их верницима.
Најмлађи су добили по „киндер јаје”.
Верници су помазани миришљавим
светим миром. На Велики петак, на
вечерњој служби, верници су се у молитвама подсећали на скидање Христовог тела са крста. На сам дан Ускрса, у батском храму се окупио велики број верника да свечаном
литургијум прослави ускрснуће Господње.
Срби у Ловри су заједничком молитвом прославили ускрснуће Исуса
Христа. У Васкршњу недељу, у препуној цркви, отац Радован Савић служио је свечану литургију уз појање
Предрага Алексова и свих присутних
верника. Отац Савић је верницима
прочитао Ускршњу поруку патријарха
српског Порфирија и између осталог
рекао: „Сазвани смо као један јединствен људски род. Позвани смо да једно будемо, с тога се Васкрсломе Господу молимо да што пре безусловно

Чип

успостави мир, да престане
страдање и да се све избеглице врате у своје домове.”
За Велики петак мештани
Чипа су припремили своју
цркву, очистили је и богато
украсили цвећем. Поставили
су Христов гроб прекривен
плаштаницом, коју су верници целивали. На Велику суботу, у 23 часа, отац Радован
Савић служио је Васкрсеније у цркви пуној верника. Опход око цркве са литијама
није спречио ни велики пљусак. Уследило је целивања
плаштанице, а свештеник је
извршио миропомазање.
У Батањи су, негујући традицију прославе Ускрса, ученици нижих разреда Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта, са
својим педагозима, прославили највећи хришћански
празник. Подстакнути шаренилом пролећа, малишани су уредили своје паное у учионицама, док су
се педагози потрудили да школско
двориште уреде и декоришу у празничном стилу. Маште и креативности није недостајало, јер знамо колико се сви веселе Ускрсу и свему што
нам овај празник доноси.

Ловра

носе ускршња јаја, затим су пластифицирана шарена јаја сакупљали по
школском дворишту и убацивали лоптице у ускршњег зеку. После занимљивог такмичења, које је протекло
у добром расположењу, поставили су
празничну трпезу и заједно отпевали
песму „Људи ликујте”.

жили васкршње празнике. У храму
посвећеном рођењу пресвете Богородице протојереј-ставрофор Илија
Галић служио је свечану васкршњу
литургију, на којој су се окупили верници из Батање. Верници су, затим, у
кругу својих породица, уз богату трпезу, наставили са слављем празника.

Најинтересантнији и највеселији
програм су оставили за крај, а то је
туцање ускршњим јајима. Јаје које је
пукло припало је оном детету које га
је разбило. Такмичење је било веома
интересантно за децу. После оваквог
празновања у школи, деца су кренула
на заслужени пролећни распуст.
Православна хришћанска црква и
верници у Батањи свечано су обеле-

На Ускрс, празнично јутрење и Свету литургију у храму Св. Николаја у
Сегедину, служио је протонамесник
Далибор Миленковић, архијерејски
намесник сегедински. На крају Свете
литургије прочитана је посланица
Његове светости патријарха српског
г. Порфирија, а затим су свима сабранима подељена васкршња јаја, док су
дeца добила и пригодне дарове за
које су се побринули месна Српска
самоуправа и црквена општина, као
и госпођа Јелена Недељковић.
На Велику суботу, поподне у 17 сати, у Баји је у присуству скромног броја верника, Воскресеније служио протонамесник Јован Бибић, парох сантовачки и администратор бајске
парохије. Извршен је и опход светиње, да би на крају свим присутним
верницима срећне ускршње празнике – уз поздрав „Христос воскресе!”,
пожелео администратор парохије у
Баји.
Срби у Сантову, на челу са својим
духовним пастиром о. Јованом Бибићем, месним парохом, такође су обележили празник над празницима. Уз
присуство мештана и малог броја некадашњих Сантовчана, који се, када
могу, сваком приликом, поводом нај-

Ловра

Пред почетак пролећног распуста
за најмлађе су припремљене ускршње радионице. Ученици првог и другог разреда су темперама осликавали јаја од стиропора, док су ученици
трећег и четвртог разреда фарбали
права јаја црвеном бојом. Након фарбања јаја уследиле су игре спретности са јајетом. Подељени у екипе, малишани су покушавали да у кашици

Батања
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Сегедин

радоснијег хришћанског празника,
враћају у свој родни крај, одржана су
свечана богослужења и обичаји, везани за период пре Ускрса и празник
Христовог воскресења.
Празнично је било на Лазареву суботу и на Цвети. Пошто су 17. априла,
на дан Христовог уласка у Јерусалим,
многи баш тада празновали први дан
Ускрса (многи хришћани, који славе
по грегоријанском календару, ове године Христово воскресење прославили су 17. и 18. априла), у организацији Културно-уметничког друштва „Весели Сантовчани” и Оркестра
„Zanthowerkli”, у месном Дому културе, одржан је Ускршњи бал.
Изузетно свечано и масовно било
је и на први дан празника Христовог
воскресења, 24. априла, када се њих
око педесет појавило на васкршњој
литургији и помолило Васкрслом Господу Христу.
Духовни пастир Сантовчана, као
администратор мохачке парохије, васкршњу литургију у Мохачу одржао
је на други дан Ускрса, и то у капели
на месном српском православном
гробљу. На опште изненађење месних
Срба, које је предводила Зорица Сте-

Грабовац

Сантово

панов, председница Српске читаонице и потпредседница Самоуправе
Срба у Мохачу, њима су се у празновању Христовог воскресења придружили и српски православни верници
из Липове, Мађарбоје, Печуја, а једним аутом дошли су и Срби из Хрватске. По окончању васкршње литургије, уследило је преливање гробова.
Затим је протонамесник Јован Бибић најпре боравио у Сечују, а затим
и у Шумберку, где је на поменутим
сеоским српским православним гробљима, такође, извршио преливање
гробова.
И у Толни је Ускрс протекао празнично. У нашој светињи, манастиру
Грабовац и у Медини, празник Христовог воскресења достојно је прослављен. У Медини, на други дан Ускрса, служена је Света литургија, а
потом се ишло на српско гробље, где
је протојереј Зоран Остојић, парох
пештански и администратор мединске парохије прелио гробове.
У Барањи, у Печују, Велики четвртак и Велики петак, за разлику од ранијих година, протекао је у знаку присуства већег броја православних верника, а молитвено су их предводили:
јеромонах Митрофан и мати Софија,
из манастира Грабовац.
Кулминацију
празника представљао је први дан Ускрса, када је било веома празнично. У српском православном
храму посвећеном
Св. Андронику и Јунији, окупио се велики
број православних
верника, а међу њима
највише Украјинаца и
Руса. Најмлађи је био
мали Александар из
Украјине, са својих
осам месеци, док је
најстарија била деведесетдвогодишња Рускиња Роза. Наравно,
било је и Срба, Мађара, Румуна и Бугара,
па зато није чудила
чињеница да су јереј
Милан Ерић, парох
печујски (који се уз
помоћ штака јуначки
држао и тек се опоравља након операције
кука), и протођакон

Андраш Штријк, Свету литургију служили на српском, мађарском и црквенословенском језику, а молитва се
једном приликом чула и на румунском. Сасвим природно, и древни поздрав „Христос воскресе!” могао се
чути на више језика. Уследили су, наравно, отпоздрави. У склопу васкр-

ба, донели од кућа и бројни Мађари,
Руси, Украјинци и Румуни.
Међу њима налазиле су се и две
кошарице са близу 200 јаја, која су
обезбедили: Борис Бранковић и Максим Молнар, чланови Печујске српске
православне црквене општине, а
офарбала их је попадија Андријана

Мохач

шње литургије прочитана је и Ускршња посланица патријарха српског
Порфирија и владика Српске православне цркве (СПЦ). Слично прошлој,
и ове године духовни пастир Печујаца је, у друштву протођакона Анраша
Штријка, на крају ускршњег богослужења, осветио шунку, колач, јаја и вино, као и кошарице, које су поред Ср-

Печуј

Ерић. По окончању празничног богослужења, у порти светиње одржано
је и такмичење у туцању јајима. Првенствено су се такмичила деца, а на
крају надметања победила је Марија
Мацибора из Украјине. Њој је уручен
пригодни победнички поклон, а наставак празновања Ускрса, у порти
печујског српског православног хра-
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Деска

ма, протекао је у знаку дружења и
празничне закуске, уз ћаскање о значају празника Христовог воскресења.
Украјинских избеглица било је и у
Дески, на ускршњој прослави. Као
што смо већ писали, због реконструкционих радова на дешчанском српском православном храму и у самој
цркви, једно време тамо није било
богослужења. Међутим, 16. априла,
на Лазареву суботу, након дуже паузе, у богомољи се поново зачула молитвена реч, а потом су, наравно,
уследила и свечана обележавања
осталих празника. Низали су се обичаји, које су мештанима у аманет
оставили њихови преци. Од Лазареве
суботе, па све до трећег дана Ускрса,
представљена је права лепеза обичаја. Више него свечано било је првог
дана празника Христовог воскресења када је у организацији месног
КУД-а „Банат”, у Културном, образовном и верском центру „Свети Сава”
одржан богат програм и то у склопу
ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.
Након преподневне празничне васкршње литургије, служене у дешчанском српском православном
храму, рани поподневни сати у Центру „Свети Сава” протекли су у знаку
програма „Православни Ускрс и туцање јаја”.
Нови Сентиван

У раду радионица „Златне руке”
КУД-а „Банат” учествовало је 105 учесника, међу њима и чланови Удружења „Талентум” из Суботице, партнери
Дешчана из Србије, са којима чланови „Баната” реализују прекогранични пројекат. Међу учесницима радионица нашли су се и Украјинци, збринути у Дому народности у Сегедину,
које је у Деску довео директор те
мањинске установе, Атила Каршаи.
Учесници радионица били су веома активни и радо су фарбали и шарали јаја користећи при томе разне
технике (обичну, са вуном, жицом и
друге технике). Њихов труд се свакако исплатио и сви су били одушевљени изложбом шарених јаја, која је
била отворена у музејском делу Центра „Свети Сава”. Поставка је садржала фарбана пачја, гушчија, кокошја, ћурећа, морчија, па чак и нојева
јаја.
Није изостала ни „Европска туцијада”. Дванаесто по реду надметање
у туцању ускршњим јајима, уприличено је на дворишту Центра окупљања дешчанских Срба, а на такмичење се пријавило педесет осам учесника. Пред сам почетак европског
мегдана, такмичарска јаја освештао
је протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански, који се такође
пријавио за такмичење.

Такмичари су се и
овом приликом опробали у разним категоријама, а на крају је
победу однела Тијана
Маријић Тамиш, која
је постала и власник
великог пехара Европског првенства у туцању ускршњим јајима. У
посебним категоријама награђени су Бенедек Пор и Ана Крум.
Приликом свечаног
уручења награда, „вечитим првацима” у туцању ускршњим јајима проглашени су унука и деда – Мирјана и
Светозар Шевић.
За време и након
такмичења, учесници
и сви заинтересовани
могли су да уживају у
укусним гибаницама
и колачима. Дешчани
су имали програм и
другог дана Ускрса,
када је одабрана груЧанад
па из „Баната” фијакером обилазила куће,
са циљем да полије
девојке и жене. Трећег дана Ускрса
на старом и новом гробљу освећени
су гробови.
Поред Дешчана, достојно су прославили Ускрс и Срби у осталим насељима у Поморишју. У Вашархељу,
на Велику суботу, васкршње јутрење
у присуству месних православних
верника, међу којима, пре свега, има
српских, румунских и мађарских житеља, служио је протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански,
администратор вашархељске парохије.
И у Чанаду је васкршње јутрење
служено на Велику суботу. У склопу
обележавања празника Христовог
воскресења, на Велики петак, отворена је фото-изложба под насловом
„Часни крстови у Чанаду”, аутора
Фрање Колара, председника месне
српске самоуправе. Он је својим фото-апаратом овековечио бројна крсна знамења, а најлепша су представљена у Дому народности, у поменутом поморишком насељу. Поставку
од тридесет фотографија, поред месних Срба, погледали су и Румуни,
који живе у овом насељу, као и начелник села Јанош Фаркаш. Срби у
Чанаду су поручили израду новог
Часног крста за месно српско православно гробље. Знамење је на други
дан празника Христовог воскресења
Српски Ковин

освештао протојереј-ставрофор
Илија Галић, парох батањски и администратор чанадске парохије.
Поводом Ускрса, празнично је било и у Новом Сентивану. Срби у овом
насељу су активно учествовали у
прослави предваскршњих и васкршњих празника. Васкршње јутрење
служено је у недељу, у 6 сати, на први
дан Ускрса, а већ по устаљеној традицији свечана ускршња литургија
одржана је на други дан празника
Христовог воскресенија. И ове године месна српска самоуправа, предвођена председницом Теодором
Крунић Дунаи, потрудила се да након празничног богослужења доминирају старински обичаји и традиција. На дворишту зграде бившег парохијског дома уприличено је пригодно
поливање представница лепшег пола, као и такмичење у туцању ускршњим јајима.
На трећи дан Ускрса је протонамесник Светомир Миличић, парох
дешчански, администратор новосентиванске парохије, обавио освећење
и преливање гробова на српском
православном гробљу у Новом Сентивану.
Екипа сарадника СНН-а:
Драгомир Дујмов, Катарина Бачи
Павловић, Станислава Ђенеш
Екбауер и Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СЕЋАЊЕ

Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

Два века од рођења
Јакова Игњатовића (13)
У време жестоког и отвореног сукоба између патријарха
Јосифа Рајачића и председника Главног одбора Ђорђа
Стратимировића, Јаков Игњатовић је настојао да, ради
очувања јединства покрета, помири сукобљене стране,
упозо-рава¬јући да је сада најважније успоставити слогу
у српским редовима, јер се само на тај начин може доћи
до жељеног успеха, чиме би српски народ био награђен за
сва „страданија” у дотадашњем рату.

И

гњатовићу се тада као спасоносна чинила вест о скором доласку из Италије, изабраног српског војводе Стевана Шупљикца, па је тим поводом подсећао
на одлуке Мајске скупштине, на којој
је српски народ био „једна реч, једна
мисао, једно чувство”, што треба да
остане и у овом новом времену у коме се води одсудан рат за његово народно биће. Због свега тога Игњатовић је у својим чланцима позивао на
слогу и јединство, које је српском народу сада нужно да би могао поново
да поврати своја „природна права”
која су му у прошлости била „затрпана” и погажена.
Поред тога, Игњатовић је знао да

је за даље подстицање и ширење борбеног расположења међу Србима било неопходно посветити већу пажњу
Вестнику, па је предлагао да лист,
уместо два пута недељно, излази сваког дана, зато што „дух и чувство новорођеног народа сваког дана нову
и нову рану потребује”.
У то време „Игњатовић је прекинуо
и дотадашњи начин писања, који је у
новинама неговао Теодор Павловић.
Њему се нису допадали: школарни
стил адво-катске дијалектике, алегације, опширна разглаголствија и лична полемика. Уместо тога писао је јасно и разговетно, свима лако разумљивим стилом и језиком”. Вестник
је тиме стекао знатан број нових чи-

ПРОМЕНА СТАВА ПРЕМА УСТАНКУ
Игњатовићево тадашње писање је у свему противуречило његовом ставу
на почетку револуције, када се борио за слогу са Мађарима. Међутим, у
отвореном сукобу између мађарског устанка и српског покрета, Игњатовић
није видео другу могућност већ да стане на страну српског народа и потпомаже га у његовим националним тежњама. У намери да ојача српски
покрет, Игњатовић је настојао да својим чланцима у Вестнику, утиче на успостављање чвршћих и трајнијих веза са осталим словенским народима, у
првом реду са Хрватима. На тај начин је желео да борбу српског народа
веже за општесловенске тежње и потребе, верујући да ће Срби, у једном
таквом савезу, лакше и сигурније доћи до жељеног циља, и да ће тиме и
њихова народност бити „утемељена и осигурана”.

„МЕТНИМО САМИ СЕБЕ У НАША ПРАВА”
Упућујући прекор Мађарима да су као бунтовници тежили „републиканизму”, Игњатовић је у исто време позивао Србе у рат до победе, речима
које су подсећале на револуционарни проглас: „Одбранимо сами себе...
метнимо сами себе у наша права, у наше границе...”. У том тренутку веровао
је да је наступило време у коме ће српски народ осигурати своју будућност,
и стога је наглашавао: „Нама је царском речју, старим заслугама, и природним правом, наша народност, наша Војводина осигурана”. Тиме је, по његовом мишљењу, био постављен основ у борби против Мађара, „који нису
признавали ни српски народ, ни Војводину”.
талаца, те су га читали „по свим доњим странама, па и по логорима, и
нису налазили никакве замерке”.
Када је царским манифестом од 3.
октобра 1848. мађарска влада, дотада
законита, проглашена
за незакониту и бунтовничку, Игњатовић је
поверовао да је наступило време у коме ће
Срби моћи да остваре
своје националне жеље и потребе. Раскид
Беча са Мађарима, до
кога је дошло после
царског манифеста,
дао је Игњатовићевом
писању у Вестнику новог полета. У борби
против Мађара, после
октобарског манифеста, Срби су се нашли
на истој страни са Хрватском и Аустријом,
од тог тренутка „се и
њихов покрет, иако у
основи демократски и
револуционаран, укључио у ланац контрареволуције коју карактерише поход царских
трупа против Мађара”.
Игњатовић у томе
још није видео пут у
контрареволуцију, већ
јасан знак да се однос
снага сада променио у
корист Срба, и зато је
писао: „На ноге сад ко је Србин ко је
јунак!”. Признајући оправданост дотадашње борбе српског народа, Беч
је српском народу вратио веру у испуњење његових оправданих захтева
и тежњи.
Понесен општом струјом, Игњатовић је позивао Србе да истрају у тој
борби, подсећајући их да су решеност и одлучност најбоља гаранција
да ће се стићи до жељеног циља. Пун
вере у коначан успех српског покрета, писао је: „И ја ћу вам браћо још
донекле тру¬бити да сте на оружју

сви готови, а кад моја реч одзив нађе,
променићу перо са сабљом и пушком, и напред ступам гди су најгушћи непријатељски бајонети, где најстрашније топови грме”.
У будућем одређивању положаја
српског народа у Монархији, морају
се узети у обзир и његове заслуге за
државу, јер су управо Срби били она
снага која је спречила отцепљење
Угарске. Зато они имају пуно право
да „изискују да нам се оно што желимо” и због чега „крв проливамо, што
пре царском речју потврди”. Очигледно је да је Игњатовић у том тренутку
веровао да српски народ може и мора да оствари оно што захтева и што
жели: „Може се све преокренути, монархија аустријска преобразити; ал’
србски народ... мора све гарантије
своје народности задобити.”
Игњатовић је мислио да је наступило време у коме ће Срби моћи да
осигурају своју народност, па је настојао да још јаче распаљује српске
масе против мађарске револуције,
која је „законитост свуд ногама погазила”. „Мађари иду против цара”, писао је, „теже к републиканизму; Мађари ради су на гробовима друге народности своју да уздигну; Мађари
хоће све у Унгарији да збришу, само
они да остану.”
У том тренутку Игњатовић је постао поборник и приврженик заједничке „српско-аустријске спреге” у
борби против Мађара, јер је веровао
да је то једина сигурна гаранција за
преуређење Монархије на основама
„федерациј(е) народности”, која ће
сузбити мађарску превласт у Угарској, и тиме „Мађари држаћеду се у
корди и нећеду никад... друге народности подстрекавати и уништожавати”. Зато је позивао Србе у један општи рат против „душман(а) Мађар(а)”,
јер ако они буду постигли оно што
жoле и чему теже, тада „мора аустријска Монархија пропасти и сви народи Унгарије осим Мађара име и народност изгубити”.
Д. А.
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Будимпешта, 28. април 2022.

Српске судбине током револуције 1848–1849. године (30)

Петиција српских граничара
аустријском цару

„Као и сви Народи у овој Држави што своја Права
траже; и Србскиј сав Народ, и сви восточног вјероисповеданија Народи, пробудивши се, зактевају своја
Права уживати, између који зактевања и ми Срби Граничари имамо своја, која се јединствено на Србску
слободу односе.”

О

фицири наставише своју
препирку око озбиљности
мађарске револуције под
вођством Лајоша Кошута и његових
присталица.
- Та није то никаки циркус! То је,
браћо моја, молба упућена Његовом
величеству! То ће бити, ако Бог да, гаранција за нашу славну српску будућност! – придода енергично поручник
Пера Јовановић.
- Но-но! Господо официри, ја вам
совјетујем да се олако не захуктавате! Прст на чело и памет у главу! Није
то дечија сигра! – упозоравао је
озбиљним лицем капетан Вучковић.
Натпоручник Бига није обраћао пажњу на ову капетанову опаску и поче
наглас да чита петицију:
„Ваше краљевско Величество! У
највећој понизности припада Народ Србскиј Граничари Вашем

Краљевском Величеству Императору Аустријскому, под Којег крилом и у напредак вјеран остати жели за подпору – с том препокорном
молбом, да би и нас, као и сву прочу браћу Србе, онако, као и све Народе у Монархији Аустријској живеће, милостиво чути, и великодушно
помиловати,
благоусердствовали.”
- Баш је лепо натрукована та петиција! - закликта Теодор Јеремић.
- Тако је! Мој брат Тоша би сад
сигурно рек'о: баш је торжествено
написано! – одушевљавао се Василије Вилински.
- Свака чест и част и поклоњеније! – узвикне Пера Јовановић.
- Silentium, господо официри! –
смиривао је официре капетан Ђорђе Вучковић.
- Ћут'те, гром вас спржио! Здраво

29. априла 1892. – У Београду је основана Српска књижевна задруга.
Први председник био је Стојан
Новаковић, а потпредседник Јован
Јовановић Змај, који је израдио и
њен амблем. Прва објављена књига
била је „Живот и прикљученија” Доситеја Обрадовића.

ства одбране и Генералштаба Војске
Југославије у ужем центру Београда.

29. априла 1945. – Америчке трупе су
у Другом светском рату ослободиле немачки концентрациони логор
Дахау.
29. априла 1992. – Јединице Територијалне одбране и полиције Босне и
Херцеговине блокирале су касарне
Југословенске народне армије у Сарајеву.
30. априла 313. – Римски цар Kонстантин Први Велики је Миланским
едиктом легализовао хришћанство
у Римском царству.
30. априла 1915. – У Паризу је основан
Југословенски одбор – организација српских, хрватских и словеначких политичких емиграната из Аустроугарске која је у време Првог
светског рата водила акције за
ослобађање јужнословенских земаља од Аустроугарске и за њихово уједињење са Србијом и Црном
Гором.
30. априла 1941. – Независна Држава
Хрватска донела је закон о расној
припадности на основу којег су почели прогони Срба, Јевреја и Рома.
30. априла 1999. – У ваздухопловним
нападима НАТО-a на СР Југославију погођене су зграде Министар-

30. априла 2007. – Kњижевница Јара
Рибникар умрла је у 95. години у Београду. Ауторка је више романа, збирки приповедака и мемоарске прозе,
а преводила је са чешког и немачког.
(„Недовршени круг”, „Победа и пораз”, „Јан Непомуцки”).
1. маја 1866. – У Србији су пуштене у
промет прве поштанске марке.
1. маја 1995. – Артиљеријским нападом
на Пакрац почела је офанзива хрватских снага на западну Славонију
под називом „Бљесак”. Неколико дана касније Хрватска је заузела цело
подручје, а десетине хиљада Срба
избегло је у Босну и Србију.
1. маја 1999. – У ваздушним ударима
НАТО-а на СР Југославију погођен
је путнички аутобус на мосту у Лужанима. Погинуло је најмање 60 људи.
2. маја 1860. – У Будимпешти је рођен
Теодор Херцл, вођа и оснивач ционистичког покрета, аутор дела „Јеврејска држава”.
2. маја 1852. – Рођен је српски новинар,
писац и политичар Пера Тодоровић,
један од оснивача Народне радикалне странке.
3. маја 1991. – У родно село Лелић код
Ваљева пренете су из САД-а мошти
епископа Српске православне цркве
Николаја Велимировића.
3. маја 1999. – Током ваздушних удара
НАТО-а на СР Југославију, погођен

сам најгирих шта ту јоште пише –
обрецну се неочекивано Вилински.
- Дај ми ту 'артију! – загрми увек
нестрпљиви грмаљ Пера Јовановић,
па вештим покретом истрже петицију из руке натпоручника Биге. Мало се накашља, тек толико да прочисти грло, па свечаним тоном настави
да чита: „Кромје у дејствителности
постојећиј Права Народа Србског,
од пређашњиј Милостиви Краљева,
при Позиву, - Године 1690. Патријарха Арсенија Чарнојевића, који је и
заиста са 37.000 Племена прешао, на обрану, дарованиј; пак и од њи
самиј признаваниј и потврђиваниј с
већим Додатцима; и опет од многиј
посљедујућиј Краљева потврђениј
и у важности држаниј, а после са
свим уничтожениј, и до данас као
Мртвиј – Права – сматраниј; која
сад: као и сви Народи у овој Држави
што своја Права траже; и Србскиј
сав Народ, и сви восточног вјероисповеданија Народи, пробудивши
се, зактевају своја Права уживати,
између који зактевања и ми Срби
Граничари сви на сва: - која се јединствено на Србску слободу и независимост возносе, - пристајемо; а и овде јошт следујуће не пропуштамо,
тичуће се свију нас Србаља, Право
праведно просити, које нам у Надежди, борившим се на бојним пољама свагда, па и сад у Италији, на
правди за вјерност нашу, одрећи се
не може; зато најпонизније по Праву Милостивиј Привилегија нашиј
је путнички аутобус код места Пећ
на Косову. Погинуло је 20 људи, а 43
је рањено. У Новом Саду је погођена
зграда ТВ Нови Сад. У седишту НАТО-а у Бриселу је саопштено да је за
42 дана ваздушних напада на СРЈ изведено 14.000 летова.
4. маја 1869. – Умро је српски писац и
политичар Јован Хаџић (псеудоним
Милош Светић), први председник
Матице српске, познат као противник језичких и правописних реформи Вука Караџића.
4. маја 1885. – Умро је српски кнез Александар Карађорђевић, син вође Првог српског устанка Карађорђа. За
његове владавине 1842–1858. почеле
су реформе државе и њена модернизација.
5. маја 1883. – Рођен је српски композитор и музички писац Петар Коњовић, ректор Музичке академије у
Београду, члан Српске академије
наука и уметности и управник Музиколошког института („Кнез од Зете”, „Вилин вео”, „Коштана”, „Сељаци”). Извор Коњовићеве инспирације се налази у фолклору, а своје
естетске принципе је изнео у својим
студијама и написима. Задојен у
младости вокалном музиком, годинама везан уз сцену, Коњовић као
стваралац најчешће посеже за вокалним или вокално-инструменталним делима, у којима постиже и своја најбоља остварења. Он се у њој
доследно ослања на музику говора,
па чак проширује тај поступак на инструментални део. У целини узевши,
његово се стваралаштво надовезује
на реализам Мусоргског и Бороди-

ФЕЉТОН
молећи, зактевамо долеименовани и
имати желимо!”
- Тако је! Живио! Vivat! – загрми са
свих страна.
Пера Јовановић ћутке подиже ручерде и поче да коси ваздух. Официрска кантина намах утихну, лајтнант
Јовановић, пак, настави да чита захтеве граничара Петроварадинске регименте.
Многи, који су тада одушевљено
кликтали, ни слутили нису шта им то
неке тајне, препредене силе смишљено припремају. (...)
Драгомир Дујмов

Аустријски цар Фердинанд I

ВРЕМЕПЛОВ
на, а посебно на Леоша Јаначека, но
у исти мах и на Мокрањца, оца националне музике у Србији.
6. маја 1237. – У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Саве Немањића (Светог Саве), првог српског архиепископа, који је умро 27. јануара
1235. у Великом Трнову (Бугарска).
Турци су 1594. извадили мошти и спалили их на Врачару у Београду.
7. маја 1711. – У Дубровнику је рођен
Руђер Бошковић, математичар,
астроном, физичар, филозоф и дипломата.

Композитор Петар Коњовић
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Пројекат „Measure me up”, Српске школе „Никола Тесла”

Кикинда – градић који
нас је очарао!

О

ве школске године сам у периоду од 20. до 27. марта била учесник Еразмус + пројекта „Measure me up”. У том пројекту
учествују деца из шест земаља. Покретачи пројекта су: школе из Турске,
Шпаније, Србије, Румуније, Хрватске
и Мађарске. Тако је омогућено дружење, као и размена деце и знања.
Са наставницом Марином Александрић Ремели смо се припремали
за пут у Кикинду неколико недеља,
пре тог значајног догађаја. У нашој
Српској школи „Никола Тесла” смо
припремили дочек екипе из Шпаније,
а онда смо са њима наставили пут у
Србију, у градић под именом Кикинда.
Током боравка у Кикинди посетили смо многе невероватне музеје и
научили како да програмирамо одређене игре и апликације. У центру овог
идиличног града посетили смо Народни музеј Кикинда, где смо могли
да видимо остатке мамута Кике, који
је живео пре више од 70.000 година.
Неки ученици у нашој групи су чак
могли да држе зуб мамута од 2 килограма.
Када смо посетили Београд, отишли смо у Музеј Николе Тесле и Музеј науке и технике. Оба музеја су била веома занимљива и интерактивна.
У Музеју Николе Тесле могли смо да
експериментишемо са неким од најважнијих Теслиних изума, у вези са
електромагнетизмом. И у Београду у
Музеју науке и технике видели смо
неке типичне мерне инструменте који су коришћени у Србији.
Осим обиласка музеја, научили
смо и како да програмирамо у неколико апликација, које можете преузети и користити на свом телефону. Часови су били веома интересантни, и
научила сам много од тамошњих наставника и ученика.
Моја омиљена апликација, коју

тог Саве и крипту, који су нас очарали
својом јединственошћу и лепотом. У
току паузе за ручак прошетали смо
Кнез Михаиловом улицом и ручали
смо у једној ћевапџиници, која је имала изврсне ћевапе и пљескавице. У
повратку смо се играли, смејали и
слушали музику у аутобусу.
Главна активност је било програмирање. Направили смо игрицу у којој
нека фигура постави неко питање, а затим треба
да се да одговор. Правили
смо и неки програм, који
смо упрограмирали у чип
са лампицама. Почели
смо и израду програма
који би нам показао главне информације о некој
држави, али се професор
нажалост разболео, тако
да то нисмо успели да завршимо. Како бисмо завршили овај програм и усавршили остале, имаћемо
онлајн састанке.
Често смо се шетали у
центру града. У среду смо
отишли да гледамо позоришну представу. Представа је била јако шаљива.
Последњег дана смо у
једном кафићу јели палачинке, које су биле огромсмо креирали, била је игра АР (про- не и јако укусне.
ширене стварности). Интересантно је
Наташа Симић, ученица 7. разреда
да увек могу да додам или побољшам програмирање апликације, тако
*
да је она увек у изради. Током нашег
путовања у Кикинду научила сам
Кренули смо 20. марта, заједно са
много нових ствари о науци, техноло- тимом из Шпаније, школским аутобугији и програмирању, које никада не- сом из Будимпеште. Стигли смо мало
ћу заборавити, јер ћу их свакако че- касније од планираног времена, тако
шће користити у свом свакодневном да смо вечерали, распаковали се и
животу.
отишли у кревет.
Богларка Бачо, ученица 7. разреда
Следећег дана су нас домаћини
провели кроз Кикинду и показали
*
нам знаменитости на путу до школе.
У школи је било упознавање и предЈа обожавам да путујем, да истра- стављање екипа, а после су нас почажујем и да видим нова места и нове стили бројним српским јелима и слатствари. Овај пројекат ми је омогућио кишима. Провели су нас кроз школу
да посетим Кикинду, један градић у и касније смо на дворишту имали
Војводини, у којем још никада до сада разне задатке. Један од задатака је
нисам била, иако сам живела три го- био да се израчуна обим Земље. Тај
дине у Новом Саду, који је од Кикин- задатак је први решио наш Балинт
де удаљен отприлике сат времена. За Феке, ученик 10.а разреда Српске
ових недељу дана проведених у овом дивном градићу посетили смо велики број музеја, који су били јако занимљиви. Један
од њих био је Народни
музеј, у коме су били приказани неки стари инструменти, накит, кухињски апарати, а главна
атракција био је мамут
Кика, чије кости смо могли видети, а неки су имали прилику да држе у
својим сопственим рукама прави зуб мамута.
Један од пет радних
дана провели смо у Београду, где смо посетили
два музеја. Један од њих
био је Музеј Николе Тесле, где смо видели и испробали неке од Теслиних изума. У Београду
смо посетили Храм Све-

гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти. После ручка смо почели да правимо једну апликацију користећи
програм „Тхункабле” и правили смо
„АР” платформу са различитим питањима и могућностима. Након тога
смо имали слободно време да се упознамо са члановима осталих тимова
и да се одморимо.
У уторак смо имали и занимљив
час физике, где смо рачунали просечно убрзање лоптице по нашим мерењима (која, наравно, нису била најпрецизнија).
После звона смо отишли у Национални музеј Кикинде, где смо се срели с Киком, првим насељеником Кикинде. Кика је мамут који је пронађен
у Кикинди, један од ретких у овом
делу Европе. У школи смо наставили
са апликацијом и „АР” платформом.
Касније су нас у центру поделили
у групе и кренули смо нашу потрагу
за QР кодовима по граду. У свакој групи је био један домаћин, па нам је
посао био знатно лакши. Ми смо се
вратили први, и вероватно смо имали
једно од најбољих времена, само што
нам одговори нису били тако дивни.
Мени је ово био један од најбољих
програма у Кикинди. Кад су сви стигли вратили смо се у дом, да се наспавамо за следећи дан.
Ујутру смо посетили центар за
стручно усавршавање, где смо имали
разне интересантне занимације. Кад
смо тамо завршили, одвели су нас у
Сувачу, један стари млин, који су покретали коњи. У школи, нажалост, нисмо правили апликацију користећи
„Тхункабле”, јер се професор разболео, али смо правили педометар са
такозваним „Микро Бит” уређајем.
У четвртак смо ишли у Београд. У
аутобусу нам није било досадно, свако се забављао и певао. Посетили смо
Музеј Николе Тесле, Храм Светог Саве, Музеј науке и технологије и Центар за промоцију науке, па смо се
прошетали кроз Кнез Михаилову улицу. Било је веома узбуђиво и занимљиво.
Дубоко се захваљујем наставници
Марини Ремели, што ме је водила на
ово путовање и надам се да ћу и убудуће моћи да будем део сличних пројеката.
Марко Недељковић,
ученик 7. разреда

11

Будимпешта, 28 . април 2022.

ИНФО

СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ КАМП
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Балатонфењвеш, од 17. до 24. јуна 2022.
Српски педагошки и методолошки центар
по двадесет трећи пут организује Српски
језички камп „Вук Стефановић Караџић”,
од 17. до 24. јуна 2022. у Балатонфењвешу.
Очекују се пријаве ученика који су

завршили трећи разред основне школе до
оних који су завршили трећи разред
гимназије.
Пријаве за камп могу се добити у школама,
у српским месним самоуправама и од
Српског педагошког и методолошког центра (путем имејла: szerbpedkp@
gmail.com).
Рок за пријављивање је 15. мај 2022. године.
Износ уплате: 35.000 форинти. Информације
можете добити од Јулијане Мијатовић
Которчевић, путем телефона +36 70 339 2995.

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Васкршња посланица Српске
православне цркве

Археолошки парк
Калварија у Калазу

ФОТО-ГАЛЕРИЈА: Ђачка
олимпијада у кошарци

СРБИЈА НА ВЕЗИ:
Дијаспора 05. 04. 2022.

ПРОМО-ВИДЕО:
Српска школа у Батањи

Аутор рубрике: Владимир Марковић
*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)
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12

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

Састанак у Баји

Размотрена актуелна питања Будимске епархије

У

Баји је 11. априла одржан братски састанак Епархије будимске.
Шесте недеље Великог поста
свештенство и монаштво Будимске
епархије, предвођено епископом будимским Лукијаном, сабрало се у
храму посвећеном Преносу моштију
Светог оца Николаја у Бари, где је
одржана исповест, а служена је и света литургија пређеосвећених дарова.
На самом почетку редовног годишњег сабрања свештенства и монаштва Епархије будимске, пред сам
Ускрс, епископ будимски Лукијан се
осврнуо на период када пандемија
вируса корона није дозволила окупљања, и изразио наду да стабилизовањем и побољшањем епидемиолошке ситуације убудуће неће бити препрека за одржавање братских
састанака.
Потом је преосвећени владика, уз
саслужење свештенства, служио Свету литургију пређеосвећених дарова,
док је свету тајну исповести, по благослову епископа, извршио архимандрит Андреј, игуман манастира у Српском Ковину.

Заседао Савет народности у Печују

У

згради месног Градоначелничког уреда, 7. априла, одржана је
седница Савета народности у
Печују. На дневном реду заседања,
којем је присуствовао и Радован Горјанац, председник печујске Српске
самоуправе, нашле су се бројне теме,
везане за представничка тела народности у главном граду Жупаније Барања. Највећу пажњу изазвала је расподела финансијских средстава народносним самоуправама, која је из
свог буџета за њих обезбедила локална самоуправа града Печуја.
Форумом је председавао Иштван
Аут, саветник за народности при посланичком телу града Печуја, који је
присутнима најпре предложио да се
разговор поведе о учешћу народно-

сти у програму који носи назив
„Крсни пут заједница”. Манифестација, у организацији Печујске црквене жупе и Самоуправе града
Печуја, која је, у међувремену одржана 8. априла, имала је за циљ да
представи страдања Господа Исуса Христа, а крсни пут водио је од
Кошутовог трга до Трга Дом. У њој
су пригодним наступом и програмом учествовали припадници немачке и хрватске народности.
У наставку седнице пажња је
била посвећена расподели финансијских средстава, која је град
Печуј из свог буџета обезбедио за
народности. Иштван Аут је подсетио да је град, слично прошлој, и
у текућој години за представничка тела националних и етничких
мањина обезбедио 7.620.000 форинти. Представници народносних
представничких тела, међу њима и
Радован Горјанац, били су мишљења
да се принцип расподеле финансијских средстава у односу на прошлу
годину, не мења. Идеја је да народносне самоуправе у Печују одлуче
која ће и на који начин помагати избеглице из Украјине. Тај предлог је
на крају уважен и гласањем усвојен.
Према томе, ове године по 980.000
форинти добиће самоуправе Хрвата, Немаца и Рома, док ће осталим
народносним самоуправама, а међу
њима и српској, бити додељено
585.000 форинти.

СРПСКЕ

П. М.

Разговори у Липови

Задржан прошлогодишњи
модел расподеле новца

Радован Горјанац

Свештенство се, овом приликом,
молило и за покој душе блаженопочившег епископа будимског др
Георгија Зубковића, који се упокојио 11. априла 1951. године. Треба
истаћи и присетити се и једног другог тужног догађаја. Наиме, 12. априла 1941. године мучки је убијен јереј
Милош Апић, парох сантовачки, администратор бајске парохије. Њега
је убио старији водник Јанош Нађ,
који је касније, због свог недела,
осуђен на смрт, док су преостала
два учесника у убиству духовног пастира Сантовчана добила затворске
казне.
По окончању Свете литургије, у
згради Регионалног центра бачванских Срба, уприличен је ручак, који
је уз помоћ бајске Српске самоуправе приредио протонамесник Јован
Бибић, парох сантовачки и администратор бајске парохије. Након агапеа одржан је и радни део братског
састанка, на којем су разматрана
питања свештеничке службе и општа административна питања.

П. М.

Ове године без озбиљнијих
реконструкционих радова

С

амоуправа Срба у Липови је
усвојила план рада и буџет за
текућу 2022. годину. Трочлано
представничко тело, предвођено
председником Николом Поповићем,
имајући у виду буџет којим располаже ова самоуправа, донело је одлуке
о предстојећим програмима. Највећи
нагласак биће стављен на прославу
храмовне славе, која ће се и ове године одржати на сам дан црквеног
празника Рођења Св. Јована Крститеља, 7. јула, а поред празновања патрона светиње, истиче се и организација
Дана села.
У плану је и једно поклоничко путовање у Хрватску, где би Срби из Липове желели да посете један наш манастир, а предвиђене се и екскурзије
у Будимпешту и Сентандреју. Жеља
Срба из Липове је да стигну и до матичне земље Србије. То би, пре свега,
било једно путовање у Сомбор, где
намеравају да обиђу српску православну цркву и културно-историјске
споменике.
Представничко тело Срба у овом
барањском сеоцету и ове године присуствоваће храмовним славама у
Жупанији Барања, и помагаће организацију и реализацију прославе заштитника наших светиња у Мајшу и
Шароку. Такође, и ове године се планира редовно посећивање и учествовање на приредбама Српског клуба
у Мохачу.
Како је рекао Никола Поповић,
председник Самоуправе Срба у Ли-

НЕДЕ ЉНЕ

пови, годишњи буџет од 1,5 милиона
форинти биће довољан за остваривање зацртаних планова. Међутим, за
извођачке радове поменута сума није довољна, и зато се током ове године не предвиђају озбиљнији реконструкциони радови. Једини изузетак
је могућност да успе конкурс у циљу
обнове крсног знамења, које се налази у порти светиње. Срби из Липове
се надају да ће захтев за финансијска
средства бити уважен, и да ће моћи
да изврше преко потребну реконструкцију оронулог крсног знамења.

НОВИНЕ

П. М

