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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Раде Дробац, бивши амбасадор Србије у Будимпешти:

Срби у расејању треба да буду стратешко питање Србије
Није мало оних који живе ван Србије, а осећају се Србима и гаје љубав према својој домовини, или желе да помогну својој матици, или да се у њу врате. Србија о томе
не води рачуна, посебно не на бази сагледавања стварне
ситуације у дијаспори и међу Србима у окружењу. Нажалост, дијаспором и Србима у региону се у нашој матичној
земљи данас мало ко бави.

K

ада се има у виду бројност Срба
ван Србије, њихово својство потенцијалног демографског резервоара државе, њихов могући допринос опстанку дела популације у
земљи (захваљујући финансијској помоћи сународника из иностранства),
значај дознака дијаспоре за уравнотежен економски баланс Србије и
константан економски развој, а нарочито могућности које постоје, а које
нису искоришћене, очигледно је да је
то огроман некоришћени извор развојних могућности. Због свега тога је
императив Србије одржање и неговање њиховог националног идентитета
и тесних веза с матицом.

томе не води рачуна, посебно не на
бази сагледавања стварне ситуације
у дијаспори и међу Србима у окружењу.
Суочена с „белом кугом“, одливом
мозгова, регионалним превирањима,
економским проблемима, страним
условљавањима, па и најездом миграната, Србија би требало да се ослони
на дијаспору и Србе у региону, јер они
желе да помогну својој матичној земљи, с њом желе да послују и допринесу њеном економском развоју. Неки
би да се врате, ако би за то постојали
услови, пре свега у погледу инвестирања и запошљавања. Данас више него икад пре, јер је пандемија вируса

Аутор чланка

ПОЗИТИВАН ПРИМЕР ИЗРАЕЛА

Подсетимо да Србија подстиче директна улагања из иностранства и
даје велике погодности страним улагачима, а зар не би било још боље
када би ти улагачи били пореклом Срби, јер би Србију доживљавали као
своју домовину, а не као „посао”, не само ради извлачења профита у иностранство? И зар њихова поузданост не би била много већа него других
„странаца” које за Србију ништа не везује? Овим поводом указујемо на
пример Израела, који живи од своје дијаспоре, која ту државу не само
развија економски, већ и несебично гради донацијама и свеколиком помоћи. Израел је развио високо сложен систем сарадње с дијаспором и
омогућио бројне различите моделе за међусобну сарадњу матице и дијаспоре, законски регулисао право сваког појединца из дијаспоре да о
трошку државе једном у животу посети Израел, што се показало као
изузетно добра мера која је трајно везала дијаспору за матицу и много
тога другога.
показати позитивне резултате и да њена улагања неће бити злоупотребљена.
Због будућности Србије, демографске, националне, државне, економске,
културне и сваке друге, врло је важно
зауставити одлазак Срба у иностранство, створити услове да остају у матици и ту граде будућност. Али исто је
тако важно организовати и мотивисати дијаспору и Србе у региону да ула-

него што јој помажу. Ове констатације
се не односе на већину припадника
националних мањина који себе доживљавају као грађане Србије и своје националне или верске различитости испољавају приватно, онако како се то
ради у „западним демократијама”. И
нико у томе не треба да их спречава.
Kонстатације се односе на оне који су
од своје различитости направили по-

Са једне од ранијих свечаности у Амбасади Србије у Будимпешти

Нажалост, дијаспором и Србима у
региону код нас се данас мало ко бави.
Нема стратегије развоја односа с дијаспором и Србима у региону, одговарајућих институција, осмишљених активности или одговарајућих финансијских и других средстава за ове
сврхе.
Није мало оних који живе ван Србије, а осећају се Србима и гаје љубав
према својој домовини, или (у великом
проценту) желе да помогну својој матици или да се у њу врате. Србија о

корона променила нагоре услове рада и живота наших сународника посебно на западу.
Србија има бројну и одану дијаспору, која је своју емотивну везу с матицом доказивала кад год је Србији било
тешко. Она је неће уцењивати ни политичким уступцима, ни каматама, ни
бенефицијама већим од оних које Србија даје страним инвеститорима. Дијаспора жели да помогне, али и да буде сигурна да ће њено ангажовање

ДОНЕТИ СТРАТЕШКЕ ОДЛУКЕ

Због свега наведеног, хитно би требало донети неке стратешке одлуке.
Прва је да су дијаспора и Срби у региону један од приоритета политике
Србије и то не само вербално него и суштински. Затим донети план краткорочних и дугорочних акција у том смислу. То значи створити институционалне и кадровске основе, финансијску базу и осмишљени план развоја односа и мере стимулације за оне који се определе да сарађују с
матицом. Једна од кључних одлука које треба донети је да су Србији
важнији Срби ван наше земље него националне мањине у њој. Дуги низ
година је Србија давала, и сада даје, огромна средства за очување идентитета бројних мањина у Србији, за неговање њихових посебности и различитости.

жу у Србију и кроз њен економски и
свеколики развој остваре и своје интересе.
Истовремено, далеко мања, скоро
никаква средства, нити друге ресурсе,
обезбеђивала је за помоћ и подршку
српској дијаспори и Србима у региону.
Треба овде напоменути да су неке националне мањине у Србији, у одређеном проценту експозитуре суседних
држава и њихових интереса, у спрези
с интересима неких великих сила и да
Србији праве много више проблема

литички и безбедносни проблем за Србију, користећи помоћ и подршку страних фактора. При томе огроман новац
и помоћ добијају управо од државе
Србије.
С друге стране, Срби ван Србије,
дијаспора и Срби у региону скоро да
не добијају никакву помоћ нити подршку своје матице, а још мање су
укључени у било какве политичке акције наше земље према својим домицилним земљама у којима најчешће
и не учествују у њиховом политич-

ПОЗИТИВНО ИСКУСТВО КИНЕ

Најмоћнија економија света, Kина, четвртину националног дохотка
остварује из дијаспоре. Kада говоримо о Kини данас, ми мислимо углавном на њихове државне компаније и пројекат „Један појас – један пут”,
али заборављамо да је више десетина година уназад у Европу, а тако и у
друге регионе, стизало много Kинеза који су у земљама у које су дошли
правили „економски бум” на бази економске сарадње са својом матицом,
што је било у интересу и матице и дијаспоре. И данас је тако. О овом питању као позитивне примере треба поменути и Јерменију, Индију, Филипине и сл.Зашто се онда Србија не би угледала на овакве примере, проучила њихове прописе и праксу и искористила њихова позитивна искуства
за сопствени развој и интерес?
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Више од трећине Срба данас живи изван матичне земље

ком животу. Зато би требало размислити и већину средстава до сада
намењених националним мањинама
усмерити на дијаспору и Србе из региона и створити ефикасне механи-

зме њихове координације и сарадње
с матицом. И напокон, кроз буџет и
планове развоја уградити да је економска сарадња Србије са Србима
ван Србије један од приоритета њене

развојне политике. Сматрамо да је
Министарство спољних послова једино у прили ци да се тим пословима
ефикасно бави, али уз кадровска ојачања.

Поред тога, веома је важан и наратив власти према дијаспори и Србима
у региону. Наиме, наратив је сада да
је Србија на добром путу да јој привреда расте, да је у региону и свету
подигла углед и слично. Не негирајући и те аргументе, желимо да укажемо да ће дијаспора помоћи матици
само ако осети да је матица у нечему
угрожена, да јој је помоћ потребна и
ако је она затражи. Без обзира на неке позитивне аспекте развоја, Србија
је у много чему угрожена – демографски, политички, територијално,
економски, финансијски и то треба
отворено рећи дијаспори. Kад то дијаспора схвати, помоћи ће.
Истовремено, требало би зауставити осипање Срба у иностранству, а
које траје већ годинама и деценијама,
јер су углавном препуштени себи самима. Зато је императив одржања
њиховог националног идентитета,
осећања заједништва с матицом, кроз
усвајање свеобухватне и делотворне
стратегије усмерене ка том циљу. Треба им свесрдно помагати да очувају
језик, писмо, обичаје и интерес за збивања у матици, омогућити им квалитетно образовање на матерњем језику, пружити им ефикасну заштиту у
домицилним земљама, везивати их за
матицу што више и што чвршћим везама, подстицати их да своју будућност и будућност своје деце виде у
Србији и кроз Србију. 

Државни секретар Потапи:

Заседања у Будимпешти

Мањинска питања на
седницама надлежних тела

Влада наставља бригу о
Мађарима у дијаспори

Током протекле недеље заседало је неколико тела у Предстојећа заседања Сталне мађарске конференције
Мађарском парламенту, на којима је било речи и о акту- (МАЕРТ) и Савета за дијаспору ће, због пандемије корона
елним питањима везаним за националне заједнице.
вируса, бити одржана посредством интернета, на даљину,
26. новембра, изјавио је државни секретар Арпад Јанош
Мађарском парламенту одр- вима заседао је и Пододбор за фи- Потапи, најављујући даљу подршку Мађарима у окружењу
жана је седница Одбора за на- нансијска, спољно-политичка и са-

У

родности, на чијем дневном
реду је био извештај др Ержебет
Шандор, заменице омбудсмана за
народности у Мађарској.
Било је, такође, речи и о старом
немачком гробљу у Жамбеку, очувању вредности националних заједница, припремама за предстојећи попис становништва, који ће бити одржан 2021. године и утицају
пандемије на фунционисање и рад
народносних самоуправа.
Истога дана, у поподевним часо-

моуправна питања, а излагач је био
Марцел Ковач, шеф Главног одељења у Државном статистичком заводу.
Присутни су имали прилику и да
упознају Атилу Нађа, новог председника Државне изборне канцеларије,
који је говорио о актуелној модификацији Изборног закона.
Заседањима је, поред осталих,
присуствовао и Љубомир Алексов,
српски представник у Мађарском
парламенту. 

Д

ржавни секретар је рекао да су
два таласа епидемије ограничила
Мађарску и њену дијаспору „унутар четири зида”, а планирани програми морали су да буду одржани „онлајн”. Међутим, додао је да је модерна
технологија ипак олакшала контакт са
још 10.000 етничких Мађара, са којима
ће, како је рекао, бити одржаване везе
у будућности, у оквиру различитих
пројеката. До сада је 45.000 Мађара из
дијаспоре директно било укључено у
владине програме, рекао је Потапи.

Влада у Будимпешти ће до краја ове
године реализовати 261 културни пројекат широм дијаспоре, за шта је издвојен буџет од око милион евра, док
је 116 подносилаца пројеката на расписаним конкурсима добило 141 милион форинти, рекао је државни секретар.
Потапи је додао да ће влада следеће године користити буџет сличног
обима за помоћ Мађарима из дијаспоре и да ниједан програм неће
бити отказан. 
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ИНТЕРВЈУ

Милеса Стефановић Бановић

Све је почело у Сентандреји
Непосредни повод за разговор са Милесом Стефановић
Бановић, кћерком недавно преминулог др Димитрија Е. Стефановића, био је излазак из штампе њене монографије о
београдском Храму Светог Саве. Разговарали смо и о Милесином послу у САНУ, а прича је убрзо сама потекла ка Сентандреји и Будимпешти, времену одрастања и сећањима на
њеног оца, родом из тог градића, иначе дугогодишњег професора Универзитета ЕЛТЕ.

ПЕТА МИЛЕСА У ПОРОДИЦИ
Ја сам пета Милеса у породици. Тако се звала моја прабака, моја тетка,
па једна баба-тетка мога оца, која га је одшколовала у Београду, и још
једна даља рођака. Интересантно је, такође, да наш породични пријатељ,
покојни академик Димитрије И. Стефановић, велики пријатељ мог покојног
оца, такође има ђерку Милесу, па нас веома често мешају.
на челу са академиком Николајем
Мухином, дали свој комплетан стручни тим, са којим су радили и наши
уметници. Треће поглавље се бави
криптом Храма, о којој је писао проф.
Владан Татловић, који предаје на Богословском факултету. Он је дао опширан опис живописа крипте. Четврто поглавље посвећено је данашњици
и приказује активности, културне догађаје који се у Храму одржавају, попут концерата хорова, књижевних
вечери, изложби и других, а представљене су и значајне личности које су
посетиле Храм у протеклом периоду.
Ово поглавље потписали су: др Јелена
Гајић, др Игор Стаменковић и Снежана Миљковић.
Други део књиге посвећен је Светом Сави. Сматрали смо да је потребно да објаснимо широј читалачкој
публици због чега је тако велики
храм посвећен овом светитељу, због
чега је он значајна фигура за српску
духовност и културу и зашто је Храм
саграђен управо на овом месту. Део
књиге, који се бави ликом и делом
Светог Саве, почиње историјским поглављем др Драгољуба Маријанови-

ћа, које контекстуализује Светог Саву
и Храм у оквире осамстогодишњице
аутокефалности. Следи текст проф.
средњовековне књижевности, др Томислава Јовановића, о књижевном
раду Св. Саве. Књига се завршава једним уреднички приређеним колажом
„Срби о Св. Сави”, где су дати изабрани текстови из историје српске књижевности о Светом Сави. На крају је
закључно слово уредника, а преведена су и два извода из рецензија руског академика Мухина, аутора мозаика и Зураба Царателија, председника Руске академије уметности. Те
две рецензије су дате на руском и на
српском. Поред њих, рецензенти на
монографији били су и: покојни академик Димитрије И. Стефановић, музиколог, и др Ненад Шекуларац, професор на Архитектонском факултету.
Ко је издавач ове монографије?
– Монографија је штампана у
штампарији Службеног гласника, који је издавач заједно са Храмом Светог Саве. Ово издање је на српском
језику, а у плану су преводи на енглески и руски, а касније и друге језике.

Наша саговорница крај куполе Храма Светог Саве

Монографија „Храм Светог Саве”, која се бави историјом и завршетком градње ове величанствене богомоље, управо је објављена. Како је текла припрема
књиге и ко је, поред Вас, у томе
учествовао?
– Уредници монографије смо др
Владимир Рогановић и ја. Др Рогановић је уредник у Службеном гласнику, а ја радим као научни истраживач
у Етнографском институту Српске
академије наука и уметности. Монографија посвећених Храму је било и
биће их, наравно. Планирано је да се
наша монографија временски поклопи са завршетком радова на изградњи Храма, што се, стицајем околно-

сти, приближно поклапа и са обележавањем значајног јубилеја, 800
година аутокефалности СПЦ.
Монографија је подељена у две
целине. Први део књиге је о самом
Храму, а други о Светом Сави, светитељу коме је посвећен храм. Монографија почиње радом др Јефта Терзовића о архитектури, развоју пројекта кроз историју, дебатама тога доба
о стиловима градње. Друго поглавље
се бави мозаичним уређењем храма,
о чему је свој значајан допринос књизи дала др Ирина Бусева Давидова.
Мозаик је најскупља могућа техника,
ради се о досада највећој површини
под мозаицима, преко 15.000 квадрата, за чију су израду руски уметници,

СЕЋАЊА НА ДЕТИЊСТВО У ОЧЕВОМ ЗАВИЧАЈУ
О делу свог живота проведеног у Сентандреји, родном месту њеног оца
Димитрија и периоду школовања у Будимпешти, Милеса Сефановић Бановић каже:
- Имам дивне успомене на детињство у Сентандреји, као и на наше касније боравке тамо, о школским распустима, када нисмо више тамо живели. И, мада ми је промена школе испрва била тешка, убрзо сам се прилагодила и памтим дивне другове и наставнике из тог доба. Такође, недељом и празницима смо увек били на богослужењима у Сентандреји. Затим
бисмо одлазили на заједничку кафу код породице оца Војислава Галића,
а то је било место које ме је подсећало на мој боравак код баке, која је
једно време живела у парохијском дому. Мој отац је одрастао у тој кући,
где сe његова мајка склонила са децом, након губитка мужа и повратка
из Словеније. У Сентандреји сам још као дете често певала за певницом.
Сентандрејци су то увек неговали да деца узму учешће у богослужењу.
Памтим другове мога оца, чувене и дивне појце, чика Раду, Радивоја, као
и јединствени хор „Јавор”. Посебно су лепе биле славе у Сентандреји. Моја породица слави Аранђеловдан, баш као и породица Вуковић, па се
усталио обичај да се сваке године на навечерје празника окупимо код нас,
сви Срби из Сентандреје, а сутрадан, на дан славе, након литургије, код
пoродице Вуковић. Са њима и сада, као и генерацијама уназад, негујемо
дивно породично пријатељство.

Са коаутором монографије др Владимиром Рогановићем
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Будимпешта, 19. новембар 2020.

Биће представљена у Храму, као и на
другим местима, наравно у медијима,
а свакако и када буде отварање Храма. Освећење Храма још увек није
заказано, због целокупне епидемиолошке ситуације.
Реците нам нешто више о позицији на којој радите и чиме се
све професионално бавите?
– Радим на Етнографском институту САНУ већ 11 година. Поред хунгарологије, завршила сам и теологију,
а моје магистарске и докторске студије су биле из области наше средњовековне књижевности. На магистарским студијама сам се бавила
записима у рукописима сентандрејске збирке, библиотечког фонда Библиотеке Епархије будимске у Сентандреји. У докторској дисертацији
сам обрадила преводе на народни
језик беседа на Благовести Гаврила
Стефановића Венцловића. То је био
спој мог филолошког и теолошког
образовања. На Институт сам примљена 2009, на пројекат који се звао

живела између 11. и 15. године живота,
а похађала сам Српску школу „Никола Тесла” у Будимпешти. Са оцем Димитријем и мајком Мирјаном сам
увек говорила српски, али је тата врло
често са мајком Јованком Хужвик говорио мађарски, као и са мојом тетком, такође Милесом, која је живела
у Канади. Касније сам и ја одлучила
да студирам тај језик на Филолошком
факултету у Београду, на који сам се
уписала одмах након бомбардовања
1999. Исте године сам се уписала и на
Теолошки факултет. У средњој школи
сам већ имала солидно знање црквенословенског, јер сам од малена учествовала на богослужењима, певала
за певницом, а током средњошколског периода сам учила и руски језик.
На факултету смо изучавали старогрчки и хебрејски, и њима сам овладала у мери да могу да пратим тек„Србија између традиционализма и стове, које иначе знамо у преводу.
модернизације”. Касније сам радила
и на другим пројектима, који се баве
Ваша мајка је једно време радитемама из области културне историје,
ла у Народним новинама?
утицаја религије на свакодневни жи– Да, када смо се доселили у Сенвот, питањима етничког идентитета, тандреју, мама је једно време радила
миграција, живота у дијаспори, кул- у Епархијском музеју, а касније и за
турног наслеђа, традиционалних и
савремених облика религиозности
итд.

Д. Б.

БЕЛЕШКЕ

Све наше дистанце
Једна усамљена клупа у парку пуном лишћа, одмах ме ја
подсетила на ову нову, јесењу епизоду наше дистанце, физичке, социјалне, какве год хоћете, од неких других људи, од
себе самих, од природе, од слободе.

П

Поред посла, бавите се и хорским
певањем, а негујете и етно певање?
– Дуго сам певала у Хору Српске
академије наука и уметности, али и
у многим другим београдским црквеним хоровима. Годинама сам играла
фолклор, па сам заинтересована и за
народну музику и етно певање. Наступала сам са неколико камерних
састава по Србији и шире, а од пре
пар година са Даницом Перуничић
певам у акапела дуету под називом
„Беле пчеле”, са којим смо на позив
чланова српске заједнице у Мађарској и господина Милета Маргаритовића наколико пута гостовале у Сентандреји.

Говорите више страних језика,
које сте учили у различитим
животним ситуацијама, али познајете и читате рукописе на
неколико старих, класичних језика?
– Моје најраније школовање у Београду обухватило је доста часова
француског језика, а у школи се, наравно, учио и енглески. Касније смо
један део живота провели у Линцу, у
Аустрији, јер је мама тамо радила као
вероучитељ. Ту сам завршавала средњу школу и научила немачки. Мађарски сам просто „покупила” играјући
се са децом у Сентандреји, где сам

Дневнички запис

ролећна епизода дистанцирања је за нама и онда је лето донело неку врсту предаха, па је клупа углавном била заузета
и било је тешко пронаћи слободно
место током летњих жега. Била је
згодно место за сусрет младих и уточиште оних нешто старијих који су
бежали из ужарених зграда, у хлад
високог дрвећа.
Често сам и сама одлазила на поподневну кафу у оближњи кафић под
крошњама, са лепом баштом, која се
једним делом претворила у „офис”
многих момака и девојака који су радили „од куће”. Они су своје кафе пили са слушалицама у ушима и лаптоповима испред себе, комуницирајући
на разним језицима, у различитим
временским зонама, са колегама из
далеког света. Били су „у свом свету”,
далеко од нас, а ипак у зеленилу и
хладовини, уз шољу еспреса, или домаће црне и чашу хладне киселе во-

Народне новине. Она је завршила
српски језик и књижевност и стигла
до пред крај теологије. Доста је ишла
по местима насељеним Србима и
снимала старије мештане. Већина њених тадашњих саговорника више није међу нама, па је тај материјал заиста драгоцена грађа за проучавање
живота и обичаја Срба у Мађарској.

де. Били су „на дистанци”, а опет ту,
користећи све предности „зелене
канцеларије” и свежег ваздуха. Успут
су могли и да махну пријатељима у
пролазу, детету које се играло у песку,
помазе малог белог бишона и понекад баце поглед на све нас остале без
слушалица и без везе путем интернета са далеким континетима, у којима
се тек лагано буде они са друге стране жице. Та нам се дистанца, под небом које се пробијало кроз зелене
гране, са људима раштрканим по стазама великог парка, уз поветарац који је доносио предах од августовске
жеге, чинила хуманијом, подношљивијом, „ближом”.
Новембарска хладноћа и ситна кишица отерале су шетаче из нашег
парка, па су по мокром лишћу трчали
углавном кућни љубимци, који су извели своје власнике, хтели то они или
не. Град се борио са загађеним ваздухом; ни дашка ветра који би растерао

сивило и ваздух, отежао од влаге и
смога, учинио подношљивијим. Клупе
су биле празне, само су птице скупљале мрвице расуте око њих. Градски голубови некако су преживљавали све изазове велике вароши, па би
нехајно залепршали и полетели тек
кад им се неко сасвим приближи, доносећи лепетом својих крила једини
немир у троми, сиви дан.
Мокре клупе биле су празне и локални кафић одавно је сакупио столице под малу тенду. Стајале су везане и чекале да их неко дефинитивно
склони у неки тамни подрум до новог
пролећа, до новог сунца и зрака светлости. Чекале су да их опет испуне
нови посетиоци, који ће долазити
срећни што се сунце поново враћа у
наше животе, а жамор деце у наш зелени парк. А, он, тај наш парк предаха
и спокоја, нечијом је добром вољом
и лепом промисли, остао и даље зелен упркос сивилу јесени. Високи борови ипак су мирисали, а шишарке
изгледале чврсте и здраве кад их покупиш са влажног тла.
Зимзелени део нашег парка остао
је храбро да прегура зиму, хладноћу
и таму, и пружи нам утеху у данима
нове дистанце од свега, остављајући
нам мирисне иглице да се подсетимо
да смо здрави, живи, крај онога што
је креирано без наше воље, наших вр-

лина или мана. Мирис зелених старих
борова рушио је све наше дистанце,
од природе, од живота и нас самих у
овим данима смутње и неспокоја, и
био ми је сапутник на овој усамљеничкој шетњи по околини, до које је
могуће стићи пешице, без превозних
средстава и угрожавајуће близине у
гужвама велеграда.
Добрила Боројевић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОРТРЕТ

Петар Роцков из Батање (2)

Игра нам је била велика љубав и то нас је везивало

У наставку своје животне приче, Петар Роцков за наш лист
освежава успомене на седамдесете и осамдесете године
прошлог века, када се осећао посебно снажан стваралачки
импулс међу припадницима националних мањина у Мађарској, па тако и међу Србима.

У

ваних у народном духу,
по песмама Петра Прерадовића, Јована Јовановића Змаја, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића.
Сав тај материјал је из
писаних докумената, али
и из самог живота. Од великог значаја је и књига
истог аутора „Сто народносних народних песама
из Мађарске и 20 кола”,
као и књига „Од бисера
песмарица”, у којој је песме забележио Мирослав Роцков, уз свесрдну
помоћ Михаља Ловаса и
Мицике Росић Томпан. У
књизи се нашло двадесетак песама различитог рода и порекла, које су се радо певале у Батањи.
Поред народних песама, забележене
су и градске песме и неколико кола,
а били су популарни и бећарци.
Певане су песме које су чули на

ПОНОСАН НА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ
Износећи неке чињенице из свог живота, као и из историје Батање, Петар Роцков нам је рекао да је нарочито поносан на своје ученике који су
постали угледни грађани у Мађарској. Радује се када их о црквеним славама види у колу и каже: „Игра нам је била велика љубав и то нас је везивало”. И, док смо разговарали испред стонобеоградске цркве Рођења
Светог Јована Претече, он је сваки пут, када му је недостајала нека реч
да опише лепршавост појединих кола које је поменуо, устајао, исправио
се и поносно у месту заиграо, одбројавајући ситне кораке којима се плело коло.
во, Шалај-далам, Коло уз ногу. Играо се
Танц, Панчо, Пачићи, или у троје: Тодоре, Јабуке, Кукуњеште, Врањанка, Сајанчица, Радикалка и још многе популарне игре тог времена.
Године 1968. мој брат од чика Милоша, Милан Роцков, био је наставник
српског језика и историје у Печују, у
Српској школи. Он је, са Марком Радићем, хармоникашем из Сантова
основао „Барању”, која је неговала
српске, али и буњевачке игре. Било је
ту доста кореографија Кричковићевих. Ко сада памтим какви су то били
народносни фестивали, у школама се
оснивају фолклорне секције, тамбурашки оркестри, започињу са радом
етнографски сакупљачки табори, певачка друштва, подстиче се неговање

време моје пуне зрелости, у Мађарској је живело око сто хиљада припадника јужнословенских народности, у неких 60 села.
Њих је, мање-више, окупљао Демократски савез Јужних Словена. Најбројнији су Хрвати, које називају локалним именима: Шокци, Буњевци,
Бошњаци, Раци, Далмацијани, затим,
Срби и Словенци.
У књизи „Музичке традиције Јужних Словена” (1978), музиколог Тихомир Вујичић, музику и кореографију
дели у четири варијатета: словеначки,
приморски и кајкавски, чакавски,
штокавски, који представља огранак
војвођанско-славонског подручја.
Магнетофони су били ретки, музика је записивана углавном по слуху,
па ипак, културни живот је био у сталном успону са видним узајамним утицајима на пољу народног стваралаштва. Све чешће се појављују књиге
и публикације које научно обрађују
фолклорно благо.
У Батањи је Тихомир Вујичић забележио неколико популарних старијих
песама од „Хора стараца”, али и припеве, бећарце, кратке потркушице,
шалајке, шаљиве набрајалице, песме
из механе и песме за плес. „Лагани
бећарац” и „Доцкан пођох из Новога
Сада” је 1960. године записао од
Александра и Ненада Роцковa, „Марино коло“ од Бранка и Ненада Роцкова.
Било је ту песама и кола која су Радио Београду, али и неке аутентич- језика и књижевности, људи се све
раније записали Корнелије Станко- не које су се преносиле с колена на више интересују за прошлост и за
вић и Исидор, или мелодија компоно- колено. Играло се Старо коло, Врапче- традиционални начин живота. У то
доба најпопуларнији је био ансамбл
„Шебе”, који је изводио мађарску наПЕВАЛО СЕ И ИГРАЛО И БЕЗ ПОВОДА
родну музику и чији је оснивач Ференц Шебе, водећа личност мађарНаш саговорник каже да у Батањи дуго није било културно-уметничких
ског фолклора.
друштава, него су се Срби који су знали да играју, певају, или свирају, саТада се појављује и ансамбл „Вустајали у сали поред цркве или у сеоској крчми, коју је тада држао Вељко
јичић”. Овај ансамбл до данашњег
Видицки.
дана траје и негује изворну музику,
„Знало се да после недељне службе, одрасли мушкарци иду у крчму
не само српску, него и музику других
на чашицу ракије, а ми, млађи смо пили сок од малине, који смо звали
народа. Сећајући се некадашњих на„бамби”. Није био потребан никакав нарочит повод, да би се ту и запеваших приредаба, сеоских забава и бало. Чика Јоца Видицки је свирао хармонику, Драгомир Келић брач и гилова, истакао бих један утврђени ред
тару, Робика Бузар тамбуру-прим и два брата, Иван и Сава Подина, там(танц-ред), који је специфичан за Бабурице-прим. Момчило Грујић је свирао терц-тамбуру. С временом се
тању. Музички програм је увек почимузичко друштво увећавало, придруживали су се и организовали у оркењао Дурик маршем, којим је оркестре. То је било право богатство за Батању”, каже Петар Роцков.
стар започињао свечаност. После то-

га би следила најава програма и
беседа о празнику. Потом је ишло
седам игара, увек истим редом: Шеталица (Батањска сељачица). Извођена је уз вокално-инструменталну
пратњу којом су момци започињали
играчке скупове. То је било придруживање колу, кроз „шетњу” од стола
до стола, играчи су позивали нове
играче све док се не формира коло.
Друга игра је била кроз лагану песму
„Кад се Циган зажели медених колача”. У ову игру су се укључивала и
деца. После тога се играла Српкињица, па. Кукуњешће, које је било врло
слично Ужичком колу, само нешто
шареније и плело се натраг живље.
Пета игра би увек била Врањанка, затим је следило Батањско мало коло,

које смо популарно звали „трзалица”,
јер у ово коло су се укључивали и
старији који су играли спорије и више у месту, па је било мало трзања и
лево и десно. Седмо коло којим би се
програм завршавао било је Батањско
велико коло.
С временом су и код нас дошле
популарне игре из бивше Југославије
и Србије. Појавили су се и грамофони, касетофони. Играо се Чачак, Зајечарка, али смо сви волели и лепе
македонске игре. Ми смо их копирали, али смо имали потребу да увек
убацимо неки свој украс у игру. Пуно
песама сам научио од моје маме, која је стално певала, а такође и од мојих старијих сестара, Бисерке и Олге.
Забележила: Славица Зељковић
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ЗДРАВЉЕ

Епидемија и ментално здравље

Живот с короном доноси и
психичке промене
Због промена у начину живота које диктира епидемија короне и екстремног ремећења дневне рутине, учестали су
психички поремећаји, тврде психијатри и психолози. Најугроженији су, кажу, адолесценти и старији људи.

У

анкети у којој је учествовало
више од 1300 психијатара Уједињеног Краљевства, чак 43
одсто њих указало је на значајан пораст хитних психијатријских случајева и упозорило да се под посебним
ризиком налазе млади и припадници
трећег доба, с обзиром на затворене
школе, затвореност у четири зида и
прекид социјалних контаката.
На питање због чега су британски
психијатри издали овако алармантно
упозорење и да ли нам заиста прети
„експлозија” психичких поремећаја,
доцент др Ивана Сташевић Карличић,
директорка Клинике за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаревић”, каже:
„Цео свет се нашао у кризној ситуацији у којој је директно угрожено
здравље и живот великог броја људи,
па не треба да чуди што је присутан
велики страх од различитих губитака
– живота, ближњих, средстава за живот, претходног начина живота, контроле над ситуацијом... С обзиром на
то да још увек није пронађен лек против ковида 19, разумљиво је и упозо-

рење британских психијатара. Наше
искуство у претходна два месеца говори да су стручну помоћ тражиле
особе које се раније нису обраћале
психијатру. Претпостављамо да би у
наредном периоду могло доћи до повећаног броја поремећаја из анксиозно-депресивног и фобичног спектра,
као и стресом изазваних поремећаја.”
Она истиче да су за време ванредног стања најугроженији адолесценти и наши старији суграђани – пре
свега због драстичнe променe стила
живота које је наметнула пандемија
короне.
„Стил живота младих је окренут
ка споља и усмерен на вршњачку групу, која преузима водећу улогу за развој њиховог идентитета у адолесценцији и представља важан ослонац. Срећа у несрећи је да су
савремени тинејџери и пре пандемије короне своју потребу за дружењем
доминантно задовољавали преко социјалних мрежа и интернет комуникација. Пензионери, са друге стране,
веома често имају нарушено здра-

вље и тешко подносе све промене
везане за њихову животну рутину која је у претходном периоду, услед рестрикције кретања, била веома нарушена. Њима је тешко падао доживљај усамљености, немогућност да
виђају млађе чланове породице и
отежана доступност лекарских прегледа, али су управо они показали
највећи степен одговорности и зрелу
бригу о себи”, објашњава наша саговорница.
Др Ивана Сташевић Карличић примећује да су се интровертне особе
боље прилагодиле овој ситуацији од
екстровертних, којима је највећа казна забрана контакта са другим људима. Она истиче да су интровертни
више окренути свом унутрашњем животу и углавном ту црпе енергију –

више него кроз односе и комуникацију са другима.
На питање колико нам тешко пада
забрана грљења и љубљења са блиским особама, имајући на уму да припадамо медитеранском културном
кругу у коме су физички додири саставни део комуникације са ближњима, наша саговорница каже:
„Верујем да нашим суграђанима не
пада лако забрана грљења и љубљења,
који су одраз срдачног емоционалног
одговора у друштвеним приликама,
али верујем да ћемо веома брзо пронаћи креативне начине другачијег показивања блискости и радости приликом сусрета са ближњима, јер је одговорност за сопствено и здравље својих
ближњих управо показатељ истинске
бриге и љубави.” 

ФЕЉТОН

Страдалнички пут Милоша Апића (43)

Саслушавање сантовачког пароха

Српског пароха приведоше у Сеоску општину. У канцеларији главног бележника окупише се угледне личности.

Н

еко енергично закуца на вратима. Милош се прену. На улазу угледа два наоружана жандарма мрка погледа. Бајонети злослутно засијаше.
Српског пароха рано поподне
приведоше у Сеоску општину. У канцеларији главног бележника окупише се угледне личности. Иза стола
седели су биров Сабо, сеоски начелник, Иштван Секељ, главни бележник,
његов заменик Јожеф Тури, времешни Винце Вермеш, бивши сеоски
нотар, Михаљ Кехеђи, полицијски
наредник и Михаљ Вереш, месни
жупник.
– Господине свештениче, будите
тако љубазни, па нам реците где сте
завршили теологију?
– У Сремским Карловцима, у Богословији „Свети Сава”.
– Аха, дакле у Југославији!
– Тако је.
– Реците ми, када сте последњи
пут боравили у Југославији?
– Од завршетка Богословије нисам путовао у Југославију.
– Зар се нисте зажелели својих
пријатеља, колега, рођака?
– Ја немам рођаке у Југославији.
Моје свештеничке обавезе ми, пак,
не дозвољавају да често путујем.

– Без обзира на све то, ипак претпостављам да још увек одржавате
присну везу са својим југословенским колегама.
– Искрено речено, ретко кад са
својим колегама, пријатељима размењујем понеко писмо. Најчешће
шаљем и добијам разгледнице са честиткама поводом Васкрса или Божића.
– Аха! То је све? Дакле, само разгледнице. А шта је са пакетима, господине духовниче?
– О каквим то пакетима причате,
господине Секељ? Из Југославије ниједном нисам примио пакет.
–Па, добро... Реците ми, господине
Апићу, током вашег школовања у
Карловцима, југословенска тајна
служба ниједном није покушала да
вас врбује?
– Није!
– Јесте ли сигурни?
–На шта то циљате, господине Кехеђи?
–Нисте ли, евентуално, од неке
особе или већ од неке организације
примали стипендију или какву другу
помоћ?
– Нисам, господине бирову!
– А да се сада, неким случајем, налазите у судској већници, да ли бисте

Господо, ви добро знате да већ дуже
време, пре заласка сунца, црквене
кључеве обавезно предајем званичницима Сеоске општине.
– Смирите се духовниче!
– Господине свештениче, поричете
ли да сте у овој канцеларији свакога
јутра преузимали исте те црквене
кључеве?
– Не поричем. Међутим, господин
Тури је јутрос одбио...
– Ви сте, дакле, ипак били у прилици да дајете сигнале...
– Категорички изјављујем, ја ником
и никад нисам давао никакве сигнале!
– Ви, дакле, поричете, ову оптужбу?
– Најенергичније поричем сваку
врсту оптужбе! То вам је засигурно
рекао ваш доушник, берберин Фридрих. (…)

хтели да ту своју тврдњу поновите и
под заклетвом?
– Наравно!
– Господине Апићу, да ли сте ви
искрени мађарски родољуб?
– Поштовани господине Вермеш,
ја сам српски православни свештеник
и лојални држављанин Краљевине
Мађарске. Верујте ми, био сам у прилици да се определим за оптацију.
Понуђена ми је и могућност да после
завршене Богословије останем у Југославији. Да сам то одиста желео,
нипошто се не бих вратио. Међутим,
ја сам се ипак одлучио за повратак у
своју домовину. У Мађарску.
– Разумем.
– Но, има ту
још једна веома шкакљива
ствар...
– Господине
духовниче, током данашњег
дана достављена нам је пријава да сте из
торња српске
цркве слали
сигнале у правцу југословенске границе.
– То је подла
клевета! То је
нотурна лаж!
Протестујем! Богословија у Сремским Карловцима

Драгомир Дујмов
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ДУХОВНОСТ

Свечаности у част Св. Димитрија

Митровданске храмовне
славе у Барањи
Митровдан је православни празник посвећен Димитрију Солунском, античком заповеднику Солуна, који је страдао због ширења хришћанства. У српском народу ово је
једна од већих слава, крсно име неких еснафа и дан одржавања заветине у многим местима. На месту његовог
гроба касније је подигнута црква и проглашен је заштитником града Солуна, а овом свецу посвећена су и три
српска православна храма у Мађарској.
Шарок
Шарок

У

Шароку, барањском сеоцету где
данас више нема Срба, сваке године се поводом празновања
Светог Димитрија, храмовне славе, у
великом броју окупљају Срби из хрватског дела Барање, пре свега, потомци некадашњих оптаната, који су
након Првог светског рата напустили
своја вековна огњишта и настанили
се у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Иако је ове године дан празновања
патрона српског храма пао на нерадни дан, суботу, разбуктала пандемија
је многе обесхрабрила. За разлику од
прошле године, када је у Светом храму било стотињак верника, овога пута се у Светодимитријевској српској
цркви окупило тек десетак верника
из мађарског и хрватског дела Барање. Сви они, међутим, сложно су се
прикључили молитвама које су биле
узнесене Светом Димитрију Солунском, патрону светиње.
Свету литургију у шарочкој цркви
служили су: јереј Милан Ерић, парох
печујски, администратор шарочке парохије, и протођакон Андраш Штријк.
У склопу светодимитријевске славске
литургије извршен је и опход цркве
у литији, а потом су верници, предвођени о. Ерићем, стали и код спомен-обележја које је подигнуто у спомен некадашњим оптантима, упокојеним Србима, надомак храма, где је
одржан и кратак помен.
Након повратка у храм, уприличен
је и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива. Кумовала је Смиљка Хенке из Шарока, која
се из Аустрије вратила кући, како би
испунила часне обавезе кумства. На
крају свечаног обреда резања славског колача и благосиљања кољива,

јереј Милан Ерић, администратор шарочке парохије, одржао је и свечану
славску беседу, приликом које је, између осталог, рекао следеће:
„Свети великомученик Димитрије
био је велики борац за Христову веру,
за мир на земљи, за оно што је човеку
најпотребније. А, то је да има благостање у својој држави, у свом месту,
да нема никаквих трзавица.”
Јереј Ерић се осврнуо и на врлине
Светог великомученика Димитрија и
указао на тешка времена ратова, неимаштине и пошасти.
„Та болештина је разлог што нас
ове године има десетак, а прошле године нас је било стотињак. И ранијих
година нас је било стотињак, али нека, даће Бог, па ће нас поново бити
стотињак на прослави храмовне славе у Шароку. Баш зато, треба да појачамо молитве, треба да се молимо
Господу Богу да нас заштити од ове

Шиклош

нечистоте и овог нечастивог вируса!”
- рекао је о. Ерић, који се захвалио
куми овогодишње славе, Смиљи Хенке, као и свима који су били храбри
и дошли у Шарок, како би својим присуством одали почаст заштитнику
шарочке светиње.
Иако је у суботу, 7. новембра, било
заиста мало верника у Шароку на
храмовној слави, било је свечано у
Светодимитријевском храму. Пријатна славска атмосфера наставила се
и током агапеа, у објекту где је уприличена трпеза љубави. Међу гостима
се налазила и Жужа Фишер Кондриц,
начелница села, која је изнова обећала помоћ месној српској православној црквеној општини и нагласила да
ће она и остали чланови посланичког
тела села, учинити све да поврате стари сјај насељу, у којем су некада Срби
чинили већину становништва.
На крају извештаја о прослави храмовне славе у Шароку додајмо и то
да су достојно празновање заштитника српске православне цркве у овом
барањском сеоцету, као и агапе, суфинансирале Самоуправа Срба у Мађарској и Самоуправа Срба у Липови.
Серија празновања митровданских храмовних слава у Жупанији Барања настављена је сутрадан, на сам
дан црквеног празника Светог великомученика Димитрија, 8. новембра,
у Шиклошу.
Малобројни Срби у Шиклошу,
предвођени Синишом Ножицом,
председником месне Српске православне црквене општине, питали су
се хоће ли услед захуктале пандемије ико уопште смети да им се придружи у празновању патрона светиње.

На опште изненађење, многи верници
су дошли у овај градић, који је некада
од Турака бранио деспот Стефан
Штиљановић, и тако се придружили
месним Србима из Харкања, у прослави заштитника шиклошке српске
православне цркве.
Тридесетак верника из мађарског
и хрватског дела Барање, из Сантова
и Пантелије, окупило се у Светодимитријевском храму, у којем су свету
литургију служили: протонамесник
Јован Бибић, парох сантовачки, јереј
Милан Ерић, парох печујски, администратор шиклошке парохије, и протођакон Андраш Штријк.
У оквиру празничног богослужења,
одржан је и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива.
Кумовала је Српска народносна самоуправа из Харкања, предвођена
председником Банетом Деспотовићем.
По окончању обреда резања славског колача и благосиљања кољива,
свечаном славском беседом присутнима се обратио јереј Милан Ерић,
парох печујски, адиминистратор шиклошке парохије, који је између осталог рекао следеће:
„Ево нас данас у нашем древном
граду Шиклошу, у нашем светом храму посвећеном великомученику Димитрију Солунском. У граду Солуну
готово сваке године мироточе иконе
Светог великомученика Димитрија, а
то верујте заиста буде – не дај Боже
- кад се деси неко зло, неки несретлук
на Земљи. Многе иконе су мироточиле ове године, и Пресвете Мајке Богородице, и многих светитеља, због
овог лошег времена које је задесило
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Мечка

цео свет. Но, ми смо се данас окупили
у овом светом храму да прославимо
нашег Светог великомученика Димитрија, заштитника овог велелепног
храма и заштитника Барање. Овог великог Божјег угодника славимо не
само овде у Шиклошу, него и у Шароку и Мечки. Баш зато, сматрамо да
је Свети великомученик Димитрије,
као велики Христов војник, заштитник дела Барање. А, ми славимо још
једног великог Христовог војника, а
то је наш вољени и много поштовани
деспот Стефан Штиљановић шиклошки. Тако да имамо заштитнике који
нас чувају и моле Бога, Господа, за
спас душа наших”, рекао је јереј Милан Ерић, који се на крају своје беседе захвалио харкањској Српској самоуправи (ССХ) на кумству. Тим поводом, председник ССХ-а, Бане
Деспотовић нам је рекао:
„Драго ми је што смо ми, као Харкањска српска народносна самоуправа, могли да кумујемо у Шиклошу
на храмовној слави. Радује ме што
смо се у оволиком броју окупили на
прослави. Искрено, нисам се надао
да ће нас толико бити данас у свети-

њи. Али, срећан сам због тога и искрено се надам да ће нам се још пружити прилика да кумујемо и са Шиклошанима заједно организујемо неке
програме. Ове године, у томе нас је
пандемија спречила, али се надамо
да ће наредна година бити срећнија,
пре свега, здрава!”
Свечано празновање заштитника
шиклошке Српске православне цркве
настављено је дружењем и пригодним послужењем у светом храму, а
потом су сви, на позив Банета Деспотовића, прешли у Харкањ. Ту је, у једном од угоститељских објеката бањског градића, уприличена трпеза љубави. Дружило се, ћаскало, а пријатан
славски штимунг приведен је крају у
касним поподневним сатима.
Сви су поново истакли значај празновања Светог Димитрија, славног и
чудотворног светитеља, који је крв
своју пролио за Христа, истинску хришћанску веру.
После достојних прослава патрона
светиња у Шароку и Шиклошу, серија овогодишњих митровданских храмовних слава у Жупанији Барања
окончана је 10. новембра, у Мечки. У

ЛИТУРГИЈА И ВЕНЦИ ЗА ПОГИНУЛЕ
Православни верници Стоног Београда, у суботу, 7. новембра, на митровданске Задушнице, присуствовали су Литургији за упокојене, коју је
одржао отац Павле Каплан, протојереј Епархије будимске. Он је на дан
када се сећамо наших покојника одржао парастос и освештао кољиво и
три венца, положена у име српских организација у Стоном Београду. Због
епидемије вируса корона и забране окупљања, у среду, 11. новембра, на
Дан примирја у Великом рату, два представника Српске самоуправе положила су венце на Српском гробљу, где се међу патинираним надгробним плочама вечних кућа ондашњих Срба, налази и заједничка гробница
жртава палих у Првом светском рату. Тамо почива 185 српских, бугарских,
италијанских и неколико немачких војника.
(К. П.)

оронулој црквици, у којој се окупило
десетак верника из мађарског и хрватског дела Барање, као и из Сантова и Пантелије, свету литургију служили су: протонамесник Јован Бибић,
парох сантовачки, јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор парохије у Мечки, и протођакон Андраш
Штријк.
У склопу славске литургије уприличен је и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива.
И ове године кумовала је породица
Станковић из Белог Манастира, у Хрватској, на челу са главом фамилије
Слободаном Станковићем.
На крају пригодног славског обреда јереј Милан Ерић, администратор
парохије у Мечки, одржао је свечану
славску беседу приликом које се
осврнуо на и на здравствену, тј. епидемиолошку ситуацију:
„Нека нас Свети великомученик
Димитрије спасе од свих земљотреса,
па и од ових недаћа и пошасти које
нас окупираше. Не само нас овде, него и цео свет. Овог невидљивог непријатеља треба да победимо и да га сатремо. Молимо Господа Бога.”
Отац Ерић се осврнуо и на писмо
које је недавно свештенству и верницима Епархије будимске упутио епископ будимски Лукијан, а на крају
своје славске проповеди, речи захвалности упутио је брачном пару,
Љубици и Слободану Станковићу, из
Белог Манастира, у Хрватској, што
сваке године заједно са Младеном
Грубићем, старатељем светиње у
Мечки, кумују на храмовној слави у
овом малом барањском сеоцету.
После празничне литургије, кум
овогодишње славе Слободан Станко-

вић вернике је нудио и послуживао
ракијом, соковима, колачем и кољивом, а потом је овако сумирао своје
утиске, везане за кумство и овогодишњу храмовну славу:
„Драго ми је што смо успели да
пређемо границу и донесемо колач
и кољиво, и да свечано обележимо
празник заштитника цркве Светог великомученика Димитрија. Док смо ми
живи, славски обичаји ће опстати, а
настојаћемо да пребацимо ту љубав
на младе који ће, надам се, наставити
оно што смо ми започели још давне
2005. године.”
На крају митровданске храмовне
славе у Мечки, Младен Грубић, старатељ српског православног храма, у
већ споменутом барањском сеоцету,
позвао је свештенство и госте на трпезу љубави, која је уприличена у једном од угоститељских објеката у Печвараду.
Верници, предвођени свештенством, још једанпут су се осврнули на
култ Светог великомученика Димитрија и изразили наду да резултати
конкурса, на који је Печујска српска
православна црквена општина конкурисала, у циљу обнове српске цркве у Мечки, буду позитивни. Наиме,
ту лепу вест са верницима поделио
је јереј Милан Ерић, парох печујски,
администратор парохије у Мечки.
Верници у Барањи су у ишчекивању и искрено се надају да ће након
дугог низа година доћи до спољашње
обнове Српског православног храма
у Мечки. Свечано празновање митровданске храмовне славе у Мечки
суфинансирала је Самоуправа Срба
у Мађарској.
Предраг Мандић
Мечка
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН
Како на нас утиче
други талас пандемије?

П

андемија представља појаву, а
вирус се и ових јесењих дана
изузетно брзо шири по целом
свету. Ова пошаст не зна за географску удаљеност и различитости. Самим тим, много држава, Мађарска, па
и Србија, су увеле ванредна стања и
затвориле своје државне границе,
осим за своје држављане.
Због тога сам 12. новембра морао
поново да напустим Мађарску, да бих
се што пре прикључио својој породици у Србији. После тога су уследиле
још строжије мере у вези безбедности здравља у Мађарској. За све грађане је уведен полицијски час, између 8 часова увече и 5 часова изјутра.
Затворени су ресторани, посластичарнице, дискотеке и гостионице. Надам се да ће све ове наведене мере
имати учинка у побољшању ситуаци-

је. Међутим, у Мађарској и Србији,
али и у свету, много људи је преминуло од последица вируса корона. Школе и ђачке клупе су, као и пролетос,
и сада замениле електронске учионице, или одређени сајтови за онлајн
учење.
Међутим, ја сам лично у свему овоме нашао доста добрих и лепих чињеница, како бих заборавио остале
ружне. Вративши се кући поново проводим много више времена заједно
са најдражим људима, са својом продицом. Много разговарамо и тиме
склањамо мисли са негативних ствари. Време проведено са породицом
је најбоље могуће проведено време.
Искрено се надам да ће се целокупна
ситуација у догледно време променити и да ћемо се вратити нормалном начину живота, што пре!

Урош Симић, 12/ц
Српска гимназија „Никола Тесла”
у Будимпешти

Веверица и пчела

Н

ека пчела је била много жедна.
Слете на поток да се напије воде. Стаде на један камен и поче: срк, срк, срк! Али, беше се много
нагнула, па се оклизну и паде у воду.
– Јао, јао помозите! - звала је пчелица.
Опази то једна веверица на дрвету,
па одломи гранчицу и пружи је пчелици:
– Хеј, пчелице, држи се! - повика
веверица.
Пчелица полако, полако попе се на
гранчицу и осуши крила. Затим се лепо захвали и одлете.
Други пут је неки ловац пролазио
кроз шуму. Угледао је веверицу на дрвету и нанишанио пушком да је убије. Веверица се уплашила.
Али, то је видела она пчела која је
ту скупљала мед на једном цвету. Брзо је слетела ловцу на руку, па на нос:
А веверица хоп, хоп, хоп и побеже.
зуу, зуу!
Тако су веверица и пчела постале
– Јој! - уплаши се ловац да га пчела пријатељице.
не уједе и баци пушку.
(Према народној басни)

Песма о корони

Ј

едног сунчаног дана,
Ушетао се чудан вирус,
Сви су редом тада причали:
„Остави нас на миру!“
Онда су сви побегли,
Од њега се уплашено крили,
Чудили се и бојали,

Д

Молба

а се представим,
Ја сам најобичније дете,
немам ништа да понудим,
осим љубави, разумевања и наде.
Ја сам једно од две и по милијарде
деце,
становника ове планете
која се бори сат по сат,
која води најтежи, заједнички рат.

КОРОНА, е, то нисмо ни снили!
Здравље нема цену,
Данас и ситница шкоди,
Чувајте се људи,
Тренутно је КОРOНА „у моди”!
Невена Стефановић, 7/1
О.Ш. „Вук Караџић”
Ћуприја

здравље, осмех и слободу,
осећај да смо некоме важни.
И небо плаво и море бистро.

Ја данас, срцем молим,
као најобичније немоћно дете
становнике ове, још увек дивне планете,
за разум, храброст и стрпљење.
Баке и деке за благост и веру
родитеље да буду храбри,
политичаре да буду мудри,
Учимо најважнију лекцију ових дана, лекаре да буду јаки.
да нико од Природе није јачи
да мало људскости свима нама,
Богу се молим, за све које волим!
у ствари, највише значи.
Наталија Томић, 10/б
И да смо сви једнаки и да сви желимо
Српска гимназија „Никола Тесла”
исто:
у Будимпешти

Г

Лисица и гавран

авран је негде украо комад сира
и, с њим у кљуну, слетео на једну
високу грану. Лисица, која је случајно наишла туда, одлучила је да му
узме тај комад сира. Зато је рекла гаврану: „Kакве
дивне сјајне
очи имаш, а тек
како ти је прекрасан врат...
Штета што тако
лепа птица мора увек да ћути,
јер не уме да
пева”.
Гавран, који
је овим речима
био необично
поласкан, хтеде
да покаже лисици да уме и
да пева. Отворио је кљун и

гракнуо, а сир му је испао из кљуна и
пао право пред лисицу.
Лукава лија, зграбивши сир, поче
слатко да се смеје: „Ха, ха, ха, ти можда имаш гласа, али памети свакако
немаш.”
(Езоп)
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Будимпешта, 19. новембар 2020.
Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021.
Позивамо вас да пошаљете своје предлоге кандидата за
добијање Светосавске награде 2021. У обзир долазе заслужни
појединци или организације, који су својом дугогодишњом
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ
ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН
Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.
У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо
доступним оним нашим суграђанима који су заиста
заинтересовани за њихов пријем путем поште, покренули
смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа.
У том циљу, молимо све читаоце да нам имејлом или
писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће
бесплатно добијају наш недељник.
Ваша јављања са именом, презименом и тачном
адресом, очекујемо на имејл адресу:
snn.primaoci@gmail.com
Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу
признања Повеља Саве Текелије 2021. Ово признање се
додељује појединцима или организацијама који су
допринели очувању културних и верских добара Срба у
Мађарској.

адресу: Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft
Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest
Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем
СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године.
После тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима
који су нам послали тражене информације.
Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а,
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници
српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем
на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2021”, односно
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2021”. Предлози се могу
доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2020. године
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овог рока неће се
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете
на време.
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел: +36 1 331 53 45; e-mail: ssm@t-online.hu

УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ГОВОРА
Живот изван матичне земље, било да је реч о Србима у
земљама региона или о дијаспори, често доноси и
осиромашење нашег речничког фонда и неразумевање
неких речи и израза на метерњем језику. Отуда понекад и
њихово погрешно коришћење и стављање у неодговарајући
контекст.

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ
НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У МАЂАРСКОЈ
Влада Мађарске расписала је конкурс вредан 500 милиона
форинти у циљу подршке пројектима националних заједница
у области културе, изјавио је државни секретар за односе са
верским и националним заједницама Миклош Шолтес.
Говорећи на отварању обновљеног пута у Тати, Шолтес је
рекао да ће бити прихваћене пријаве за финансирање
пројеката у вредности између 200.000 и 1.5 милиона форинти,
ради подршке очувању традиције и културе ових заједница.
Конкурс који овога пута обухвата и неке категорије које
раније нису биле заступљене, објављен је на интернет адреси
Фондације „Бетлен Габор”, која је задужена за финансирање
оваквих пројеката. Пријаве се примају до 2. децембра ове
године.
Линкови:
1. https://bgazrt.hu/ujabb-2021-evi-egyhazi-tamogatasi-felhivas/
2. https://bgazrt.hu/nemzetisegi-kulturalis-kezdemenyezesek2021-evi-tamogatasa/

ИНФО
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 2020. 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 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:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом,
ученицима, односно 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 може да буде добитник признања.
Предлоге очекујемо најкасније до 15. децембра 2020. 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. Резултати ће бити
објављени у Српским недељним новинама. Све додатне
информације можете добити путем телефона 0670 339 2995.

У циљу унапређења језичке културе и комуникације на
матерњем језику, покренули смо серију краћих, едукативних
видео записа „Светионик”, у којима објашњавамо значење,
смисао и контекст појединих специфичних речи, израза и
језичких конструкција.
Десетоминутне епизоде „Светионика” у којима ћемо се,
такође, бавити и правилном комуникацијом на српском
језику, можете пратити на посебном YouTube каналу, преко
Фејсбук профила „Svetionik - edukacija”.
Ваш СНН

www.snnovine.com
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ДРУШТВО

Самоуправе сумирају активности

Посвећеност фолклору и
верским програмима
Српске самоуправе Будаерша, VIII, IX и X будимпештанског кварта, заокружују активности и сумирају учинке у
години која није остављала много простора за организовање културно-уметничких програма.

С

рпска самоуправа X кварта,
која током године приређује
неколико манифестација, била је принуђена да скоро све своје
програме откаже. Последње пролећно окупљање, пре увођења ванредних
мера због пандемије вируса корона,
било је Српско-грчко музичко вече.
Јесењи програм рада био је ограничен
на једну Јужнословенско-балканску
игранку, која је одржана 24. октобра.
На велико изненађење председника ове самоуправе, Богдана Сабоа,
окупило се око осамдесет заљубљеника у народну музику и игре, који су
четири сата неуморно плесали, поштујући обавезу ношења заштитних маски. Сопствена материјална средства
Српска самоуправа у Кебањи уступила је КУД-у „Табан” за Табанско вече,
које је у међувремену отказано, као и
Културном и медијском центру „Српски венац”, за реализацију пројекта
снимања спота Дух предака пева са
нама.
„Сада смо се бацили на писање
пријава на конкурсе, у нади да ће следећа година бити срећнија, да ће се
епидемиолошка ситуација смирити и

дозволити нам да се окупљамо и одржимо наше планиране манифестације”, изјавио је за наш лист Богдан Сабо.
Српска самоуправа у Будаершу, такође је од својих средстава одвојила
новац за техничко опремање новоотвореног Културног и медијског центра „Српски венац” и планирани концерт Српског хора „Свети Серафим
Саровски” из Зрењанина. Ова манифестација је, такође, морала да се одложи за пролеће, као и фоклорно вече, планирано за јануар 2021, у Будаершу.
Уз материјалну помоћ Српске самоуправе у Будаершу, у сарадњи са Српском православном црквом, деветнаеаст црквених књига је спасено од
пропадања. Такође је финансијски
помогла издавање Српског календара
и уређење црквене порте у Будимпешти. Своје активности ова самоуправа
завршила је 22. октобра, одржавањем
отворене седнице.
Српска самоуправа VIII кварта, на
челу са Мирком Митром Кркељићем
и члановима Марком Русом и Викторијом Гал, види протекли период као
веома захтеван, за све оне који се ба-

Програм сегединских Срба

Сећање на место рођења
хришћанства
У оквиру „Месеца српске културе”, у сегединском Српском клубу одржано је предавање о хришћанству и освежене успомене верника из Мађарске на ходочасна путовања по Светој земљи.

У

организацији Сегединске месне
српске заједнице и Самоуправе
Срба у Сегедину, присутнима је
најпре, на тему „Пут ка земљи Аврамовој”, говорио Сенад Емра, дипломирани теолог. Било је речи о Старом завету, периоду припреме за
долазак на свет Господа Исуса Христа, као и корпусу канонских књига,
које сачињавају први и већи део Светог писма.

Посебну пажњу, излагач је посветио Аврамовом односу са Богом:
„Крштавање деце код нас постоји
од Аврама: завет ступа на снагу
осмог дана живота детета. Вера која
спасава јесте поверење, упркос здравом разуму. Људи верују Богу упркос
науци, националној култури и друштву. Потпуно поверење у Бога, без
обзира на све, јесте управо пут праведности за човека. Особеност Заве-

ПРОСТОР СА ХИЉАДАМА СВЕТИХ МЕСТА
Света земља је првенствено верско значење за простор који данас политички и географски називамо Израел и Палестина, а у ширем значењу
и делове суседних простора (Либан, Сирија, Синај). Овај простор је кроз
историју мењао називе од Ханан, Палестина, Јудеја, Обећана земља, Ерец
Израел и има историју дужу од 3500 година. У Светој земљи постоји око
3500 историјских или светих места. Ту се налазе најсветија места хришћана, јевреја и муслимана.

СРПСКЕ

Једна од игранки у Кебањи

ве организовањем активности у српској заједници.
„Уобичајене активности ове године нисмо могли да остваримо и требало је да размишљамо о нечем новом. Сви смо се сложили да су у
овом тренутку здравље и безбедност
људи најважнији. Захвалан сам квартовској самоуправи на великој помоћи и подршци коју нам је пружила,
као и на томе што помаже наш рад.
Наша самоуправа је дала финансијску помоћ културним и образовним
установама у Мађарској, а такође
смо тражили могућности сарадње
са другим српким самоуправама,
као и са мањинским самоуправама
у кварту”, рекао нам је Кркељић.
Ова самоуправа је, у сарадњи са
Српском самоуправом IX кварта, први пут заједнички организовала прославу Светог Илије код Илијиног бунара у Будимпешти.

Српска самоуправа IX кварта у саставу Бранимир Ђорђев - председник и чланови Барбара Бекић и Тибор Прагаи, до пролећних рестрикција организовала је прославу
божићних празника, као и концерт
Културни „flashbomb”, који је одржан
у неколико станица пештанског метроа. Материјално је помогла Хармоникашки камп у Харкању, студијско снимање КУД-а „Опанке”, поклоничко путовање у Барању, издавање
Српског календара и књиге Милана
Мицића, предавање професора Милана Дујмова „Народности у Мађарској послењих 100 година”, штампање књиге Драгомира Дујмова „Раскршће”, школу „Никола Тесла” у
Будимпешти, као и реализацију пројекта Културног и медијског центра
„Српски венац” - Дух предака пева
са нама.

та који се појавио јесте историја потпуног, апсолутног поверења у Бога”,
истакао је Емра, који је говорио и о
Петокњижју, суштини Јеванђеља, као
и о другим темама везаним за Стари
и Нови завет.
У наставку вечери
уследило је евоцирање успомена на прошлогодишње поклоничко путовање по
Светој земљи. Земљу у
којој је живео и проповедао Исус Христос
су, уз помоћ бројних
фотографија, представили протонамесник Далибор Миленковић, парох сегедински и Миленко Радић,
потпредседник Сегединске месне српске
заједнице. Они су, такође, били учесници
поклоничког путовања у организацији Самоуправе Срба у Будимпешти.
Из њиховог излагања присутни су могли
да се увере да је „Света земља духовна колевка свих хришћана”.
- Јерусалим за век и
векова је Свети Град,
а Јерусалимска патријаршија - мајка свих
Цркава. Најбурнија и Јерусалим

најнемирнија од свих, историја Свете
земље, није пореметила задивљујуће
и величанствено држање хришћанског духа и црквене традиције - речено је током излагања.

НЕДЕ ЉНЕ

К. П.

НОВИНЕ

П. М.

