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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОРУМИ

„Наша позиција постаје све ком-
пликованија. Западне земље ће поку-
шавати да, како они мисле, „реше 
проблем Косова” уласком тзв. Косова 
у УН како би одузели тај аргумент 
Владимиру Путину и Русији, који мо-
гу да се користе тим аргументом. То 
конкретно значи да се мења архитек-
тура разговора. Предлог Немачке и 
Француске је предлог о ком морамо 
да разговарамо и размишљамо, јер 
не можете да баците предлог који до-
лази од две најмоћније земље, али 
нисам сигуран да можемо да га при-
хватимо”, рекао је Вучић.

Како је навео, Србија је од Немачке 
и Француске добила понуду према 
којој би тзв. Косову требало допусти-
ти улазак у све међународне институ-
ције укључујући и УН, а пут наше зе-
мље у ЕУ би наводно био убрзан уз 
вероватно значајну економску корист.

Вучић каже да је Србија разумела 
поруку политике силе и да наша зе-
мља разуме да је међународно право 
одавно уништено, те да постоји само 
право силе.

„Нама као држави не остаје ништа 
друго него да се позивамо на међу-
народно јавно право. Сви остали се 
држе тога само кад им одговара. По-
зиција српског народа на КиМ је та-

ква да не мора ништа даље да се го-
вори, али ће Србија наставити да по-
маже свом народу. Ми у овом 
тренутку имамо 8 нота о повлачењу 
признања тзв. Косова и наставићемо 
да радимо свој посао”, рекао је Вучић 
и додао да можемо очекивати после-
дице због тога.

Он додаје да 2. или 3. новембра 
очекујемо да се донесе одлука Бироа 
комитета министара да почне пријем 
лажне државе Косова у Савет Европе. 

„Чекају да изађе мађарски члан, а 
уђе литвански. То је акција која се 
планира неколико месеци”, казао је 
он.

Политика наше земље је да „могу 
да нам узму све и да ураде све, а ми 
ћемо да се боримо свом политичком 
и правном снагом да чувамо своју 
земљу, своје границе, свој територи-
јални интегритет”.

„Американци повећавају војно 
присуство на КиМ. Интересантно је 
што кажу да долазе да „додатно за-
штите територијални интегритет Ко-
сова”, а то је нама јасан сигнал да не 
сањамо поштовање Повеље УН, нити 
поштовање Резолуције 1244, мора да 
се зна чија једина мора да се пошту-
је – одлука силе”, објаснио је пред-
седник.

Сви проблеми српског народа на 
Косову и Метохији своје корене на-
лазе у деловању неодговорних поли-
тичара у Приштини, попут Вјосе 
Османи и Аљбина Куртија, којима је 
примарни циљ изазивање хаоса и де-
стабилизиација прилика уместо ре-
шавања нагомиланих проблема сво-
јих грађана, саопштено је у међувре-
мену из Српске листе. Вјоса Османи 
се, како се истиче, без имало стида 
дрзнула да говори о некаквом пошто-
вању устава и закона, она иста која 
није никада показала спремност да 
примени одлуку уставног суда којим 
је наложено да се врати отета земља 
манастиру Високи 
Дечани, или да позо-
ве на одговорност 
све који никако да 
почну са поштова-
њем права српског 
народа која им га-
рантују акти које по-
миње.

„Стигматизација 
српског народа и др-
скост којом износи 
лажи Вјоса Османи 
показује неспособ-
ност да се бави ре-
алним проблемима”, 
наводи се у саоп-
штењу.

Истичу да је за 
Вјосу Османи сваки 
слободомислећи 
Србин који неће да 
погне главу пред не-
правдом косовских 
институција, бандит. 

„Вјоса Османи ни-

како да схвати суштину, да је српски 
народ слободољубив и поносан, та-
ман толико да никада у својој исто-
рији није био спреман да робује и 
понизно служи било коме, што је по-
нос сваке Српкиње и сваког Србина.”

Из Српске листе подсећају Осма-
нијеву која, како наводе, толико по-
штује законе да су одлуком тзв. ко-
совске скупштине у обавези да про-
мене споразуме из 2013. и 2015. године 
и формирају Заједницу српских оп-
штина, онако како је договорено у 
Бриселу, а да свако одлагање те оба-
везе говори у прилог чињеници да је 
„обичан лицемер”. 

Званични предлог Француске и Немачке:

„Ако признате Косово, 
убрзаћемо пут Србије ка ЕУ”
Председник Србије Александар Вучић отркио је какву 

је понуду Србија добила за решавање питања Косова и 
Метохије. Како је навео, понуда долази од две најмоћни-
је земље ЕУ Немачке и Француске, а највећом грешком 
Србије сматра пребацивање решавања питања статуса 
Косова и Метохије под окриље ЕУ.

„ТРАЖЕНО ДА НАС МАЂАРСКА НАПАДНЕ 1999”
Вучић је саопштио и да је 1999. године Америка тражила од Мађарске 

да копненим путем нападне Србију: „Ово нисте знали, 1999. године је Ма-
ђарска требало копном да нападне Србију, то ми је Орбан потврдио”, ис-
причао је председник Србије.

„Орбан је одбио тај захтев Клинтона, а у Белој кући помогао му је Шре-
дер. Онда је Орбан отишао у Велику Британију, позвонио на врата Марга-
рет Тачер и она му је рекла да јој много смета што је одбио да нападне 
Србију, јер ће више британских војника да погине. Требало је да нас на-
падну да нам развуку снаге”, испричао је Вучић.

Он је истакао да има велико поверење у Орбана и Мађарску „која се 
показала као поуздан партнер Србије”.

У СКЛАДУ СА СВОЈИМ ИНТЕРЕСИМА
Када је реч о европским санкцијама према Русији, Вучић каже да ће се 

Србија руководити у складу са својим интересима и да „никоме ништа ни-
је дужна” поводом неувођења санкција Москви.

„Задржаћемо ту нашу политику до тренутка док штета не буде већа од 
користи, па будемо морали да прихватимо другу реалност. Немамо консен-
зус око тога, ја сам нешто опрезнији у погледу промене политике и дневном 
реаговању. Можда ће будућа Влада донети другу одлуку”, казао је Вучић.

Председник Србије каже да је највеће лицемерје то да они који нам др-
же придике о санкцијама Русији, купују од те исте Русије: „Вакум гасно уље 
Хрвати купују од Руса, а Србији не дају да то уради. Где је логика? Ко сте ви 
да одлучујете о томе шта ће Србија да ради?”, питао је Вучић, који се освр-
нуо и на тренутне односе са Хрватском:

„Могли би они без сваке нафте, али без мржње према Вучићу и Србији 
не могу. Да ли смо ми њима забранили негде да дођу или је нама забрање-
но да положимо цвет мученицима и страдањима. То је оргијање? Ја сам 
мислио да је оргијање нешто друго, а не полагање цвета мученицима. Да 
си ти, Хрвоје, жив и здрав, то је све што могу да им кажем”, рекао је Вучић.
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А устрија, Мађарска и Србија су 
веома забринуте због прити-
ска миграната на границама, 

јер су бројеви експлодирали и могу 
се поредити чак са почетком мигрант-
ске кризе 2015. године, истакао је срп-
ски министар унутрашњих послова 
Александар Вулин након трилатерал-
ног министарског састанка. Он је ре-
као и да ће три земље зато сарађива-
ти у борби против илегалних мигра-
ција. Kако истиче, „Србија неће бити 
паркинг за мигранте, неће бити пра-
вљен нови прихватни центар”.

Он каже да то више није хумани-
тарна криза већ да су то сада крими-
налне банде које злоупотребљавају 
тежак положај људи и крше све ме-
ђународне прописе, те да ће Србија 
штитећи своје границе штитити и гра-
нице Европе. „Морамо поштовати на-
ше законе да би заштитили не само 
наш простор, већ и начин живота на-
ших грађана”, поручио је Вулин.

Нагласио је да је важно што су Ма-
ђарска и Аустрија препознале Србију 
као савезника и партнера: „Ми смо 
поуздан партнер и показали смо да 
смо веома хумани и солидарни, али 
нећемо дозволити да постанемо пар-
кинг за мигранте и да се свакодневни 
начин живота наших грађана мења. 
Имамо и конкретне договоре и задат-
ке за свако министарство и ово је до-
бар дан за све који сматрају да вла-
давина права и сигурност наших гра-
ђана немају алтеранативу”, поручио 
је Вулин.

Министар иностраних послова и 
трговине Мађарске Петер Сијарто из-

јавио је да су се Мађарска, Аустрија 
и Србија договориле да уједине сна-
ге и још више учврсте границе изме-
ђу Србије и Северне Македоније, ка-
ко у погледу људства, тако и опреме.

„Наш заједнички интерес је да се 
та одбрамбена линија помери ка југу 
и зато смо се споразумели да уједимо 
наше снаге и обезбедимо још боље и 
озбиљније учврстимо границе између 
Србије и Северне Македоније, како у 
погледу људства, тако и опреме”, по-
ручио је Сијарто.

Он је нагласио да је Мађарска 
спремна да учествује у тим заједни-
чим напорима у одбрани јужне гра-
нице Србије, било што се тиче људ-
ства, било техни-
ке и опреме, у 
циљу да се обез-
беди што боља 
заштита границе 
Србије и Северне 
Македоније.

„Аустријанци 
помажу нама и 
Србији, ми пома-
жемо Србији”, ре-
као је Сијарто и 
додао да је до са-
да било само не-
колико десетина 
граничара који 
су учествовали у 
тој сарадњи, док 
се данас види да 
та сарадња мора 
да поприми са-
свим другу ди-
мензију.

„Морамо заједнички да формира-
мо снагу која ће бити спремна и спо-
собна да одбрани од илегалних ми-
граната српско-северномакедонску 
границу”, поручио је мађарски шеф 
дипломатије.

Он објашњава да је његова земља 
у изузетно тешкој ситуацији због тога 
што је изложена двоструком прити-
ску. С једне стране, због рата у Укра-
јини стално стижу избеглице до сада 
око 1,5 милион људи, наводи Сијарто 
и додаје да се истовремено мађарска 
јужна граница налази под сталном 
опсадом.

„То није претеривање, јер су се кри-
јумчари људи и мигранти наоружали 
и не зазиру од употребе оружја про-
тив наших граничара. Број миграната 
порастао је у огромном броју. Од по-
четка године на границама зауста-
вљено је 195 хиљада људи, док про-
шле и претпрошле године није био 
ни приближно толико миграната. До-
шло је до експлозије броја миграната 
и то заиста може да се упореди са 
2015. годином”, каже мађарски шеф 
дипломатије.

Састанку су присуствовали и ми-
нистар спољних послова Никола Се-
лаковић, министар одбране Небојша 
Стефановић и директор Безбедно-
сно-информативне агенције Брати-
слав Гашић. Делегацију Мађарске 
предводио је министар спољних по-
слова и трговине Петер Сијарто, а де-

легацију Аустрије савезни министар 
за европске и међународне послове 
Александер Шаленберг и савезни ми-
нистар унутрашњих послова Аустри-
је Герхарт Kарнер.

Министар Мали је изјавио да ће 
Србија, Аустрија и Мађарска за око 
две недеље потписати Споразум о за-
једничком деловању три земље и убр-
заном решавању свих изазова у вези 
са миграцијом: „Идеја је да форми-
рамо заједнички тим на техничком 
нивоу који ће усагласити текст Спо-
разума који желимо да потпишемо”, 
поручио је Мали на састанку делега-
ција, и истакао важност тесне сарад-
ње по питању миграција, али и кон-
кретних потеза земаља које се боре 
са тим проблемом.

Мали је истакао да је важно да 
наше три земље, које су на мигрант-
ској рути, тесно сарађују, ефикасно 
делују и брзо размењују информа-
ције. Он је рекао и да ће Србија, у 
највећој мери, усклађивати визне ре-
жиме са Европском унијом до краја 
године.

Подсетимо, овај састанак на мини-
старском нивоу уследио је након са-
мита Србије, Мађарске и Аустрије 3. 
октобра у Будимпешти, на коме су 
учествовали председник Србије 
Александар Вучић, мађарски преми-
јер Виктор Орбан и аустријски кан-
целар Kарл Нехамер. 

Д. А.

САРАДЊА

Удружити снаге ради 
заустављања мигрантског 

таласа

Састанак министара три земље региона

СИЈАРТО: БРИСЕЛ НАКЛОЊЕН МИГРАНТИМА
Он додаје да се разлози који доводе до миграције не елиминишу, већ да 

су све тежи, а да је политика Брисела наклоњена мигрантима: „Сада се све 
то употпуњује глобалном економском кризом због рата у Украјини, што до-
води до глобалне кризе и у снабдевању хране. То може да доведе до тога 
да ће се број миграната повећавати. Балканска рута је сада једна од најин-
тензивнијих, а до сада је то била рута преко Средоземног мора”, констатује 
Сијарто.

Он истиче да се питање миграната може сагледавати као питање људских 
права, али да је то за Мађарску питање кривичних дела и санкција: „Ми и 
до сада нисмо дозвољавали илегалне преласке граница и то нећемо дозво-
лити и у будућности”, поручио је министар иностраних послова Мађарске.

Сијарто је, на питање новинара о употреби силе, одбацио тврдње да ма-
ђарски граничари и полицајци прекомерно употребљавају силу према ми-
грантима. Сијарто је истакао да мађарски полицајци стављају живот на 
коцку јер су, како је рекао, мигранти спремни да оружјем, камењем или 
било којим другим средствима нападају мађарске граничаре.

„Занима ме да ли је игде покренут кривични поступак против оних ми-
граната који су нападали граничаре и ја одбијам да су наши полицајци 
починили било какво кривично дело, када наступају у свим правним окви-
рима према онима који не поштују наше државне границе”, поручио је Си-
јарто.

Министри Србије, Мађарске и Аустрије одржали су са-
станак у Београду, на којем је било речи о миграцијама 
и на ком је поручено да ће ове три земље сарађивати у 
борби против илегалних миграција. Kако је рекао срп-
ски министар Александар Вулин, Србија „неће бити пар-
кинг за мигранте”, док Петер Сијарто поручује да ће гра-
ница Србије и Северне Македоније заједнички бити бра-
њена. 
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М инистарку Гојковић је на 
улазу у СОЦ „Никола Те-
сла” дочекала и поздрави-

ла директорка школе, др Јованка Ла-
стић. Гости су после краћег разгле-
дања школског комплекса, аплаузом 
дочекани од стране професора и 
ученика, у свечаној сали. 

На самом почетку свечаног про-
грама хор гимназијалки под дири-
гентском палицом професорке Оли-
вере Младеновић Мунишић изврсно 
је отпевао стару пригодну песму „У 
Будиму граду чудно чудо кажу”. За-
тим је следио наступ фолклорне гру-
пе наших основаца која је овом при-
ликом извела игре из Источне Срби-
је. Одличне играче увежбала је 
Анита Вуковић, заменик директора. 
Наступ хора и фолклорне групе пу-
блика је наградила бурним аплау-
зом. 

Затим је за говорницу ступила др 
Јованка Ластић, директорка Српског 
образовног центра     

„Никола Тесла”, изразивши задо-

вољство „што нам је учињена част 
што данас имамо прилику да угости-
мо госпођу Мају Гојковић, потпред-
седницу Српске владе и министарку 
културе и информисања”. 

„Мислим да не треба да 
наглашавам колико образо-
вање и култура иду заједно. 
Једно без другог не постоје. 
Ми смо сада приказали са-
мо део онога што знамо. Ја 
се надам да ћемо имати мо-
гућност да једном следе-
ћом приликом покажемо 
још нешто, али у сваком слу-
чају мислим да ова инсти-
туција и сви ми заједно у 
њој јесмо чувари наших 
традиција и нашег култур-
но-историјског наслеђа. Ми-
слим да ће нам то бити за-
датак и у будућности, а сада 
ми дозволите да замолим 
госпођу министарку да се 
обрати присутнима”, рекла 
је, поред осталог, др Ластић.

После поздравних речи директор-
ке школе, окупљенима се обратила 
и министарка Маја Гојковић: 

„Сада сам се осведочила и видела 
колико је, у ствари, важан рад у ва-
шој школи овде у Будимпешти, ва-
жан за образовање младих људи ко-
ји су се одлучили да управо похађа-
ју ову школу и, наравно, важно је и 
за српску заједницу овде присутну у 
Мађарској. Хвала вам заиста на див-
ном и топлом дочеку, на предивном 
програму. Све то изгледа веома лако 
када ми то посматрамо са стране и 
мислимо да можемо и ми тако лепо 
да играмо, а знамо колики је труд и 
рад уложен у ово да би све то изгле-
дало на један предиван уметнички 
начин. Хвала вам пуно што и на овај 
начин, извођењем наших игара, на 
овим просторима чувате културно 

наслеђе Србије. Упозната сам са же-
љом многобројних ђака из Србије, 
али и из најближег окружења да се 
што у што већем броју упишу у 
основну и средњу школу „Никола Те-
сла” у Будимпешти, за што су потреб-
ни одређени додатни капацитети. 
Знамо да је и председник Републике 
дао обећање да ће помоћи школи у 
овом правцу. То могу да вам обећам 
и ја, али је моја велика порука да се 
вратите кући када завршите школо-
вање овде у Будимпешти. Хвала вам 
пуно!”

После свечаног дела програма 
уважена гошћа је уписала своју по-
руку у књигу утисака,  након чега је 
директорка са својим најближим са-
радницима угостила у просторијама 
школе делегацију из наше матице. 

Д. Д.

 ПОСЕТА Министарка културе посетила СОЦ „Никола Тесла”:

„Вратите се кући, после 
школовања у Будимпешти”

Током свог службеног боравка у мађарској престоници, 
Маја Гојковић, потпредседница Владе и министарка култу-
ре и информисања Републике Србије, 6. октобра je у прат-
њи Ивана Тодорова, амбасадора Србије у Мађарској, посе-
тила Српско забавиште, основну школу, гимназију, колеги-
јум и библиотеку „Никола Тесла” у Будимпешти.

Н а дванастом по реду сајму, 
у изложбеном центру „Бал-
на”, могли су да се виде 

изложени уметнички радови око 116 
савремених ликовних уметника из 
30 земаља, са четири континента, а 
сајам је пратило педесетак разновр-
сних атрактивних програма.

Директор Атила Ледењи је изра-
зио велико задовољство што је ове 
године Србија почасни гост „Арт 
маркета” и позвао потпредеседницу 
Владе и министарку културе и ин-
формисања Републике Србије, Мају 
Гојковић, да отвори манифестацију. 

Она је у свом говору, између оста-
лог, рекла да је култура најбољи на-
чин за спајање и узајамно разумева-
ње људи:

„Култура говори универзалним је-
зиком, који сви разумемо и зато је 
ова престижна манифестација део 
најсавременијих токова европске и 
светске уметности и културе. Уче-

шће на 'Арт маркету' је најбољи на-
чин да се прикаже богата уметничка 
сцена Србије, у веома значајном ме-
ђународном оквиру, као и њено са-
времено стваралаштво са изворима 
велике креативности. Сигурна сам 
да ће наступ уметника из великог 
броја земаља дати подстицај сарад-
њи и инспирисати генерације које 
долазе. Верујем да ће и наступ Ср-
бије наићи на добар пријем код пу-
блике 'Арт маркета'”, рекла је мини-
старка и додала да то гарантују бо-
гата уметничка традиција, блискост 
и повезаност два културна простора.

Заменица министра културе и 
иновације Мађарске, Естер Вита-
љош, истакла је да постоји све веће 
интересовање за „Арт маркет”, о че-
му сведочи број посетилаца, који се 
повећава из године у годину, што је 
веома важно за развој културне ди-
пломатије. 

Програмом „Мост Србија”, мађар-

ској публици су се представиле 
уметничке галерије из Београда, Но-
вог Сада и Крагујевца, а пред струч-
ном јавношћу и љубитељима умет-
ности били су радови Ђорђа Ивач-
ковића, Ане Вртачник, Андрее 
Ивановић Јакшић, Уроша Ђурића, 
Јошкина Шиљана, Милије Чпајка, 
Цилета Марковића и других. 

„Мост Србија” подразумева и два 
уметничка пројекта – музејски 
кварт, изложбу савремене српске 
фотографије, предавања, трибине, 
перформансе и друго. На „Арт мар-
кету“ је своја уметничка дела изло-
жио и Милорад Крстић, наш позна-
ти сликар и мултимедијални умет-
ник, који живи и ствара у 
Будимпешти. 

Међу пратећим програмима била 

је и изложба савремене ликовне 
уметнице из Старе Пазове, Мире 
Бртке (1930-2014). Отварању њене 
изложбе, 6. октобра, у Mузеју „Q 
Contemporary”, на Булевару Андра-
ши, присуствовао је велики број зва-
ница из дипломатског кора, као и 
мађарских представника из ликовне 
струке. Изложбу је отворио заменик 
министра културе Републике Срби-
је Александар Јокић. Ова изложба, 
о којој ћемо опширније писати у на-
редном броју СНН-а, биће три месе-
ца отворена за јавност. 

Наредног дана је одржана изло-
жба на којој су своја дела излагали 
уметници са простора Војводине, 
који већ дужи низ година живе и ра-
де у Мађарској.

К. П.

Сајам уметности у Будимпешти 

Србија почасни гост  
„Арт маркета” 

У мађарској престоници је од 6. до 9. октобра одржан 
Међународни сајам модерне уметности, под називом „Арт 
маркет”, водећи у овом делу Европе и највећа изложба ра-
дова савремене уметности у Мађарској. 



 

Будимпешта, 13. октобар 2022. 5 

К ао што смо већ писали у на-
шем листу, центар „Светио 
Сава” проширен је са додат-

них 200 квадратних метара. Није било 

лако реализовати овај извођачки по-
духват јер, када је склопљен уговор о 
доградњи и подизању нових радио-
ница-учионица, цена радова се кре-
тала око 70 милиона форинти. Међу-
тим, пораст цена грађевинског мате-
ријала проузроковао је коначан 
салдо од 140 милиона.

Није било, дакле, лако Кристифору 
Брцану, председнику КУД-а „Банат” 
и његовим сарадницима, али су се 
труд и залагање на крају исплатили. 
У то су се могли уверити и многоброј-
ни житељи Деске, који су прве недеље 
у октобру дошли у Српски културни, 
образовни и духовни центар „Свети 
Сава”, како би присуствовали освеће-
њу нових просторија. Оне ће, зацело, 
пружити пуно повода за радост и за-
довољство ученицима и њиховим пе-

дагозима, као и члановима Култур-
но-уметничког друштва „Банат”. 

У присуству бројних званица и мно-
гобројних житеља села Деске, присут-

не је на дворишту комплекса најпре 
поздравио Кристифор Брцан, који је 
у кратким цртама изнео историјат на-
станка објекта, осврнувши се на де-
таље најновијег дела грађевине.

„Када смо почели да градимо  
Центар „Свети Сава”, имали смо план 
за ово дограђивање и визију за даљи 
развитак, а то је једна полуспортска 
хала која би задовољила све наше по-
требе. За ту салу ћемо радити и на-
стојаћемо да је сазидамо одмах до 
дела који је проширен новим радио-
ницама-учионицама.”

Беседник је потом упутио речи за-
хвалности онима који су помогли у 
обезбеђивању финансијских средста-
ва, као и онима који су учествовали 
у изради планова и изградњи објекта.

Уследио је потом пригодни култур-
ни програм у извођењу ученика ме-

сне Српске основне школе, 
а свечаност је пред улазом 
у нову зграду настављена 
пресецањем траке. Свеча-
ни чин обавили су: прото-
јереј Далибор Миленко-
вић, архијерејски наме-
сник сегедински, прото- 
намесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански, Љу-
бомир Алексов, портпарол 
српске заједнице у Парла-
менту Мађарске, др Јован-
ка Ластић, директорка 
СОЦ „Никола Тесла” у Бу-
димпешти и Кристифор 
Брцан, председник КУД-а 
„Банат” и заменик начел-
ника села Деске.

Присутни гости, педаго-
зи и родитељи деце, ушли 
су у нове учионице-ради-
онице на спрату, где су се 
могли уверити у квалитет 

извођачких радова, а том приликом 
је уприличено свечано освећење но-
вих просторија, које је извршио прота 
Далибор Миленковић. Истакавши за-
довољство због присуства на свеча-
ности, која ће се дуго памтити, он је 
одржао и свечану беседу:

„Иако су у питању само четири 
учионице, веома је битно за нашу све-
тосавску децу што су добила овакву 
могућност, да могу да науче свој је-
зик и да сачувају оно што је Св. Си-
меон говорио још давних година. Он 

је дао до знања свима нама колико 
је битан језик за наш народ. Данас, 
овде у Дески, догађа се велики, све-
чани тренутак када можемо да пру-
жимо нашој деци да науче и сачува-
ју свој језик и културу. Колики је зна-
чај једне школе сви знамо: кућа је 
прва школа, а онда следи усавршава-
ње и стицање нових наука.”

При крају свечаности, поводом 
освећења зграде, познати иконопи-
сац Шандор Јосаи из Вашархеља по-
клонио је свој уметнички рад „Распе-
ће”, а пригодну прославу, у својству 
пројектанта, својим обраћањем при-
вео је крају начелник села Деске Ла-
дислав Кираљ.

Он је истакао задовољство што се 
корак по корак, али сигурно, оствару-
је вишегодишњи сан српске заједни-
це у Дески. Захваљујући инфраструк-
турном развоју, стичу се потребни 
услови за несметан образовни рад, 
што доприноси очувању и неговању 
матерњег језика и националног иден-
титета. 

Први човек посланичког тела села 
Деске, свечане тренутке искористио 
је за уручење дипломе и поклона Ду-
шици Зорић, дугогодишњем педагогу 
Српске основне школе у Дески, којој 
је поводом одласка у пензију ССД до-
делила Захвалницу. Због спречено-
сти, добитница није била у прилици 
да признање преузме на „Данима се-
ла”.

П. М.

АКЦИЈЕУспешно окончан дешчански пројекат

Освећен дограђени део 
Српског центра „Свети Сава”
У Српском културном, образовном и духовном центру 

у Дески, 2. октобра је уприличено свечано освећење но-
вих просторија проширене зграде. Радови су реализова-
ни захваљујући Влади Мађарске, а делимично су финан-
сирани у склопу Интерег пројекта „Ручна радиност – бу-
дућност из прошлости.”

Љубомир Алексов:
КОРИСТИМО ПРУЖЕНЕ МОГУЋНОСТИ

О значају завршетка изградње новог дела објекта и важности васпитања 
деце у националном духу говорио је и Љубомир Алексов, порпарол српске 
заједнице у Парламенту Мађарске: 

„Школа није само зато да преда основна знања деци, да их води кроз 
живот, већ и зато да им пружи морални ослонац, српски православни, да 
чувају свој језик, културу и веру. Све то на такав начин да и они, па и њихо-
ва деца, остану припадници наше мале, али веома активне српске заједни-
це, како у Дески, тако и на целом свету. Ми имамо сада један процват и 
пружа нам се могућност да обновимо ове установе и да користимо могућ-
ности, које нам се пружају. Овде у Дески су створени услови 21. века, роди-
тељи не морају да бирају Сегедин, или неко друго веће насеље, пошто деца 
овде имају све услове да ту похађају наставу, да се ту васпитавају и обра-
зују. Ми овде пружамо и више него мађарске школе, дајемо додатни језик, 
а то је наш српски, а сви ми знамо да у овим временима знање језика злата 
вреди!”

Др Јованка Ластић
ВЕЋ САЊАМО О НОВИМ КОРАЦИМА

У свом обраћању, др Јованка Ластић, директорка будимпештанског Срп-
ског образовног центра „Никола Тесла” чија је подружница Српска основна 
школа у Дески, изразила је наду да ће у кратком временском року бити 
оправдана нужност изградње новог дела објекта. 

„Надам се да ћемо успети, уз подршку Дешчана, да напунимо одговара-
јућим садржајем ову зграду, јер ту се не ради само о школи; није реч само 
о васпитно-образовној институцији, већ и о свим видовима друштвеног 
живота српске заједнице на овим просторима. Надам се да ће још бити 
оваквих свечаних прилика, а Кристифор Брцан и ја већ сањамо о следећим 
корацима и искрено се надам да ћемо и тада бити позитивно настројени, 
да ћемо имати довољно деце, како бисмо ову причу употпунили позитивним 
таласима”, истакла је др Ластић.
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З адатак да што боље осветли 
значај пописа становништва и 
подели важне информације са 

аудиторијумом, организатори при-
редбе, предвођени Миленком Ради-
ћем, председником Сегединске ме-
сне српске заједнице, поверили су 
Пери Ластићу, директору Српског ин-
ститута при Самоуправи Срба у Ма-
ђарској.

Говорник је на самом почетку свог 
предавања публици, међу којима су 
били, пре свега, Срби из Деске и Се-

гедина, скренуо пажњу на значај по-
писа за Србе и уопште народности у 
Мађарској (детаљно саопштење о то-
ме пренели смо у претходна два бро-
ја СНН-а).

„Бројчано стање има одређени 
утицај и на мањинска права, и до-
вољно је истаћи да се приликом 
народносних избора итекако узи-
мају у обзир резултати пописа ста-
новништва. Наиме, за мањинску 
самоуправу на локалном нивоу 
расписују се аутоматски, само ако 
је број припадника мањине (Срба) у 

насељу најмање 25”, истакао је Ла-
стић.

Он је говорио и о сложеном иден-
титету, у вези са којим је подсетио да 
се на тај начин могу назначити и две 
народности, тачније припадности. У 
свом излагању, он је детаљно говорио 
о важности истицања српског при-
падништва на првом месту, а пажњу 
је посветио и другим питањима, која 
се тичу националне припадности и 
припадности једној националној за-
једници.

Говорник се осврнуо и на бројна 
практична питања, која могу да утичу 
на попис становништва. Уколико се 
неко налази на студијама у иностран-
ству, или ради у страној земљи, поли-
тика Централног статистичког завода  
је таква, да иако они уче, или раде у 
иностранству, а годишње више пута 
долазе кући, њих треба пописати у 
Мађарској. 

„То је порука и за наше породице 
–  то свакако нека узму у обзир!” – 
упозорио је Пера Ластић.

На дневни ред су доспела и бројна 

друга питања везана за домаћинства, 
мешовите бракове, употребу матер-
њег језика, употребу језика у породи-
ци и у кругу пријатеља итд.

Свакако, посебно место у упитнику 
о личним подацима заузима верска 

припадност, тј. којој 
верској заједници, 
вероисповести при-
пада дотична особа 
која попуњава упит-
ник.

„Овде нема уна-
пред понуђених од-
говора, него упита-
ници сами треба да 
упишу верску зајед-
ницу којој припадају. 
Када се почну упи-
сивати слова, пону-
диће се аутоматски 
одговори са тим по-
четним словима и 
треба одабрати аде-
кватан одговор. У 
програму се налази 
стотинак назива ре-
лигија, верских за-
једница. Према на-
шем мишљењу, у слу-
чају српске 
православне вере, 
није довољно наве-
сти да је вероиспо-

вест православна (ortodox, görög-keleti, 
pravoszláv), него је важно да се увек 
напише конкретно „szerb ortodox”, па 
ће се на тај начин избећи евентуалне 
недоумице и грешке при сабирању и 
утврђивању укупних података о веро-
исповести.” […] Иако није обавезно 

одговорити на ова питања, мишљења 
смо, из горе наведених разлога, да је 
елементарни интерес наше заједнице, 
уопште припадника српске национал-
ности, да се одговори на ова питања.”

Пера Ластић је говорио и о попи-
сивачима – анкетарима. Он је подсе-
тио да у местима „у којима су при-
падници српске заједнице више скон-
центрисани, у неким деловима 
насеља (то су пре свега мисли на про-
винцијска насеља традиционално на-
стањена Србима), корисно је да међу 
пописивачима у овим окрузима буду 
и припадници српске народности, ко-
ји говоре српски и који познају наше 
породице.

Према важећим правним прописи-
ма, локални органи задужени за ор-
ганизовање пописа, дужни су били да 
сарађују са месним мањинским са-
моуправама и да се укључе међу по-
писиваче и припаднике мањина. Го-
ворник, који је још током августа ини-
цирао код земаљске српске 
самоуправе да се предузме кампања 
у интересу пописивања што већег 
броја наших људи, присутне је упо-
знао и са бројним другим информа-
цијама техничког карактера. Уједно 
је нагласио важност ширења инфор-
мација, пропагандних материјала ко-
ји су израђени од стране Српског ин-
ститута при ССМ, са циљем да се што 
више припадника српске заједнице 
упозна са важношћу пописа и пружи 
помоћ породицама, да би се у што 
већем броју и што лакше изјаснили о 
својој припадности, матерњем језику, 
вероисповести итд. 

П. М.

АКТУЕЛНО

Учествујмо на попису, 
изјашњавањем да смо Срби! 

Порука са информативног скупа у Сегедину:

Пера Ластић

Имајући у виду значај актуелног пописа становни-
штва, који се у Мађарској спроводи од 1. октобра до 28. 
новембра, Сегединска месна српска заједница је у скло-
пу „Дана српске културе у Сегедину”, у Дому народно-
сти организовала информативни разговор на ову тему.

ТРИ ЕТАПЕ ПОПИСИВАЊА
Директор Српског института је подсетио да се попис обавља у три етапе:
Од 1. до 16. октобра 2022. године попис се врши преко интернета 

самопописивањем домаћинстава.
1) Од 17. октобра до  20. новембра 2022. године пописивање врше 

пописивачи, које ангажују бележници, градоначелнички уреди, као 
локални органи пописа. Пописују се домаћинства, која се нису 
„самопописала” преко интернета, у претходној етапи.

2) Од 21. до 28. новембра 2022, они који по закону треба да се попишу, а из 
било којих разлога су изостали током претходне две етапе, у овом периоду 
могу да се јаве код бележника и затраже да се попишу.”

ЗАШТО ЈЕ ПОПИС ВАЖАН И ЗА СРБЕ?
На крају свог излагања, Пера Ластић је позвао присутне да се изјасне о 

својој српској националној припадности. Како је рекао, „приликом пописа 
пружа се могућност да се изјаснимо о нашој националној припадности, 
матерњем језику, употреби језика у породици и кругу пријатеља, познаника, 
као и о припадности верској заједници”. 

- Остваривање мањинских права у знатној мери зависи, посебно на 
локалном нивоу, и од бројности заједнице исказане приликом пописа 
становништва. Између осталог и због тога вас позивамо да се приликом 
пописа у што већем броју изјасните као припадници српске националности, 
да вам је матерњи језик српски, да користите (и) српски језик у породици и 
у кругу пријатеља, односнода припадате српској православној 
вероисповести. Попис у Мађарској омогућава и особама даљег српског 
порекла, члановима мешовитих породица, или на други начин везаним за 
српску заједницу, да се поред другог идентитета и матерњег језика изјасне 
и о српској припадности. Вашим изјашњавањем допринећете очувању и 
даљој перспективи српске културе, језика и традиција у Мађарској, као и 
добрим српско-мађарским везама – поручио је Пера Ластић.



 

Будимпешта, 13. октобар 2022. 7 

Др Јован Јањић

Ф илм о Грабовцу су, као што 
смо већ известили, реализо-
вале су Диана Ђурић и др 

Ксенија Голуб, у оквиру будућег доку-
ментарног серијала „Бисери Епархије 
будимске”, уз благослов епископа бу-
димског Лукијана, а уз подршку Љу-
бомира Алексова, српског портпаро-
ла у Парламенту Мађарске и Мини-

старства културе 
Републике Србије. 

Поред владике Лу-
кијана и Љубомира 
Алексова, пројекцији 
су присуствовали и 
представници поједи-
них српских институ-
ција, ђаци и професо-
ри Српске школе „Ни-
кола Тесла”, др 
Иштван Шимичко, 
шеф посланичке гру-
пе Демохришћанске 
партије и други. 

Љубомир Алексов, 
у изјави за наш лист, 
каже да је, по њего-
вом мишљењу, филм 
фантастично урађен, 

па је честитао ауторкама и свима 
онима који су учествовали у његовом 
стварању: 

„Педесет година одлазим у мана-
стир Грабовац и доста добро га по-
знајем. Овај филм је интересантан и 
за оне који га познају. Филм је тако 
урађен да заинтересује и нас, а и оне 
који о манастиру не знају ништа. Код 

ових других буди жељу да оду и да 
га посете, а то је и најважније, и то 
показује успех филма. Велики број 
младих, нажалост, још није посетило 
манастир Грабовац, али сам сигуран 
да ће се заинтересовати да оду, ако 
погледају овај филм. Заинтересоваће 
се за српску историју и традицију, а 
подаци који су изнети у филму, допу-
њују часове народописа, који се учи 
у школи.”     

После пројекције филма, у сусед-
ним просторијама које за своје актив-
ности користи Удружење „Круг”, отво-
рена је изложба икона са Иконопи-
сачке радионице за одрасле, у 
организацији Удружења за очување 
културе и традиције из Ловре. Камп 
је одржан овога лета у Будимпешти, 
у просторијама Српске православне 
црквене општине, при Храму Светог 
Георгија.

Милан Ђурић је у име „Круга” по-
здравио госте и дао реч Весни Стани-
сављевић, која је водила Иконописач-
ку радионицу. Она се захвалила на 
могућности да већ другу годину води 
ову радионицу, у којој учествују и Ср-
би и Мађари. Иако су учесници ама-

тери, она каже да је веома задовољна 
њиховим успехом у уметничком раду. 
Иконе је погледао и позитивно про-
коментарисао и владика Лукијан.

К. П.

Духовна и материјална 
баштина као надахнуће

Уметничко вече у Текелијануму КУЛТУРА

П рво извођење представе о 
Патријаху Павлу изван Ма-
ђарске, одржано је у Јагоди-

ни, под покровитељством Скупштине 
града, а у организацији Портала 
„Оrthidoxfriends.global” и јагодинског 
Културног центра. Др Јањић је у Јаго-
дини први пут имао прилику да погле-
да представу и поводом тога изјавио: 

„Каже патријарх Павле ’добро је 
непропадљиво’ и зато и вечерас ви-
дим да добро увек добре плодове до-
носи и да оно васкрсава, оживљава. 
Оно што је патријарх Павле говорио, 
чули смо у уметничком изразу Мила-
на Малбаше, Александра Дунића и 
режисера Милана Руса. Текст сам пи-
сао тако да нисам имао потребу да 

било шта додајем или радим неку, 
можда, имагинацију. Реч је о великом 
човеку, можда нашем највећем са-
временику и ако је то тако, а јесте, 
онда његове речи ваља сачувати, на 
њима се учити и преносити их. Та до-
бра енергија сложила се и оваплоти-
ла у овом лепом уметничком изразу 
и није без разлога што је српска пре-
мијера одиграна у Јагодини. Овде се 
створила та добра духовна клима и с 
разлогом је свој пут у српском наро-
ду представа о патријарху Павлу по-
чела у Јагодини.” 

Поред великог броја грађана, 
представи су присуствовали и гра-
доначелник Јагодине, Ратко Стевано-
вић, повереник манастира Хиландар 

за Србију, Милош Стојковић, као и 
свештенство манастира Беличког. 
Глумце је подржао Милан Рус, који 
је одушевљен одазивом публике и 
њеном реакцијом. Александар Ду-
нић је такође био дирнут реакцијом 
појединаца, а после представе је из-
јавио: „Ово је изврстан текст и извр-
сна тема, нешто што до сада није код 
нас рађено, ни обрађивано. Патри-
јарх Павле је личност којој смо се 
сви ми дивили. Имали смо срећу да 
сретнемо Јована Јањића, који је Па-
влов биограф и који је био толико 
дуго са њим да је, у суштини, једина 
и права компетентна личност која је 
била способна да напише овај ко-
мад. Ми смо се строго др-
жали аутентичног текста и 
Милан Рус и ја смо се до-
говорили да апсолутно ни-
шта нећемо мењати ни до-
писивати у односу на 
текст Јована Јањића. Текст 
који смо имали потпуно је 
оригиналан, зато што је па-
тријарх Павле био тако ве-
лики ауторитет, да смо ми 
само желели да покушамо 
да га домашимо и да ово 
буде наш скромни прилог 
да се о патријарху Павлу 
поново проговори и да се 
поново чују његове ми-
сли”. 

Аутентичне речи бла-
женопочившег и међу на-

родом веома цењеног патријарха 
Павла имала је прилику да види и 
обреновачка публика у Спортском 
и културном центру Обреновац, као 
и публика из Старе Пазове, на сцени 
позоришта. У Рачи Крагујевачкој 
глумце је дочекао комплетан врх оп-
тине, Ненад Савковић, председник, 
Душан Ђоковић, подпредседник, Са-
ња Радојевић, уредница програма 
Културног центра и многи други. У 
наредном периоду „Патријарх Па-
вле” гостује у Иланџи где је некада 
живео Црњански, у Руми, Аранђе-
ловцу, Зајечару, а затим у Темишвару 
и Чачку.

К. П.

Турнеја Српског позоришта у Мађарској

Представа о патријарху 
Павлу путује по Србији

Након Сентандреје, документарни филм о манастиру Гра-
бовац, о коме смо детаљно писали у једном од претходних 
бројева СНН-а, приказан је и у будимпештанском Текелија-
нуму. Исте вечери отворена је изложба икона са Иконопи-
сачке радионице за одрасле, приређене недавно, у органи-
зацији Удружења за очување културе и традиције из Ловре.

После премијере и неколико реприза изведених у Ма-
ђарској, дуодрама биографа и аутора текста др Јована Ја-
њића „Патријарх Павле – Бити човек међу људима и нељу-
дима”, Српског позоришта у Мађарској, доживела је неко-
лико запажених извођења у нашој матици и добила за-
видне критике. 



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

 Представљање фото-уметника Ђерђа МанфаијаКУЛТУРА

Ђ ерђ Манфаи је са одушевље-
њем говорио о својим путова-
њима која су, пре свега, обу-

хватила јужни део Србије, али је до-
спео и у друге делове наше матичне 
земље, која има чиме да се дичи. По-
себно је истакао своје доживљаје сте-
чене приликом обиласка манастира, 
као што су: Студеница, Жича, Рача, 
Сопоћани и други.

Одушевила га је и „Ђавоља варош”, 
геморфолошки феномен и вредни 
локалитет, који чине два, у свету рет-
ка природна феномена - „земљане 
фигуре, као специфични облици ре-
љефа, који у простору делују врло 
атрактивно и два извора воде, високе 
минерализације. Атрактивност фено-
мена допуњује природни амбијент, 
који око земљаних фигура делује ми-
стично, а у ширем окружењу живопи-
сно и питомо”.

Сликајући предивне пределе Ср-
бије и њене природне лепоте, доспео 
је и у Ресавску пећину, која се убраја 

у ред најстаријих пећина у Србији. 
Стара је 80 милиона година, а старост 
накита се процењује на око 45 мили-
она година. Откривена је 1962. године, 
а за посетиоце је отворена 1972.

Ђерђ Манфаи је у свом предава-
њу дотакао и бројне друге знамени-
тости Србије, као што је Копаоник, 
највећи планински масив у Јужној 
Србији, Музеј на отвореном „Старо 
село“ Сирогојно, Етно-културно-ту-
ристички комплекс Дрвенград, Ту-
ристички, културни, административ-
ни и едукативни комплекс Андрић-
град и многе друге знаменитости, 
које је у свом предавању споменуо 
Манфаи. При навођењу, излагач ни-
је крио одушевљење природним ле-
потама и љубазношћу и гостољуби-
вошћу српског народа, које је дожи-
вео приликом свих путовања по 
Србији. На својим фотографијама, 
сасвим природно, овековечио је и 
људе из којих је зрачила доброта и 
радост.

Он се захвалио туристичкој аген-
цији у Печују, са којом путује од 1995. 
године, а посебно њеном сараднику 
Силвији Папишт, која га је пратила 
летос на путовању по Србији. 

„Ја сам у суштини плашљив човек. 
Страхујем, поготово када одлазим у 
средину чији језик не говорим. Тако 
је било и сада. Међутим, толико див-
них и гостољубивих људи сам срео 
током путовања. Свугде, где сам бо-
равио, наилазио сам на пријатне љу-
де, који су били спремни да ми у све-
му помогну. Иако не говорим српски, 
ми смо се споразумевали говором 
тела. Како у малим селима, тако и ве-
ликим градовима, пуно тога сам уо-

чио. Из очију људи зрачила је срећа, 
па чак и тамо где влада сиромаштво. 
Зрачила је љубав. Посетио сам мана-
стир Студеницу, који је, такође, заузео 
посебно место у мојој души. Тамо сам 
срео оца Теоктиста (Милетића), мона-
ха који је на мене оставио посебан 
утисак. Нажалост, ове године га ни-
сам срео, јер се у међувремену упо-
којио. Свакако, захваљујући благом и 
необичном човеку Божјем, па и дру-
гима, заволео сам и само правосла-
вље. Упознао сам његове лепоте, вред-
ности, одлике. У томе су ми помогла 
и учешћа на светим литургијама”, ре-
као је уметник за наш лист.

Предраг Мандић

О рганизатори, предвођени 
Рајком Вулином, председни-
ком Управног одбора фести-

вала, одлучили су да манифестацију 
из Бачке Тополе пребаце у највећи 
град у југоисточној Србији и седиште 
Нишавског округа, и то не случајно. 
Наиме, Ниш предводи градоначелни-
ца Драгана Сотировски, некада и са-
ма новинарка и дописник РТС-а из 
Ниша, која је у неколико наврата уче-
ствовала на традиционалној фести-
валској манифестацији, а 2013. године 
освојила и Гран-при, за документарни 
филм „Душа тромеђе”.

На позив организатора, ове године 
је на ПРОФЕСТ стигло 129 такмичар-
ских радова из 11 земаља, а међуна-
родни жири, у чијем саставу се нашао 
и потписник овог извештаја, номино-
вао је 24 остварења.

Свечано проглашење резултата 
уприличено је у једном од хотелских 

објеката града Ниша, а према једно-
гласној одлуци жирија филм „Реци 
ми осмијехом” ауторке Милане Ма-
јар (РТРС, Бања Лука) добио је прву 
награду.

Друго место равноправно је при-
пало Зорану Димову (СП БТР Продук-
ција, Скопје, Северна Македонија) и 
Светлани Миљанић (ЈМУ РТВ Војво-
дине, Нови Сад, Србија), док су се на 
трећем месту нашли: Мариа Черне-
вана (Бугарска национална телевизи-
ја, Софија, Бугарска) и Јован Трпески 
(ТВ МОРИС, Охрид, Северна Македо-
нија).

Аутору филма „Неки нови Бро-
двеј”, Денису Бојићу, додељено је спе-
цијално признање „Горан Думан Ду-
мановић” за најбољи сценарио, које 
је постхумно установљено у част но-
винара, режисера и сценаристе Гора-
на Думана Думановића.

Имајући у виду да су се међу но-

минованим филмовима нашла заиста 
квалитетна остварења, међународни 
жири је одлучио да подели и пет спе-
цијалних признања. Међу њима на-
шао се и филм Васке Радуловић 
„Драговић – манастир најхудије сре-
ће”, телевизијска продукција ЗВО из 
Вуковара у Хрватској.

Поменути филм, који 
говори о манастиру 
Драговић, једном од три 
најважнија православ-
на манастира у Далма-
цији, који од свог осни-
вања 1395. године упор-
но опстајући као сведок 
вере, али и некадашњег 
живота у потпољеном 
селу Кољане, свакако, 
имао је посебан утицај 
на чланове жирија. Он 
је, селећи се са места на 
место, три пута био ру-
шен, потапан, да би по-
ново васкрсао у Цетин-
ској крајини.

Са друге стране, оп-
ште је познато да су 
управо монаси мана-
стира Драговић били ти, 
који су 1587. године 
основали манастир Гра-
бовац у Жупанији Толна, 
у Мађарској. Захваљују-
ћи филму, та чудесна 
својеврсна духовна нит 
између манастира Дра-
говић и манастира Гра-
бовац осветљена је и 
филму.

Уједно, фестивал је окупио пред-
ставнике седме силе, који сматрају 
изузетно важним да чине мале кора-
ке, како би себе и друге поучили да 
су лепоте разлика тачка спајања, а не 
раздвајања.

П. М.

„Чаробна Србија” пред 
печујском публиком

Једанаеста смотра 
документараца из Подунавља

Клуб „Печујски крајеви, раздобља, музеји”, организовао 
је у Дому цивилних заједница представљање стварала-
штва Ђерђа Манфаија. Познати мађарски фотограф из 
Печуја, пред препуним гледалиштем је, уз пројекцију фо-
тографија начињених у Србији, презентовао верске и кул-
турно-историјске знаменитости, као и природне лепоте 
наше матице.

Једанаести Фестивал ауторског филма земаља Подунав-
ског региона „Профест 2022”, одржан је у организацији 
РТВ „Тренд” и Канцеларије за младе Града Ниша, у род-
ном граду цара Константина, од 30. септембра до 2. окто-
бра ове године. 

Фестивал ауторског филма „Профест”
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13. октобра 1998. – Након седмод-
невних интензивних преговора 
и под претњом војне интервен-
цијеНАТО-а, председник СР Ју-
гославије Слободан Милошевић 
прихватио је долазак Верифика-
ционе мисије ОЕБС-а. 

14. октобра 1894. – У Београду је на 
линији Калемегдан-Славија пу-
штен у саобраћај први трамвај 
на коњску вучу. 

14. октобра 1941. – Немци су у Дру-
гом светском рату стрељали око 

6000 цивила из Краљева и околи-
не, због сумњи да припадају по-
крету отпора. 

14. октобра 1944. – У Дубровнику је 
умро сликар Марко Мурат, први 
прави и доследни пленериста у 
српском сликарству. Од 1894. био 
је наставник цртања у Београду 
и значајно је утицао на стварање 
„београдске школе”.

15. октобра 1791. – Рођен је Сима 
Милутиновић Сарајлија, један од 
најзначајнијих и, уз Лукијана Му-
шицког, најутицајнији српски пе-
сник XIX века. Учествовао је у 
оба српска устанка против Тура-
ка, а од 1827. на Цетињу је био 
секретар владике Петра I Петро-
вића Његоша и учитељ његовог 
синовца Рада, касније Петра II 
Петровића Његоша (спевови 
„Србијанка”, „Тројебратство”, 
„Тројесестарство”, трагедија 
„Обилић”, „Историја Србије”, 
„Историја Црне Горе”).

15. октобра 1989. – Умро је Данило 
Kиш, један од највећих писаца 
новије српске књижевности чије 
је дело значајно допринело ње-
ној афирмацији у свету. Преве-
ден је на многе светске језике и 
добитник је многобројних при-
знања и награда. 

16. октобра 1983. – Умро је српски 
сликар и ликовни критичар Ми-
хаило Петров, један од водећих 
учесника у великом преобража-
ју уметности у Југославији изме-
ђу два светска рата. Био је про-
фесор Академије примењених 

уметности у Београду. Илустро-
вао је многобројне књиге.

16. октобра 1998. – Под притиском 
међународне заједнице, једини-
це Војске Југославије на Kосову 
почеле су повлачење у матичне 
гарнизоне, али су се наставили 
сукоби мањег интензитета изме-
ђу српских снага безбедности и 
косовских Албанаца.

16. октобра 2000. – У Београду је 
умро Милан Kурепа, истакнути 
физичар, члан Српске академије 
наука.

16. октобра 2007. – У саобраћајној 
несрећи код Нове Градишке у 
Хрватској погинуо је Тоше Про-
ески (26) један од најбољих пева-
ча поп музике у Македонији и 
велика звезда целог региона.

16. октобра 2012. – Бившим пред-
седницима Србије Борису Та-
дићу и Хрватске Иви Јосипови-
ћу уручена је у Европском пар-
ламенту Европска медаља за 
толеранцију, као признање за 
„допринос толеранцији, поште-
њу и моралној храбрости и по-
мирењу”.

17. октобра 1983. – Умро је српски 
сликар и ликовни критичар Ми-
хаило Петров, једна од водећих 
личности света уметности у Kра-
љевини Југославији између два 
светска рата. Био је професор 
Академије примењених уметно-
сти у Београду. Илустровао је 
многобројне књиге. 

17. октобра 1912. – Србија и Бугар-
ска су, девет дана после Црне 
Горе, објавиле рат Турској, а 18. 
октобра придружила им се и 
Грчка, чиме је отпочео Први 
балкански рат. За непун месец 
дана ослобођен је готово цео 
Балкан. 

17. октобра 1972. – У Београду је 
умро српски принц Ђорђе Кара-
ђорђевић, старији син краља Пе-
тра Првог, који се одрекао права 
на престо и посветио војничкој 
каријери. 

17. октобра 1997. – У пожару је из-
горело Југословенско драмско 
позориште у Београду. 

18. октобра 1692. – Постављен је ка-
мен темељац Петроварадинске 
тврђаве код Новог Сада, која је 
постала једно од најзначајнијих 
аустријских стратешких утврђе-
ња у борби против Турака. 

18. октобра 1842. – Рођен је српски 
политичар, економиста и истори-
чар Чедомиљ Мијатовић, члан 
Српске краљевске академије, 
утемељивач Народне банке Ср-
бије. 

19. октобра 1918. – У Загребу је у 
Првом светском рату Народно 
веће Срба, Хрвата и Словенаца 
донело Декларацију о уједиње-
њу свих Јужних Словена у једну 
државу. 

ВРЕМЕПЛОВ

Данило Киш умро је 15. октобра 1989. 

– Живио господин пуковник! – по-
викаше сви у глас. 

– Господо официри! – настави не-
што тише, али крајње строгим гласом 
Растић. – Смирите и доведите у ред 
ову још преосталу разуларену багру! 
Морамо што пре вратити официрски 
углед и чврсту војну дисциплину! До-
био сам наредбу од генерала Храбов-
ског да одмах наставимо пут на тали-
јанску фронту, но ја не дијелим њего-
во мишљење. Због осипања великог 
броја граничара, мој став је сљедећи: 
нема више смисла наставити пут у 
Ломбардију. Господо официри, сутра 
у рану зору враћамо се у Митровицу!

– Разумем, господине пуковниче! 
– одговорише сви у глас.  

Вилинском се те ноћи учини као да 
река Сава мирише на тамјан.

*
У раним јутарњим часовима, дан 

после Ивањдана, пароброд који је 
превозио Други батаљон укотвио се 

у Митровици. Грађани сремске варо-
шице још се не пробудише, па тако 
повратнике из Загреба нико није до-
чекао нити поздравио. Василије од-
мах примети црвено-плаво-белу тро-
бојку која се вијорила на згради Град-
ског магистрата, одмах иза Велике 
православне цркве. Појури према ку-
ћи свога таста. Застаде на улазу и ду-
боко удахне миомирис свеже плете-
ног ивањданског венца. Прекрсти се, 
па закуца на врата. Његова вољена 
Софија управо је спремала доручак. 
Она извири иза бокора мушкатли ки-
бицфенстера, па журно отвори врата. 
Василије је загрли и пољуби, а она 
замало да изгуби свест од силног уз-
буђења.

Дан-два касније, Василију од оца 
стиже писмо у којем га је извештавао 
о важним догађајима у Сегедину и 
Пешти. Тако је сазнао и то да је прота 
Јован Витковић не жалећи труда на-
стојао да помири завађене Србе и 

Мађаре. Вођен таквом идејом, прота 
једног пљусковитог јунског дана за-
куца на врата Лајоша Кошута. Будим-
ски парох се са њим упознао пре пар 
година док је радио као цензор срп-
ских издања. Свештеник га је прекли-
њао да стане на пут даљем ширењу 
националне хистерије и мржње, али 
министар финансија није показивао 
ни најмању спремност да услиши ње-
гову молбу.

„Гоподине Витковићу, мени 
је потпуно јасно да ви нама, 
Мађарима, свако добро жели-
те, исто онако као што то же-
лите и свом српском народу. 
Верујте ми на реч, све ово што 
нам се сада дешава уопште 
није моја кривица. Изгледа да 
је то једноставно тако морало 
да се догоди. Не може се ни 
корак уназад! Измена зацрта-
ног плана више није могућа! 
Alea iacta est – па шта Бод да!”, 
рече осорно Кошут, климну 
главом у знак поздрава, окре-
ну леђа затеченом духовнику, 
па се врати свом радном сто-
лу претрпаном гомилом хар-
тије.

Капетан Вилински је с бо-
лом у души читао лепим руко-
писом написано писмо. Схва-
тио је, сукоб са Мађарима за-
иста je неизбежан. То сазнање 
га је дубоко потресло. Поста-
де му јасно да гранатирање 
Карловаца беше тек увертира 
у један страхотно крвави рат. 

Ипак, та се борба – помисли у себи 
– неће водити у неким непријатељ-
ским земљама, далеким градовима 
или непознатим утврђењима. Она ће 
се водити у варошима, селима и у до-
мовима у којима живе њему најми-
лији. Није могао ни да наслути колико 
ће га дуго и тешко тиштити сва та не-
миновност. 

Драгомир Дујмов

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (45)

Покушај да се избегне сукоб 
са Мађарима

Прота Јован Витковић је, не жалећи труда, настојао да 
помири завађене Србе и Мађаре. Тада пуковник Растић 
прозбори, са романтичарским заносом: „Господо офици-
ри, спреман сам за Његово височанство своју крвцу про-
лијевати, а за своју народност и свој живот дати!”

Јован Витковић
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Н амера нам је да у првој фа-
зи овог пројекта окупимо 
оне наше суграђане из Ма-

ђарске чији је матерњи језик српски, 
а који би желели да се упознају и 
овладају савременим облицима но-
винарског изражавања, односно фор-
мама, стиловима и техникама креа-
тивног писања у овој области. Троме-
сечна обука ће се састојати из низа 
стручних предавања и практичних 
вежби, два пута недељно. Са полазни-
цима ћемо паралелно радити не са-
мо на овладавању новинарским ве-
штинама, већ и на њиховој језичкој 
едукацији, с обзиром на то да смо у 

свакодневном животу сведоци зане-
маривања правилне употребе стан-
дардног српског језика, који је основ-
ни „алат“ сваког новинара. 

*
На крају едукативног циклуса, по-

лазницима ће, након финалног тести-
рања, бити уручени сертификати о 
завршеном оспособљавању у Школи 
креативног писања „Теодор Павло-
вић“, који им, уз стечено знање, могу 
бити од велике користи уколико желе 
да се касније и професионално баве 
новинарством.

*
Детаљније информације и позив за 

пријављивање објавићемо ускоро у 
„Српским недељним новинама“, у на-
шем дневном интернет издању (www.
snnovine.com) и на Фејсбук профилу 
нашег листа. До тада, дружите се са 

нама путем штампаног и електрон-
ског издања српског недељника у Ма-
ђарској, јер - речи лете, написано 
остаје! 

Ваш СНН!

Школа креативног писања „Теодор Павловић“
Ускоро нови пројекат српског недељника у Мађарској

Уредништво „Српских недељних новина“ ускоро у Бу-
димпешти покреће први едукативни циклус у оквиру но-
воустановљене Школе креативног писања која носи име 
Теодора Павловића, оснивача и првог уредника некада-
шњих „Сербских народних новина“, претече нашег листа.  

У суботу, 1. октобра, у Српском 
забавишту, основној школи, 
колегијуму, гимназији и би-

блиотеци „Никола Тесла” у Будимпе-
шти, одржан је отворени дан и први 
родитељски састанак током 2022/2023. 

школске године. Тог облачног и ки-
шовитог дана Српски образовни 
центар преплавио је необично ве-

лики број заинтересованих родите-
ља, који планирају да наредне школ-
ске године упишу своју децу у нашу 
школу.

Велики број је био и родитеља, ко-
ји су посећивали часове у одељењу, у 
којем где им дете учи и усваја знање.

Са почетком у 11 часова приређен 

је састанак за родитеље будућих уче-
ника Српске гимназије, у мађарској 
престоници. Потом је пленарни ро-
дитељски састанак, такође, одржан у 
свечаној сали наше школе, са почет-
ком у 12 сати, где се многобројним 
окупљеним родитељима обратила 
директорка др Јованка Ластић.

Она је после поздравних речи го-
ворила о актуелним проблемима, као 
што је драстично поскупљење гаса и 
струје. Гас је поскупео седам пута, а 
струја три пута. Директорка је при-
знала да је немогуће финансирати 
толике трошкове, а да се притом 
школски буџет не мења. На основу 
владине уредбе, у основношколским 

учионицама дозвољена температура 
не сме бити нижа од двадесет степе-
ни, док је у гимназијским разредима 
грејање минимализовано на осамна-
ест степени. Директорка је потом го-
ворила и о изменама у вези са јесе-
њим распустом, као и да ће 2022/2023. 
школска година бити продужена, а 
предвиђа се да се заврши 16. јуна. 

Др Јованка Ластић се обратила с 
молбом родитељима да нипошто не 
спајају дане после завршетка распу-
ста, чиме се увелико квари статисти-
ка и нарушава дисциплина ученика. 

Мере рестрикције и поскупљење 
енергената разлог су што до 7. новем-
бра неће бити грејања ни у школи, 
нити у колегијуму. Истовремено биће 
смањено време за коришћење топле 
воде у ђачком дому, а извршиће се и 
измена садашњих сијалица за лед си-
јалице, које троше мање струје. 

Затим је директорка споменула ра-
дове који су у току: измена и обнова 
старих дрвених прозора. Говорећи о 
исхрани др Јованка Ластић је говори-
ла о поскупљењу свих намирница, 
што ће се одразити и на повишицу 
уплате. Од 1. јануара 2023. године, у 
Српском образовном центру „Никола 

Тесла” у Будимпешти увешће се нова, 
такозвана Е-менза, што ће омогућити 
да родитељи од куће изврше уплату 
исхране деце.

Влада Мађарске за сада не плани-
ра прелазак са редовне фронталне 
наставе на онлајн наставу, што је, сва-
како, добра вест. Директорка је по-
тврдила и то да ће се сви планирани 
програми одржати, једино је питање 
када и где ће се реализовати свеча-
ност „Предаја пантљика”, пошто из-
најмљени простор, нажалост, неће 
бити отворен због мера рестрикције. 
Због тешке економске ситуације ди-
ректорка је замолила родитеље да 
редовно врше уплату исхране, до 15. 
дана у месецу за следећи месец.        

На самом завршетку пленарног ро-
дитељског састанка родитељима је 
пружена могућност да поставе пита-
ња, на које је директорка одмах дала 
одговоре.

После заједничког састанка одр-
жани су и родитељски састанци по 
одељењима, а након истих одржана 
су и заседања Школског одбора, 
Школског сената, као и Родитељске 
организације.  

Д. Д.

НЕВЕН Српски образовни центар „Никола Тесла”

Отворени дан и родитељски 
састанак на Тргу ружа

Састанак руководства школе са ђачким родитељима 
протекао је у знаку њиховог упознавања са функциониса-
њем ове установе, имајући у виду пре свега актуелне 
енергетске рестрикције у Мађарској. 
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Културно-уметничко друштво ТАБАН срдачно вас позива на

III ТАБАН БАЛ

12. новембра 2022. у 19 ч. у Кебањи 
у сали „Köszi Kő Café“

Адреса:
Будимпешта, 1105, Ул. Előd бр. 1.

За добро расположење побринуће се оркестри 
„ГЛАСОВИ” из Мохача и ,,ЗОРА” из Будимпеште

Цена улазнице: 2000 фт

Улазнице за бал се могу купити на лицу места а 
резервација столова се може обавити путем мејла.

Контакти: 
kudtabanbp@gmail.com и biljana.szabo@gmail.com

Молимо да нам путем е-mail-a. потврдите Ваш долазак 
до 07. новембра. 

Рачунамо на Ваше цењено присуство.

Организатор: 
КУД ТАБАН и Српска самоуправа 10. кварта

Покровитељ:  Фондација „Бетлен Габор“

КОНКУРС ЗА РАДНО  
МЕСТО КЊИГОВОЂЕ

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (Ул. 
Микше Фалка бр. 3, 1055 Будимпешта) објављује 
конкурс за пријем у радни однос једне особе у 
пуном радном времену.

Опис позиције: књиговођа билансиста - статус 
јавног (државног) службеника
Опис посла: 
- Књижење улазних и излазних фактура (ЕПЕР 
и РЛБ програми)
- Контирање и књижење улазних и излазних 
фактура трошкова
- Контирање и књижење извода банака и 
осталих општих налога
- Контрола благајне
- Вођење аналитичких евиденција 
- Обављање других сличних послова по налогу 
руководиоца

Потребно је:
- Добро познавање програма (MS Office, Excel) и 
рад на рачунару
- Диплома средњег или вишег стручног 
усмерења
- Знање српског језика није услов, али 
представља предност

Исплата личног дохотка и премија врши се 
према Закону о државним  службеницима број 
CXCIX из 2011. Године. 

Пријаве за посао кандидати могу слати на 
следеће адресе електронске поште:  

ssm@t-online.hu ;  
szoo.intezmenyei@gmail.com*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader)  

или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Екскурзија основношколаца 

из Сегедина 
Храмовне славе 

у Сантову и Вашархељу
Видео порука поводом 
фудбалске утакмице

Аутор рубрике: Владимир Марковић

 СВЕЧАНОСТИКултурни и медијски центар  
„Српски венац” позива вас на

КОНЦЕРТ БОЈАНЕ И НИКОЛЕ 
ПЕКОВИЋА СА АНСАМБЛОМ 
„УМЕТНИЧКА ПОРОДИЦА”

Недеља, 16. октобар 2022. у 18.00 ч.
Текелијанум

Вереш Палне ул. 17-19

Улаз је слободан, уз обавезну регистрацију  
на тел: +36 30 989 4783 или на имејл 
katarinapavlovicbacsi@gmail.com
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Књижевно вече у ТекелијанумуКЊИЖЕВНОСТ

З аинтересованост за стварала-
штво Синише Ковачевића била 
је велика, што је показала и са-

ла пуна публике – гостију, ученика и 
професора Српске школе „Никола 
Тесла”, као и присуство представни-
ка свештенства, протојереја Зоран 

Остојић и Лазара Пајтића и прото-
намесника Николе Почуче.

На самом почетку вечери, присут-
не је у улози модератора, поздравио 
Миливој Митић. Он је најавио госта, 
који је, како рече, у Будимпешту до-
нео мало Београда, а свој таленат 

испољава у књигама, позоришним и 
филмским комадима. 

Ковачевићевој посети Будимпе-
шти је претходило гостовање у Бечу, 
истим поводом, а то је представља-
ње новог романа „Београд”. У својим 
уводним речима, аутор даје обја-
шњење зашто баш Беч и Будимпе-
шта. Како наглашава, радња овог ро-
мана почиње у Будимпешти. Ово је, 
како смо чули, „Београд 1”, а Коваче-
вић намерава да пише по један ро-
ман годишње. Када заврши овај ци-
клус, то ће бити романи од „Београ-
да 1” до „Београда 5”. Овај, први 
роман из тог петокњижја почиње 
дочеком 1900. године, а последњи у 
низу би требао да се заврши доче-
ком 2000. године, и у том низу Бео-
град треба да буде главни јунак. 

Људи који творе роман предста-
вљен и будимпештанској публици, 
јесу три млада човека који долазе у 
Београд из различитих крајева, са 
некадашњих српских простора. Они 
стижу да у том граду креирају свој 
живот, да у њему траже срећу и де-
финишу властиту будућност, граде-
ћи младу српску државу и тај град, 
који треба своје прозоре да отвори 
према Европи, мада му ноге још увек 
стоје у отоманској каљузи. Укратко, 
једна прилично тешка и незахвална 
ситуација. 

Један од таквих људи који долази 
у Београд и са најплеменитијим на-
мерама жели да помогне отаџбини 
и новој држави, јесте и будимпе-
штански бродовласник Павле Коза-
ревић, који ће се спаковати и са си-
ном отићи у Србију из потпуне пе-
штанске раскоши и респектабилног 
богатства. 

Други младић, који долази у Бео-
град, јесте херцеговачки јуноша, ко-
га отац склања од глади, јер се у Хер-
цеговини у том тренутку, нажалост, 
умире од немања хране. Трећи је 
дванаестогодишњак са Косова, које 
тог тренутка још увек припада Ото-
манској империји. Он покушава да 
пронађе спас у Београду, јер је његов 
отац неопрезно у некој сечи шуме 
убио Албанца, а наравно, крвна осве-
та, по дефиницији тога времена, је-
сте нешто што се не може избећи. 
Зато га отац и деда склањају у Бео-
град, не би ли га спасли од крвне 
освете. И управо тај систем вредно-
сти, тај колоплет три млада човека, 
формира линију пишчеве приче. Они 
ће се први пут срести 1900. године, 

на дочеку, у кафани, односно у хоте-
лу „Српска круна”. 

„Срби у то време у Пешти, пред-
стављају једну врсту градског кре-
ма. Они имају веома респектабилне 
послове, баве се трговином. Углав-
ном су интелектуалци. Баве се бро-
довласничким транспортом на је-
дан врло специфичан начин. Пре 
појаве пароброда, шајкама се одав-
де носило у Турску оно што она не-
ма: индустријски производи, казани, 
капије од кованог гвожђа, а натраг, 
пошто се иде узводно се враћао ла-
ки терет, перје, бадем, урме”, обја-
шњава Ковачевић и износи своје 
виђење патриотизма:

„Ваше питање, са којим ћете отићи 
са овог дружења, треба да гласи: Шта 
ја могу да учиним за Србију? Да је про-
слављам и да, ако останем овде или 
одем негде у Лондон или Торонто, не 
заборавим да сам Србин, или да се 
након завршетака тих елитних школа 
пештанских, бар неки од вас врате у 
отаџбину и покушају да је учине ква-
литетнијом, да покушају да је учине 
бољом. Знате ли шта је елементарни 
патриотизам? Не то да сви погинемо 
за отаџбину, него да живимо: да све-
штеник проповеда, да орач добро оре, 
да пекар меси добре хлебове, да учи-
тељ добро подучава, а кад дође до тих 
стани-пани ситуација, онда ћемо на-
мазати опанке и узети оружје у руке, 
али дајте да гледамо да се то не дого-
ди. Хајде да једном дим прође и кроз 
наш оџак, не мора лисица сваки пут 
кроз наш кокошињац. Ето, то је разлог 
због чега сам ја вечерас пред вама и 
због чега сам и написао овај роман”, 
каже Ковачевић.

Он се такође осврнуо и на садашњу 
политичку ситуацију у Србији, као и 
нека питања и одлуке власти са којим 
се не слаже. Говорио је и о некада-
шњем систему вредности, вредном 
учењу и студирању, значају диплома и 
правио паралелу са данашњим дру-
штвом, у којем се тај систем вртоглаво 
пореметио и наметнуо неке друге 
вредности и узоре, које медији промо-
вишу. 

У току вечери, Синиша Ковачевић 
је представио публици своју ћерку, по-
знату глумицу Калину Ковачевић, и 
замолио је да прочита одломак из ро-
мана „Београд”. На самом крају, пре 
потписивања примерака књиге, публи-
ка је имала прилику да поставља пи-
тања везана за живот и рад аутора.

Драгана Меселџија

Промовисан нови роман 
Синише Ковачевића

У свечаној сали будимпештанског Текелијанума публици 
је представљен најновији роман Синише Ковачевића „Бео-
град”, чија радња дотиче и неке од образованих ентузија-
ста из некадашње Угарске, који су својим знањем и радом 
помогли враћање Србије у токове европске цивилизације, 
након петовековног робовања под Турцима. 

Калина Ковачевић:
ПОНОСНА ЋЕРКА СВОГА ОЦА

„Бити ћерка оваквог оца није лако, али сам јако поносна. Мој отац је био 
захтеван, није био строг, само је имао поверења у мене. Када дете има ве-
лику дозу поверења од стране родитеља, онда се труди да то не изневери 

никада и онда с те стра-
не можда има више од-
говорности, него што би 
дете требало у том тре-
нутку да има. Али, ја сам 
свом оцу захвална на то-
ме, јер сам због тога ова-
кав човек данас. Задо-
вољна сам како ме је 
формирао. Иако је у ме-
не усађивао све те ства-
ри и неке идеје, ставове, 
размишљања, опет, са 
друге стране ми је дозво-
лио да будем особа која 
ће сама доносити одлу-
ке, сама имати своје ви-
зије, размишљања и не-
како сама градити свој 
живот”, рекла нам је 
млада глумица Калина 
Ковачевић.


