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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

И зборна листа коалиције оку-
пљене око Српске напредне 
странке „Александар Вучић – 

За нашу децу“ освојила је у недељу 
на парламентарним изборима 62,6 
одсто гласова, показују подаци Цеси-
да и Ипсоса на основу 91,1 одсто об-
рађеног узорка. Организација ЦРТА 
је саопштила да је излазност била 
између 48 и 49 одсто.

На другом месту је коалција СПС 
ЈС са 10,9 одсто, а на трећем листа 
Александра Шапића са 4,2 одсто. За 

цензус од три одсто се бори још По-
крет за обнову краљевине Србије који 
је, према последњим проценама, 
освојио 2,7 одсто гласова.

Од мањинских партија у парла-
мент ће ући СВМ са 2,3 одсто гласова, 
Муамер Зукорлић са један одсто и 
можда Албанска демократска алтер-
натива, која је бројала пред крај бро-
јања гласова о,9 одсто.

Покрет слободних грађана освојио 
је 1,8 одсто, Суверенисти Саше Раду-
ловића 2,6 одсто, Метла (ДСС) 2,4 од-

сто, Заветници 1,6 одсто, Левијатан 0,8 
одсто, а листа Чедомира Јовановића 
0,3 одсто гласова.

Српска напредна странка и њен 
п р е д с е д н и к 
Александар Ву-
чић примили су 
више званичких 
честитки од срод- 
них политичких 
партија из ино-
странства, међу 
којима је била и 
она коју је упу-
тио мађарски 
премијер и лидер 
Фидеса, Виктор 
Орбан. Међутим, 
било је и негатив-
них реакција. Гру-
па Социјалисти и 
демократе (С&Д) 
у Европском пар-
ламенту (ЕП) оце-
нила је да нови 
сазив Скупштине 
Србије предста-
вља „ругање де-

мократији“ и позвала државе члани-
це ЕУ да не отварају нова поглавља у 
приступним преговорима, док у Ср-
бији не буде успостављен „довољан 
ниво демократије“.

Портпарол С&Д у Спољнополитич-
ком одбору ЕП Тонино Пицула рекао 
је да је за садашње стање у Србији 
„највећим делом одговорна Европска 
народна партија (ЕПП) која је година-
ма штитила председника Србије, 
Александра Вучића, док је он окретао 
земљу ка аутократији“. 

Посланица С&Д Тања Фајон, пред-
седавајућа Делегације ЕП за односе 
са Србијом, рекла је да после избора 
„више нема парламентарне опозици-
је“ у Србији и оценила да то „доводи 
у питање легитимитет целокупног 
рада новог парламента“. 

Резултати парламентарних избора у Србији

Напредњаци добили убедљиву  
већину гласова

Н а заседању Мађарског пар-
ламента одржаном у уторак, 
16. јуна, усвојене су измене и 

допуне Закона о народностима за које 
је гласало више од четири петине по-
сланика, пошто је Демократска коа-
лиција била уздржана. Модификацију 
је предложио Народносни одбор, а 
овим изменама проширују се права 
националних заједница у појединим 
областима. 

У просторијама Самоуправе Нема-
ца у Мађарској, Миклош Шолтес, др-
жавни секретар у чијем су делокругу 
односи са народностима и верским 
заједницама и Имре Ритер, председ-
ник Народносног одбора Мађарског 
парламента, одржали су конференци-
ју за штампу, на којој су образложили 
законске измене. Оно што је у овом 
случају најважније, јесте враћање тзв. 
права сагласности, односно праксе да 
се поједине одлуке не могу доносити 
без сагласности самоуправа нацио-
налних заједница. 

Имре Ритер се обратио скупу и из-
јавио да је Закон о народностима од 
велике важности не само за нацио-
налне заједнице, већ и да се његове 

одредбе рефлектују и на Закон о јав-
ном образовању. 

„Веома је важно, нарочито за мање 
заједнице, што је дефинисање норма-
тива о обезбеђивању предшколског 
образовања ушло како у Закон о на-
родностима, као и у Закон о јавном 
образовању. После великих нејасноћа, 
коначно јасно законски регулисана 
чињеница да је основ-
на уметничка делат-
ност национална и да, 
у складу с тим, треба 
да се обезбеде нор-
мативи и подршка 
институцијама које 
обављају такве актив-
ности", рекао је Ритер.

Миклош Шолтес је 
нагласио да се изме-
нама Закона о народ-
ностима указује на 
велико поверење, до-
бру сарадњу и дија-
лог између Мађарске 
владе и тринаест на-
ционалих заједница. 
Међу амандманима 
који су усвојени, др-

жавни секретар је истакао борбу про-
тив „етно бизниса“, рекавши да се не 
сме „разним триковима нарушавати 
свакодневни живот националних за-
једница“, поручио је Шолтес.

Међу присутним представницима 
националних заједница, био је и Љу-
бомир Алексов, заступник Срба у Ма-
ђарском парламенту, који је за наш 

лист рекао да су усвајањем измена у 
Закону о народностима дефинисане 
неке регулативе, које до сада нису 
биле довољно јасне. 

„Најважније је то што се објекти у 
којима се одвијају активности нацио-
налних заједница, укључујући и школ-
ску наставу и образовање, предају у 
власништво наших самоуправа. Ова 
одлука апсолутно показује позитиван 
приступ Мађарске и то на дуге стазе“, 
рекао нам је Љубомир Алексов. 

Према његовим речима, измене 
Закона у овом правцу омогућавају 
побољшање квалитета рада у срп-
ским образовним установама и ства-
рају предуслове за повећање броја 
ђака у нашим школама у Мађарској. 

К. П.

Мађарски парламент модификовао Закон о народностима

Законским изменама уклоњене 
недоречености 

Према подацима пристиглим до закључења овог броја СНН-а, Српска напредна 
странка је на изборима одржаним у недељу, 21. јуна, освојила далеко највећи 

број гласова грађана коју су изашли на биралишта, док je нешто више од 
половине бирачког тела остало код куће. На изборима није учествовала већина 

опозиционих странака, па из иностранства стижу различите реакције везане  
за будући састав парламента.

ЧЕСТИТКЕ ВИКТОРА ОРБАНА
Мађарски премијер Виктор Орбан међу првима је честитао изборну 

победу Александру Вучићу и Иштвану Пастору. Он је четитку председ-
нику Србије и СНС-а упутио исте вечери преко друштвених мрежа, док 
је у писму лидеру Савеза војвођанских Мађара истакао као веома вредан 
успех који је постигла та етничка мађарска партија на паламентарним 
изборима у Србији. Орбан је у честитки упућеној Пастору поздравио 
резултате, истакавши да су војвођански Мађари показали да верују у моћ 
јединства и да имају снагу да обликују сопствени живот, саопштено је из 
прес канцеларије мађарског премијера. У писму је наведено да је „Савез 
војвођанских Мађара постао трећа најјача странка у Војводини" и да 
„заједница може да удвостручи број места у Скупштини Србије".
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Разговори Ивице Дачића и Петера Сијарта САРАДЊА

„Имали смо успешну сарадњу то-
ком пандемије, а сада ћемо јачати 
економске односе. Јачање економ-
ских односа ће бити у интересу и 
једне и друге земље. Показао се зна-
чај стратешког положаја наших зема-
ља и када смо отворили границу сви 
су се запрепастили и питали шта ће 
бити сада”, рекао је Сијарто на кон-
ференцији за штампу, после сусрета 
са делегацијом Србије, коју је пред-
водио шеф дипломатије Ивица Да-
чић.

Сијарто је подсетио на изградњу 

железничке пру-
ге Будимпешта-
Београд и нагла-
сио да је веома 
значајно што ће 
се Мађарска 
снабдевати га-
сом који долази 
из Турске преко 
Србије, те да ће 
капацитети тог 
гасовода бити 
шест милијарди 
кубних метара, 
али и да ће до-
стићи десет ми-
лијарди кубних 

метара.
Како је нагласио, за Мађарску је 

такође успех то што је Србија успе-
шнија и додао да је прошлогодишња 
размена између две земље износила 
2,5 милијарде евра.

Казао је да су мађарске компаније 
инвестирале у Србију девет милијар-
ди форинти у областима пољопри-
вреде и прехрамбене индустрије, али 
и то да је Мађарска омогућила фонд 
мађарским компанијама са буџетом 
од 25 милијарди форинти за инвести-
рање у иностранству, укључујући и 

Србију.
„Практично 

ћемо покрити 60 
одсто инвестици-
ја за оне мађар-
ске компаније 
које желе да ин-
вестирају у Срби-
ју”, додао је Си-
јарто.

Коментаришу-
ћи предстојеће 
изборе у Србији, 
Сијарто је казао 

да они не могу да 
се мешају у уну-
трашње ствари, 
али да имају право 
да навијају за акту-
елну владајућу ко-
алицију са којом, 
како је рекао, има-
ју добру сарадњу.

Нагласио је та-
кође да је актуел-
на коалиција за 
њих битна зато 
што је и Савез вој-
вођанских Мађара 
део ње, али такође, како је закључио, 
зато што је Мађарска са актуелном 
владом Србије успела да изгради 
снажне пријатељ-
ске односе што је 
у интересу и једне 
и друге земље.

Министар спољ-
них послова Ивица 
Дачић рекао је да 
су Београд и Бу-
димпешта сада 
посвећени органи-
зовању заједничке 
седнице влада Ср-
бије и Мађарске и 
потписивању спо-
разума о страте-
шком партнерству. Он је на конфе-
ренцији за медије истакао да је Петер 
Сијарто увек драг гост у Србији, а да 
је и највећи адвокат и заступник ста-
вова Србије на 
свим састанцима 
ЕУ.

Дачић је изра-
зио захвалност за 
подршку коју је 
пружила Мађар-
ска Србији и када 
је реч о донација-
ма, а такође и у 
процесу евакуаци-
је српских држа-
вљана током пан-
демије.

„Са задовољ-
ством могу да ка-
жем да смо први решили питање 
отварања наших граница и наши 
грађани могу да путују опуштено из 
једне у другу зе-
мљу”, казао је Да-
чић.

Казао је да је 
данашња тема са-
станка са Сијар-
том била шта по-
сле пандемије, ор-
ганизовање зајед-
ничке седнице вла- 
да и споразум о 
стратешком парт-
нерству.

Такође, било је 
речи и о пружању 
међусобне подр-

шке у државама у којима две земље 
немају истовремено дипломатска 
представништва.

„Срећни смо што смо успели да 
изградимо тако добре односе. Наша 
добра сарадња са представницима 
Мађара у Србији, али и са Иштваном 

Пастором надам се да ће се настави-
ти и после избора”, закључио је Дачић.

Д. А.

ДАЧИЋ О СИЈАРТОВОМ НАВИЈАЊУ НА ИЗБОРИМА
Министар спољних послова Србије Ивица Дачић рекао је да је изјава 

шефа мађарске дипломатије да навија за владајућу коалицију на избо-
рима „нешто што је уобичајено у Европи и свету”.

„Све странке су уклопљене у неким блоковима и оне у оквиру својих 
кампања подржавају једни друге”, рекао је Дачић гостујући на Радио 
телевизији Војводине.

Он је појаснио да Петер Сијарто није хтео да пошаље идеолошку по-
руку, већ је навео да подржава владајућу коалицију јер, како је рекао, 
Мађарска никада није имала боље односе са Србијом него сада и да 
положај Мађара никада није био бољи.

„Ја морам да му се захвалим, без обзира на то што је он из друге земље, 
он је наш највећи адвокат на међународној сцени. Био сам присутан када 
се он јави за реч, он покопа све остале, јер каже 'Шта се ви жалите на 
Србију?”. Мађарска мањина нема нигде бољи положај него и Србији. То 
је за нас веома важно”, навео је Дачић, преноси Бета.

Повод за ово питање Дачићу била је изјава министра спољних послова 
и трговине Петера Сијарта, да Мађарска не жели да се меша у унутрашње 
послове Србије, али да навија за владајућу коалицију на предстојећим 
изборима.

„Овде сам са циљем. Не желимо да се мешамо у унутрашње послове 
Србије, али можемо да навијамо. Ми заиста навијамо за владајућу коа-
лицију”, рекао је Сијарто у Београду после састанка са српским колегом 
Ивицом Дачићем. 

Фокус на великим инфраструктурним пројектима
Боравећи у посети Београду, шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто рекао је да је период током 

пандемије показао да су Срби и Мађари у ЕУ, те да су успели и у том периоду да јачају односе, да помажу 
једни другима у повратку држављана који су се затекли у иностранству. „Веома је важно што повезујемо 

Запад са Истоком. Треба да се фокусирамо на велике инфраструктурне пројекте и профитирамо  
од нашег геостратешког положаја”, рекао је Сијарто.
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М ноги су очекивали да ће након 
бурног састанка, одржаног на 
Дан жена, поново избити „вар-

нице" и доћи до жестоког дијалога, јер 
након октобарских избора и даље има 
несугласица, догодило се ипак супрот-
но. Седница је трајала свега четрдесет 
минута, а све је протекло у миру и за-
вршено је брзо. 

Многи од старијих скупштинара 
нису се појавили на седници, као ни 
Јелена Фаркаш Сеја, која је раније под-
нела оставку не само на функцију пот-
председника у организацији, него и на 
чланство у заједници. Са друге стране, 
било је доста нових лица, која су изра-
зила жељу да се учлане у ову цивилну 

организацију.  Скупштинску седницу 
отворио је Боривој Рус, председник 
Сегединске месне српске заједнице. Он 
је присутне укратко информисао о оте-
жаном раду цивилне организације за 
време пандемије вируса корона, који 
се првенствено одразио на писање при-
јава на конкурсе. Неки конкурсни про-
јекти су уродили плодом, други нису, 
али је можда најболнији рез у буџету 
заједнице изазвала одлука Владе Ма-
ђарске, која је због пандемије вируса 
корона и сузбијања ширења епидемије 
поништила одлуке везане за доделу 
финансијских средстава за финанси-
рање и суфинансирање програма са 
садржајима из културе. Све то значи да 

ће овогодишњи буџет Сегединске ме-
сне српске заједнице бити знатно 
скромнији у односу на раније године, 
а то повлачи за собом и организацију 
мањег броја програма и манифестаци-
ја. 

Председник је присутне информи-
сао и о томе да се до почетка заседања 
регистровало тринаест нових чланова. 
Заједно са њима, скуп од тридесет јед-
ног члана могао је да донесе правосна-
жне одлуке, а то је потврдио и руково-
дилац Сегединске месне српске зајед-
нице. 

Председавајући је, сходно дневном 
реду, најавио и тачку која је садржала 
избор потпредседника организације. 

Ова функција је, након што је Јелена 
Фаркаш Сеја поднела оставку на то 
место, остала упражњена. Боривој Рус 
је нагласио да су разговори вођени са 
више потенцијалних кандидата, међу-
тим, на крају је остао само један. Скуп-
штинари су једногласно усвојили пре-
длог председавајућег да током наред-
не четири године потпредседник буде 
Миленко Радић. 

У оквиру тачке „разно“, скупштинари 
су на предлог протонамесника Дали-
бора Миленковића, пароха сегединског, 
расправљали и о могућности прошире-
ња броја чланова руководства. Предло-
жено је да би се у њему могли наћи и 
стручњаци из разних области живота, 
из домена културе, фолклора, школства 
и црквено-верског живота. 

Такође, постављено је и питање из-
ношења прошлогодишњег финансиј-
ског биланса организације пред члан-
ство, мада је о томе председник Рус већ 
говорио на мартовском скупштинском 
заседању. 

Уједно, чланови Скупштине су затра-
жили да убудуће буде боља комуника-
ција између чланства и руководства 
организације, са циљем још ефикасни-
јег рада и квалитетнијих програма. 

- Заједница сада има и нове чланове. 
Ти људи су и до сада негде били, међу-
тим, сада су се учланили у сегединску  
заједницу која има традицију. Не само 
да ова организација има традицију, већ 
њу имају и Срби у Сегедину. За мене је 
проблем да је та традиција неуочљива, 
односно, није довољно видљива. У Се-
гедину, на бројним јавним местима, 
непрестано се говори да ту живе Срби 
и да ту живи српска заједница. Међу-
тим, шта они раде? Ми морамо да ар-
гументујемо нашу историју и културу, 
и путем тих аргумената треба да кре-
немо даље, у циљу бољег препознавања 
и квалитетнијег промовисања наших 
вредности - изјавио је за наш лист Ми-
ленко Радић. 

П. М.

После скупштинске седнице Сегединске српске заједнице, одржане 8. марта ове 
године, на којој је потврђен нови мандат старом руководству, у тамошњем  

Српском клубу је 15. јуна ово тело поново заседало. Том приликом је  
уместо Јелене Фаркаш Сеје, која је дала оставку, за новог  
потпредседника организације изабран Миленко Радић. 

П ре почетка епидемије члано-
ви СКУД-а „Опанке” заврши-
ли су учење корака нове ко-

реографије, а сада им само треба 
времена да је увежбају. Уметнички 
руководилац Аница Шошић Кру-
нић каже да жели да за сада оста-
не мала тајна о којој је кореогра-
фији реч. Сазнали смо ипак да је 
кореограф Миле Вујчин, да су ту 
игру играли пре пет година и да је 
била веома успешна. У то време 

нису имали одговарајуће народне 
ношње, па су морали да их позај-
мљују.

Ове године су скупили финансиј-
ска средства, отишли у Београд и 
купили комплетних 8 мушких и 12 
женских народних ношњи, као и 
опрему за кореографију коју при-
премају. 

„Први пут смо се обукли од главе 
до пете, од марама до опанака”, задо-
вољна је Аница Шошић Крунић. 

Тренутно ансамбл има тридесет 
играча, а највише их је од осамнаест 
до тридесет година. Старој екипи при-
кључили су се и неки нови чланови, а 
нову кореографију „Опанке” ће први 
пут извести на овогодишњем фести-
валу у Охриду, од 14-19. августа. Фе-
стивал „Заиграј, запевај” одржава се 
већ више година и то сваки пут на 
другом месту. „Опанке” су први пут 
учествовале када је он одржан у Бео-
граду, чланови овог КУД-а били су и 
прошлог лета у Варни. 

„Волимо овај фестивал и у добрим 
смо односима са организаторима. 
Веома нам се допада организација, 
друштво, смештај, а и цене су повољ-
не. Нисмо очекивали да ће ове годи-

не уопште бити одржан фестивал и 
много се радујемо”, рекла је за наш 
лист Аница Шошић Крунић.  

Биће то први овогодишњи велики 
наступ овог ансамбла. Јулски наступи 
у Сентандреји су отказани, али за крај 
августа планирају наступ на традици-
оналном фестивалу „Сентандреја 
ноћу и дању”. 

„Овом приликом желим да позо-
вем наше поклонике да дођу на кон-
церт 29. августа у Сентандреју, да 
погледају нашу нову кореографију и 
нове народне ношње. Наступамо у 19 
часова, или на обали Дунава, или на 
Главном тргу”, поручује Аница Шо-
шић Крунић.

К. П.

ДРУШТВО Скупштинска седница у Сегедину

Нижу се планови за ово лето 
Новости из ансамбла „Опанке”

Учестала заседања српске цивилне организације 

СКУД „Опанке” из Помаза овога лета планира одлазак 
на више фестивала. Неколико месеци, због пандемије 
вируса корона нису могли да одржавају пробе, али су 

већ друге недеље маја почели да увежбавају 
кореографије на отвореном простору. 
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В идовдан се празнује 15. јуна 
по старом, односно, 28. јуна по 
новом календару. Српска  

православна црква уврстила га је 
међу празнике 1892. године. У ранија 
времена био је посвећен пророку 
Амосу, а касније и кнезу Лазару. Од 
краја XIX века до данас, Српска пра-
вославна црква држи службу и пара-
стос за све погинуле у минулим рато-
вима.

Народна вера и обредне радње 
везане за овај дан знатно су старијег 
порекла, а празник Видовдан, на који 
се одржала легендарна Косовска бит-
ка, као најважнија битка Срба, а и 
најважнији историјски догађај, само 
су наставак паганског култа старог 
словенског божанства Вида.

Главни елементи обреда везани за 
Видовдан, као и код осталих пролећ-
њих празника вода, јесу биље, култ 
мртвих, девојачка гатања и други. Они 
су били увек у вези са очима и видом, 
како би се сачувало здравље или пак 
оствариле жеље.

Био је обичај да на Видовдан уку-
ћани устану у рану зору, пред излазак 
сунца и гледајући према њему кажу: 
„Ој Видо, ој Видовдане, дај ми вид док 
сам жив”. На највише место су изно-
сили децу, па изговарали  речи: „Видо, 
Видовдане, што год очима видим, то 

и да рукама створим”. У зору, кад су 
младе девојке износили напоље и 
умивали их росом, изговарали су: „Ој 
Виде, Видовдане, што год видим да 
примим, што год чујем да научим”, 
или „Што видиш очима, не остављај 
рукама”.

Поред воде, односно росе, и биље 
је имало велики значај. Уочи Видов-
дана, жене и девојке брале су лекови-
ту биљку „видовчицу” (трава ситних 
плавих и ружичастих цветова), коју си 
потапале у воду и њоме се умивале 
на сам дан празника. Некада је у воду 
стављана јабука, па ноћу изношена 
под ружу и рано ујутро се том водом 
умивало. И, све то, да се буде здрав и 
леп. 

У неким местима Баната су на 
убрану траву стављали хлеб и со, па 
говорили: „Видовска траво, ја теби леб 
и со, ти мени, шта видим да научим.“ 

Као и о другим пролећним празни-
цима, и о Видовдану је уобичајено 
било окупљање младих, наравно на 
рогљевима, које су по неким местима 
звали видовчење. Најважнје је било 
весеље и дружење младих уз песму 
и музику. Тако је то било и у помори-
шким местима где живе Срби, све до 
Другог светског рата и неколико го-
дина после завршетка рата, када су 
власти забраниле окупљања. 

Било је насеља у Банату где су се 
девојке посебно сакупљале код неке 
девојачке куће и на конки провеле 
ноћ уз песму. Момци су крадом по-
сматрали девојке, а понекад би се и 
прикључили и одиграли стари оби-
чај „сигру” са вољеном особом. Било 
је песама које су се певале на овај 
празник, али, нажалост, веома мало 
је остало.  

Празник Видовдан посвећен је и 
култу мртвих. Поред  тога што Срп-
ска православна црква тога дана 
држи парастос свим погинулима у 
ратовима, у народу је уобичајено 
било да излазе на гробља. Првен-
ствено су старије жене излазиле, 
палиле свеће и преливале гроб цр-
ним вином или водом. 

Неки од наведених обичаја су са-
чувани до данашњих дана, нарочито 
када је реч о присећању на погину-
ле у ратовима, а првенствено у Ко-
совској бици. Остали су, нажалост, 
изумрли, а нарочито су многи после 
Другог светског рата заборављени. 
Неколико песама се још и данас 
пева, а многи не знају да се то пева-
ло на Видовдан. 

Боривој Рус

СЕЋАЊА

У печујској светињи, повод за одр-
жавање парастоса било је упра-
во обележавање четврт века 

престављања проте Илије Минчови-
ћа у Господу. Осим тога, потпуно слу-
чајно, недељни дан, 14. јун, поклопио 
се са даном и месецом његовог руко-
положења. Наиме, након успешног 
школовања на Богословији у Срем-
ским Карловцима и венчања са Сен-
тандрејком Маргитом Кишањик, пре-
освећени владика Георгије Зубковић 
га је у Саборном храму Успења Пре-
свете Богородице у Сентандреји, 14. 
јуна 1942. године рукоположио у чин 
презвитера са намештањем у Мађар-
боји. 

У овом малом барањском насељу 
службовао је више од 42 године, оп-
служујући и околне парохије: Илочац, 
Бреме, Виљан, Шиклош, Печуј, Борјад, 
Велики Будмир, Шарок и Почу, у ко-
јима је, услед оптације Срба у Краље-
вину Срба, Хрвата и Словенаца, оста-
ло веома мало српских православних 
верника. 

Огромне напоре уложио је и у 
оснивање Српске православне цркве-
не општине и капеле у Печују. Захва-
љујући његовом залагању, овамо је 
пренет иконостас сентандрејске Збе-
шке цркве, који је постављен у капели 
посвећеној Преподобном Симеону 
Столпнику. Иако су касније путеви 
Господњи оца Илију одвели у северне 
крајеве Мађарске, увек се радо вра-
ћао у вољену Барању. 

Сахрањен је на сентандрејском 
Саборном гробљу, где заједно са њим 
почива и његова супруга. Проте и 
протинице су се 14. јуна ове године 
присећали не само њихова кћерка 
Кристина, зет и унуци, већ и месни 
православни парохијани и парохијан-
ке. На крају свете литургије, јереј 
Милан Ерић, парох печујски је рекао: 

„Поносам сам што сам имао таквог 
претходника као што је о. Илија, који 
је обновио и ојачао православље 
овде у Печују и  Барањи. Он нам је 
оставио у аманет и капелицу у којој 
се данас налази наш музеј, која је 

била посвећена Преподобном Симе-
ону Столпнику. Прота нас је својим 
делом задужио. Недавно, 2016. године, 

обележили смо стоту годишњицу 
протиног рођења, а данас, на молбу 
његове ћерке Кристине, обавили смо 
парастос поводом 25. годишњице ње-
говог упокојења. Пошто је данас и 78. 
годишњица његовог рукоположења 
за свештеника и дан рођендана ње-
гове супруге, протинице, ми ћемо 
убудуће настојати да обележавамо 
овај дан.“ 

Након дељења колача и кољива, 
верници су се још једанпут присети-
ли проте Минчовића, који је својим 
делом умногоме допринео развоју 
верског живота, светосавског српског 
православља у Печују. 

Предраг Мандић 

Обичаји  везани за Видовдан у Поморишју
Видовдан се дуго година није обележавао на достојанствен начин, али у  

новије време поново добија велики значај и код Срба у банатском  
делу Поморишја, у Мађарској. 

У сусрет великом празнику

Присећање на проту Илију Минчовића 
Парастос у Печују

Навршило се 25 година од упокојења протојереја-ставрофора Илије Минчовића, 
дугогодишњег пароха у Мађарбоји, који је рођен 1916, а преминуо 1995. године.  

Тим поводом је у недељу, 14. јуна, у српском православном храму  
Св. Андроника и Јуније у Печују, служен парастос.
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ИНТЕРВЈУ Јеромонах Варнава Кнежевић, секретар Епархије будимске

С а јеромонахом Варнавом Кне-
жевићем разговарамо о духов-
ним силама коју покрећу људ-

ске душе, о богослужењу, о речи Бо-
жијој и јеванђелским порукама. 
Разговор водимо у порти сентандреј-
ске Богородичне цркве. Тишину ре-
мети једино пој славуја са оближњих 
крошња липа. Осећа се благодет овог 
места, које одише рајском лепотом. 
Саборни храм из XVIII века својом 
барокном монументалношћу и висо-
ким звоником као да бди над Сентан-
дрејом, градићем медитеранске ат-
мосфере, у коме је средиште Будим-
ске епархије Српске православне 
цркве. 

Оче Варнава, Вас српска заједница 
у Мађарској изузетно поштује као 
образованог човека и секретара 
Епархије будимске. То је свакако 
велика част и одговорност, јер 
целог себе дајете Цркви, служећи 
се својим талентима. Реците нам 
нешто више о Вашем животном 
путу, све до овог места, на којем 
Вас данас затичемо.
– Рођен сам 1993. у Босанској Гра-

дишци (Република Српска), а поре-
клом сам из Окучана, из Славоније. 
Стицајем ратних околности у бившој 
Југославији, одрастао сам у месту 
рођења и ту сам започео своје шко-
ловање. У Градишци сам завршио 
основну и средњу школу (општу Гим-
назију), а затим Православни бого-
словски факултет у Београду. За 
време студија помагао сам (чтеци-
рао) тадашњем викарном епископу 
Јовану Ћулибрку, а садашњем епи-
скопу славонском. 

Студије сам окончао 2016. године, 
када сам и замонашен по благослову 
патријарха Иринеја и владике Луки-
јана, у манастиру Сланци код Београ-
да. Чин монашења је извршио митро-
полит црногорско-приморски Амфи-
лохије, у присуству великог броја 
свештенства, монаштва и студената 
теологије. Одмах по примању мона-
шког пострига долазим у Сентандре-
ју, где сам распоређен на послушање 
при епископском двору и епархиј-
ском музеју. 

С обзиром на то да сте се опреде-
лили најпре за изучавање теологи-
је, а касније и за монашки живот, 
шта за Вас значи бити монах?

– Монаштво је, пре свега, начин 
живота, љубав према Богу и пошто-
вање завета. Монашки призив сазре-
ва у човеку током дужег времена и 
постаје јаснији и јачи. Ја сам рано 
осетио то да моја душа припада Богу 
и у томе сам узрастао. Монаштво пре-
ображава цео човеков живот. С обзи-
ром да сам завршио класичну гимна-
зију, па тек онда Православни бого-
словски факултет, имао сам времена 
да добро размислим и донесем ову 
значајну одлуку. Можда је све то сти-
цај околности, или Божија промисао. 

Оца сам изгубио 1995. године, у 
ратном вихору. Он је све до 2012. во-
ђен као „нестало лице“, а тек тада је 
пронађен у једној од масовних гроб-
ница. Био сам уз мајку, па сам на неки 
начин преузимао одговорност изгу-
бљеног родитеља. Тако сам брже и 
сазревао. 

То не значи да је мој одлазак у ма-
настир бекство од стварности. Још у 
гимназији сам одлазио у манастир 
Моштаница, који је један од највећих 
и најлепших манастира у Републици 
Српској, посвећен Преображењу Хри-
стовом. Допадала ми се атмосфера 
тог древног манастира из 12. века, као 
и простодушност босанског народа. 
И у том манастиру, и касније у Сен-
тандреји, учествовао сам у црквеном 
животу. 

Уз владику Лукијана и Косту Вуко-
вића, историчара уметности, радио 
сам на сређивању библиотечке грађе 
покојног владике Данила Крстића, на 
којој се још увек ради. 

Слика монашког живота може да 
буде веома разноврсна, али је унутра-
шња суштина иста. Монах даје три 
завета: нестицање, целомудрост / дев-
ствености и послушање. Нестицање 
је превазилажење везаности за мате-
ријално, целомудрост је у чистоти 
мисли и осећања, а послушање је 
савладавање свога ја, јер „Бог се гор-
дима противи, а смиренима даје бла-
годат.” 

Монах стреми да достигне сједи-
њење своје воље са Божијом вољом, 
одриче се многих спољних ствари, 
ради унутрашњег богатства. То, на-
равно, није лако, али истовремено 
доноси радост и душевно испуњење.

Током школовања, млад човек за-
воли одређене предмете и профе-
соре, који понекад одлучујуће ути-
чу на даље опредељење у животу. 
Да ли је то и код Вас било пресуд-
но?
– У гимназији сам имао одличне 

професоре у правом смислу, оног 
кова који се од професора и очекује. 
Нарочито сам волео књижевност и 
историју. На Православном богослов-
ском факултету, такође сам имао 
среће да су ми били професори изу-
зетни стручњаци и ауторитети у на-
шој Цркви, као што су: владике Игња-
тије Мидић, Порфирије Перић, проф. 
Предраг Пузовић, Радомир Поповић, 

Владета Јеротић и многи други. Нај-
важније је и то што су нас неки, осим 
градиву, учили и животу. 

Током образовања сам упознао 
различите духовнике, у јавности зна-
не и незнане, који су ми били узор. 
Увек сам имао љубав према богослу-
жењу и благољепију,  а и неке органи-
заторске способности, које сам вре-
меном развијао. 

У Сентандреју сам долазио редов-
но од 2013. године. Ту сам проводио 
распусте још у време студија у Бео-
граду. На Божић, 2017. године, рукопо-
ложен сам од владике Лукијана у чин 
јерођакона, у Будимпешти. Исте годи-
не, на празник Св. Варнаве, рукополо-
жен сам у свештенички чин (јеромо-
наха). Од рукоположења у ђаконски, 
а после и у свештенички чин, служио 
сам у Саборној цркви у Сентандреји. 
Временом сам постављен за вршиоца 
дужности секретара епископа Луки-
јана, при Епархији будимској, што и 
данас обављам. 

Да ли је могуће живети по јеванђе-
љу, исцелити се од греха и безуслов-
но волети ближњег свог? 
– Савремени човек тражи искрени 

разлог за своје постојање, уморан од 
културе која је само илузија, немоћна 
да промени и освешта свет, уморан 
од свеопште присутности греха. До-
бро дело је свако дело које садржи 
љубав према Богу и према ближњем. 
Нужна је обнова човека. Човеку треба 
Бог, али и Богу човек. То је та пуноћа 
и смисао постојања. У људе се разо-
чарамо и често у њима видимо лоше 
примере, а лоши примери највише 
одјекују. Бог нас не оставља. Нажа-
лост, човек је тај који се удаљава. 

Црква као заједница људи указује 
како треба да живимо, Божија реч и 
духовно искуство преноси се од учи-
теља на ученика. Са заједничких бо-
гослужења излазимо богатији. Ако 
човек тежи да живи по Јеванђељу, он 
ће увек наилазити на препреке, али 

Савремени човек је уморан од свеопште присутности греха
„Данашња технолошка достигнућа су невероватна. Она тако брзо освајају човечанство да човек, који је у 

неку руку творац и руководитељ технике, постаје њен роб. Према речима апостола Павла: 'Све нам је 
дозвољено, али нам није све на корист'. Данашњем верујућем човеку треба вратити самопоуздање и 

пружити му љубав”, каже за наш лист јеромонах Варнава Кнежевић. 

ЉУБАВ ГРАДИ, МРЖЊА УНИШТАВА
Када је у питању однос према ближњима, нарочито је важно да не 

будемо лицемери; немојмо да се бусамо у прса говорећи како волимо 
Бога кога не видимо, а не можемо да поднесемо ближњега којег видимо. 
Ближњи су нека врста равнотеже у нашем односу према свету и животу 
уопште. Не заборавимо да ми ипак љубављу градимо мостове међу љу-
дима, а мржњом уништавамо све, па и сопствено биће. 
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ће се трудити да их савлада. Вера у 
Бога је потребнија него икада. Без ње 
смо изгубљени, а вера у Бога је и вера 
у човека. 

Интелектуалац покушава да све-
му нађе рационално објашњење, да 
проблеме етике, филозофије, есте-
тике, па и религије, објасни кроз 
критичко и аналитичко мишљење. 
Вера је нешто сасвим друго, јер 
срце осећа Бога. Слажете ли се? 
– Сматрам да је нужно познавати 

хришћанско учење, јер је то део оп-
ште културе и свакако би требало да 
веронаука буде део образовања. 
Нико силом не постаје верник. Вели-
ки светски научници, као што су: Исак 
Њутн, Никола Тесла, Михајло Пупин, 
Алберт Ајнштајн и многи други, веро-
вали су да светом влада Божије про-
виђење и да је „Природа Бог у ства-
рима”. Има једна врло популарна 
анегдота по питању везаности вере и 
науке. Једном су студенти питали 
Њутна: „Како је могуће да тела мр-
твих васкрсну?” На то је научник по-
мешао гвоздене опиљке са земљом и 
упитао своје саговорнике: „Ко може 
да издвоји из прашине и састави ове 
гвоздене опиљке? Одговор није до-
био. Онда је узео магнет и принео га 
мешавини. Настало је комешање че-
стица. Опиљци гвожђа почели су се 
хватати за магнет и једни за друге. У 

прашини није остао ни молекул гво-
жђа. Тада научник рече присутнима: 
„Онај, који је оволику силу дао мр-
твом камену, Он једини може дати 
такву моћ нашим душама.” Ова прича 
доказује да су и највећи умови света, 
научници били свесни тога да је чо-
век 'ништа' пред снагом Божјом. У 
овом модерном свету религију, ипак, 
не треба схватати као нешто застаре-
ло или превазиђено. Чак и они који 
не верују у Бога, него у науку, треба 
да застану пред миленијумским ис-
куствима (православне) Цркве, одно-
сно традиционалних религијских 
заједница уопште и да се запитају 
шта је то што долази „после физике” 
(метафизика) и ко говори када наука 
умукне? Ово нам отвара и другу те-
матику, коју човек без вере не може 
да апсорбује, а то су чуда, која се ипак 
дешавају.

Савремени човек је уплашен поред 
свих удобности и конфора, које је 
научним достигнућем и техником 
створио. Он непрекидно трага, у 
страху од ништавила и пролазно-
сти, уплашен самоћом и безнађем. 
У чему се огледа побожност веру-
јућег човека данас?
– Пут који води у живот је пут који 

води до Бога и њим морамо сами да 
кренемо. У природи човека је да буде 
биће заједнице, слободе и вечности. 
Црква је место сусрета Бога и човека, 
у коме кроз лик Христов се откривају 
и остварују бескрајне могућности 
човековог раста. Без Бога човек би 
заувек остао „биће погледа прикова-
ног за земљу, а не биће способно да 
сведочи божанску љубав и вечност”. 

Грех се рађа у нашем срцу и то су 
најчешће гордост, похлепа, завист, 
љутња, разочарање, пожуда и хала-
пљивост, али бих поменуо и нетоле-
рантност, себичност и духовну ле-
њост, особине свеприсутније код чо-
века модерног доба. Треба да изгра-
димо наш живот делима љубави. Са-
времени човек никада „нема време-
на“ и на тај начин занемарује најва-
жнији део свог бића. Kао Творац 
свега створеног Христос је присутан 
у сваком човеку, али на нама је да га 
у себи препознамо као Спаситеља. 
Данашња технолошка достигнућа су 
невероватна, она тако брзо освајају 
човечанство да човек који је у неку 

руку творац и руководитељ технике, 
постаје њен роб. По речима апостола 
Павла: „Све нам је дозвољено, али 
нам није све на корист”. Данашњем 
верујућем човеку треба вратити са-
мопоуздање и пружити му љубав. 

Да ли је у довољној мери присутна 
отвореност и приступачност 
православне цркве? 
– Саборност чини заједницу, а пра-

вославна црква је народ који сведочи 
Бога. Људи који долазе у цркву су 
различити у сваком погледу (карак-
терно, интелектуално, физички и др.), 
међутим, црква је ипак место где се 
заједништво најбоље пројављује. 
Пред Богом и у цркви смо сви једна-
ки, сви смо исти. Сви смо као из оне 
Јеванђелске поруке: „Ако си већ до-
шао у лечилиште, немој да одеш не-
излечен”. Свештеник није само појац, 
и црква није само разонода како би 
човек „изгубио” негде два сата вре-
мена. Црква је озбиљно колективно 
лечилиште где долазе људи са кон-
кретним и великим проблемима. Ра-
зличитост не сме и не може да буде 
камен спотицања у цркви, она је за 
све људе отворена. Вишевековно ис-
куство и постојаност Цркве нам упра-
во и сведочи да смо колико год ме-
ђусобно различити, ипак једно тело 
Христово у овом свету. 

Ако је циљ православне вере да 
преобрази човека, да га уздигне до 
Бога, да ли до остварења тога 
циља долази помоћу богочовечан-
ских врлина и које су то врлине?
– Ја верујем у Цркву која преобра-

жава Космос. Човек је део тог Космо-
са, позван да буде спона између неба 
и земље, као биће обдарено духов-
ним и телесним (материјалним) кате-
горијама. До Бога долазимо дугим и 
трновитим путем. Знате, духовни жи-
вот је као теретана. Када почнете да 
тренирате, нема одмах мишића и 
жељеног телесног изгледа, за то је 
потребан мукотрпан рад. Тако исто и 
живот у заједници са Богом, постаје 
нека врста духовне теретане, где ми 
заправо развијамо своје духовне спо-
собности и задовољавамо потребе 
наше душе. Када вам се батерија на 
мобилном телефону испразни, ви га 
уључите у струју, да се напуни. А, шта 
радимо са душом? Љубав је основна 
врлина и покретач свега у свету, а 
када се на то дода и вера, онда почи-
ње време чуда. Човек у овом свету 
треба да сачува веру (у Бога и људе), 
љубав (према Богу и ближњима) и 
достојанство (своје и ближњега). Чу-
вајући ово, ми се уздижемо у неверо-
ватне висине. 

Разговор водила: Славица 
Зељковић

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Т ихо и нечујно напустила нас 
је Иванка (Шпирко) Башић. 
Отишла је једна добра и че-

стита особа. Била је најстарија 
Српкиња у селу Чобанац, чији су 
преци, највероватније у Мађар-
ску дошли Великом сеобом. 

Рођена је 1931. године, у Чобан-
цу, од оца Богдана и мајке Дани-
це Шошић. У родном месту је 
похађала српску основну школу, 
а затим је у Будимпешти заврши-
ла средњу медицинску. Цео свој 
радни век провела је у породили-
шту радећи као бабица у Стоном 
Београду, Будимпешти и на крају, 
у Сентандреји. Позив бабице је 
сматрала најлепшим, најхумани-
јим и најодговорнијим.

Из брака са Савом Башићем 
има сина Стевана и кћерку Кату. 
Дочекала је своје унуке и прау-
нуке. Живела је у духу правосла-
вља и српства, а са својим пок. 

мужем, Савом Башићем, одржа-
вала је православну цркву у Чо-
банцу више од 50 година. Старали 
су се о цркви и порти, где су и 
живели, Сава као црквењак, а 
Иванка је деценијама била појац 
за певницом.

Последњих година, болесна и 
онемоћала, преселила се код 
кћерке, а црквена богослужења 
је и даље пратила, али преко ка-
сета. Била је благословена духов-
ним светом који ју је штитио од 
свакодневних недаћа и давао јој 
снагу да се носи са успонима и 
падовима, као и личним трагеди-
јама. У себи је носила побожну и 
скрушену љубав којом је више 
давала него добијала. Оставила је 
најлепши пример како се воли и 
поштује свој народ, језик, писмо 
и црква. 

Нека јој је вечна слава и хвала.
Славица Зељковић

Иванкa (Шпирко) Башић (1931 –2020)

Почивај у миру, добра душо
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М ноги нису веровали да ће 
Храм Светог Саве на Врачару 
икада бити у потпуности завр-

шен. Разлога за сумњу било је много. 
Поменимо само неке околности које 
су овај посао одлагале и комплико-
вале - избијање балканских ратова, 
Први светски рат, нацистичка окупа-
ција, комунистичка забрана, грађан-
ски сукоб у Југославији, санкције, 
НАТО бомбардовање, политичка и 
економска криза двехиљадитих годи-
на... Упркос свим тим изазовима и 
тектонским поремећајима у свету, 
Српска црква је упорно и стрпљиво, 
камен по камен, подизала објекат 
посвећен њеном оснивачу. У том по-
слу недостајало је свега, осим снажне 

свести о потреби да храм на светој 
врачарској земљи буде завршен.

Завршетком Храма Светог Саве 
српски народ добија кључни споме-
ник и својеврстан кров идеје светоса-
вља, која у највећој мери одређује 
Србе међу европским нацијама, али 
и у великој породици православних 
хришћанских народа. Под теретом 
актуелних проблема и изазова вре-
мена, често се заборавља чињеница 
да је 2020. година јубилеја и година 
светосавља - кључног идентитетског 
обележја нашег народа.

Светосавље, како га је дефинисао 
Свети владика Николај Велимировић, 
„православно хришћанство српског 
стила и искуства”, најснажнији је кон-

зерванс српског идентитета. Свето-
савско наслеђе, које је као најдраго-
ценију реликвију, вековима, пажљиво 
неговала и чувала Српска црква, са-
стојак је који улива оправдану и уте-
мељену наду да ће српска аутентич-
ност бити очувана и у будућности. То 
је, како оцењују они који виде даље 
и боље сагледавају историјске шири-
не, највећи допринос Срба савреме-
ној европској цивилизацији.

Основни подаци о личности и делу 
Светог Саве нашој јавности добро су 
познати. Деценијама већ, међутим, 
изостаје дубље промишљање његове 
мисије и сагледавање значаја Сави-
ног дела. Младе генерације расту и 
интелектуално и духовно сазревају 
лишене сазнања о томе шта је Свети 
Сава заиста урадио и колико је то 
важно за све нас и у данашњици. И у 
томе, уз низ објективних и добропо-
знатих околности, треба тражити уз-
роке духовног сиромаштва и безидеј-
ности у појединим фазама токова 
српске историје.

А дело Светог Саве темељ је дана-
шње Србије. Његов најпре духовни, 
црквени, па и дипломатски, политич-
ки, књижевни и научни рад уздигао 

је и просветио тадашњу Србију и 
равноправно је сврстао међу еман-
циповане европске народе средњег 
века. Највећи помак, међутим, Свети 
Сава је направио на идентитетском 
плану.

Ову чињеницу наглашава и исто-
ричар Владимир Ћоровић:

„Када је стварао цркву у немањић-
кој Србији Свети Сава је својој цркве-
ној организацији дао чист национал-
ни карактер. Он је Хиландар на Све-
тој Гори замислио као српски мана-
стир са несумњивим националним 
обележјем. Тако је и црква у Србији 
требало да буде првенствено српска, 
са народном јерархијом и народним 
језиком. О тој Савиној тенденцији 
нема никакве сумње, иако је била 
необична за светоназоре XIII века”, 
пише Ћоровић.

У основи овог далекосежног поте-
за првог српског архиепископа, нала-
зи се његова визија о Цркви која ће 
прихватити, разумети и заштитити 
верни народ. Тиме су трајно увезани 
национални и духовни елемент, који 
је заједно са светосавским и косов-
ским заветом постао кичма српског 
националног идентитета.

ЗАВРШЕТАК И ОСВЕЋЕЊЕ ХРАМА У ОКТОБРУ
Тачно 125 година пошто је идеја о подизању заветне цркве српског 

народа сазрела и оваплотила се под окриљем Друштва за подизање Хра-
ма Светог Саве - циљ је испуњен. План је да до јесени буде уграђен и 
последњи каменчић импресивног мозаика унутрашње декорације, да у 
потпуности буду завршени ентеријер, комплетна расвета и опремање 
унутрашњости Храма. Све ово, заједно са реконструкцијом Светосавског 
платоа, требало би да буде завршено до половине октобра, када ће бити 
одржан обред освећења Храма. Српски народ, уз несебичну помоћ руске 
државе, цркве и народа, извршиће тако своју велику обавезу, свој задатак 
- испуниће завет захвалности свом највећем светитељу.

Градња највећег православног храма на Балкану
биће завршена до јесени

Завршетком градње Храма Светог Саве на београдском Врачару, биће преточена у стварност стара идеја о 
подизању богомоље посвећене највећем српском светитељу. Овај монументални и по много чему 

јединствени подухват биће у потпуности окончан, а објекат стављен у пуну богослужбену функцију баш у 
години када Српска православна црква слави стогодишњицу од стварања модерне Српске патријаршије. 

У очекивању окончања радова на Храму Светог СавеРЕПОРТАЖА
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Храм Светог Саве на Врачару, који 
ће већ колико на јесен засијати у свој 
својој импознатности и лепоти, није 
због тога само грандиозна грађевина, 
беживотни споменик светитељу или 
подсетник на турбулентну историју. 
Ова изузетна богомоља место је мо-
литве, уздизања литургијске заједи-
нице, али и живо сведочанство срп-
ског постојања и духовног трајања.

Његове многе димензије прецизно 
је сагледао архитекта Драгомир Ацо-
вић, који је готово деценију био заду-
жен за унутрашње уређење врачар-
ског храма:

„Храм се гради да би се одала за-
хвалност Створитељу и да би се по-
тврдила припадност Његовом Закону. 
Граде га они који за тим имају и осе-
ћају потребу. Не граде га за себе, већ 
за све, и не за своје време, већ за ис-
кон. Храм се не гради да се покаже 
сопствено знање и памет, већ да се 
срцем, умом и душом изрази љубав и 
хвала Ономе кроз кога је све настало! 
Уложени дар и знање су оруђе и сред-
ство, не циљ градње”, записао је Ацо-
вић.

Дух Светог Саве посебно је ојачао 
национални код српског народа у 
периоду османлијске окупације. У 

време турског ропства поробљени 
народ није морао много да трага за 
преко потребном фигуром која ће 
бити извор окрепљења и надахнућа 
у поробљеној земљи. Свети Сава, као 
вишеструко присутни лик у колектив-
ној свести вековима, био је преко 
потребно светло народа у историјској 
тмини. 

„Наш народ је ово схватио и поди-
гао му у своме срцу и души храм који 
никакве буре времена нису могле 
срушити. Он се привио око њега, мо-
лио му се и оживљавао га као свога 
предводника кроз све буре времена, 
које су наш народ ломиле кроз исто-
рију”, бележи црквени историчар 
Ђоко Слијепчевић.

Највећу увреду српском народу 
турски завојевачи су учинили 1594. 
године, када су тело Светог Саве, које 
је почивало у манастиру Милешеви 
(пренето 1237. године из Трнова у Бу-
гарској, где је умро 1235. годне), доне-
ли у Београд и спалили на Врачару.

Три стотине година после овог гну-
сног чина, у Београду се 1895. године 
– тек неку деценију по дефинитивном 
ослобођењу од турске окупације – 
оснива Друштво за подизање храма 
Светог Саве на Врачару, са циљем да 

се храм подигне на месту на којем су 
спаљене његове мошти. Друштво су 
основали стотину најугледнијих гра-
ђана тадашњег Београда, на челу са 
митрополитом Михајлом. 

Организација је усвојила правила, 
чији први члан гласи: „Друштво за 
подизање храма Светог Саве оснива 
се са задатком да оствари давнашњу 
жељу васколиког Српства подизањем 
велилепног Храма на Врачару, као 
месту на којем су спаљене свете мо-
шти Божјег угодника и првог српског 
архиепископа и просветитеља”.

Године 1905. расписује се јавни кон-
курс за израду пројекта. У тексту кон-
курса се захтева да црква треба да 
буде монументална и да је у српско-
-византијском стилу, да има величину 
2000-2500 квадратних метара, да буде 
предвиђен систем грејања, и да има 
одвојен звоник. На конкурс је приспе-
ло пет радова, који су током 1906. го-
дине прослеђени у Петроград на 
оцену Комисији коју је именовала 
Императорска академија уметности 
у Петрограду. Комисија је констато-
вала да „с погледом на важност хра-
ма, не може препоручити ни један од 
поднесених пројеката за остварење”. 

До избијања рата са Бугарском 
1912. године, и затим током Светског 
рата 1914-1918, нису могла бити тра-
жена нова решења. После окончања 
рата и ослобођења, обновљено је 1919, 
Друштво, и основан нови Одбор на 
челу са патријархом Димитријем. Го-
дине 1926, расписан је нови југосло-
венски конкурс. Основни услови кон-
курса били су да грађевина буде у 
осавремењеном српско-византијском 
стилу, да буде пројектована за 6000 
верника и на површини од 3000 ква-
дратних метара. 

Приспела су 22 пројекта и мада 
прва и трећа награда нису додељене, 
конкурс је сматран по броју и квали-
тету учесника, успелим. Као најуспе-
шнији рад, награђен је другом награ-
дом пројекат професора архитекте 
Богдана Несторовића.

Године 1930, Одбор за изградњу 
храма, на челу са патријархом Вар-
навом, донео је одлуку да се израда 
пројекта повери архитекти Несторо-
вићу, као и архитекти Александру 
Дероку, чији рад је на конкурсу добио 
високи откуп и који је био врсни по-
знавалац средњовековне уметности. 
Градња храма почиње 1935. године, а 
1939, на дан Спаљивања моштију Све-
тог Саве (10. маја), патријарх Гаврило 
положио је повељу. 

Доласком на чело Српске право-
славне цркве 1958. 
године, патријарх 
Герман обнавља иде-
ју о наставку градње 
Храма. Његова му-
дрост и дугогоди-
шња упорност уро-
дили су плодом. Тек 
после 88 поновље-
них молби – и исто 
толико одбијања, 
1984. године постиг-
нута је сагласност у 
републици (19. јуна) и 
у граду Београду (14. 
септембра) за наста-
вак градње, уз све-
срдно залагање 
председника Пред-
седништва Србије 
Душана Чкребића. 
Септембра исте го-
дине, Патријарх Гер-
ман именује профе-

сора архитекту Бранка Пешића за 
протонајстора наставка пројекта и 
организације градње Храма. 

Највеће постигнуће је било поди-
зање централне куполе тешке 4000 
тона. Она је била направљена на зе-
мљи, а затим је, заједно са покрива-
чем од бакарног лима и великим 
позлаћеним крстом високим 12 мета-
ра и тешким 4 тоне, подигнута и по-
стављена на зидове. Подизање, које 
је трајало 40 дана, завршено је 26. јуна 
1989. године. 

Године 2001. формиран је Конзор-
цијум за финансирање изградње Хра-
ма Светог Саве, на иницијативу тада-
шњег премијера Србије др Зорана 
Ђинђића. Градња екстеријера је завр-
шена 2004. године. Постављена су 
звона и прозори, а фасада је такође 
завршена. Међутим, радови на уну-
трашњој декорацији још су у току.

Храм су по два пута посетили ру-
ски председници Владимир Путин и 
Дмитриј Медведев, а посећују га и 
друге званичне делегације које дола-
зе у Београд.

Са северне стране Храма, налази 
се параклис посвећен београдским 
мученицима Ермилу и Стратонику, у 
коме се свакодневно врши вечерње 
богослужење, акатист Светом Сави и 
Света Литургија. Седам метара испод 
нивоа Храма Светог Саве, мермер-
ним степеницама долази се до крип-
те у којој се довршава изградња цр-
кве византијског стила, посвећене 
Светом великомученику кнезу Лаза-
ру и исто тако импозантне крипте 
која се простире на 1800 квадрата у 
којој ће се сахрањивати српски па-
тријарси.

Д. А.

ОСТВАРЕЊЕ ВЕКОВНОГ ЗАВЕТА
„Завршетком Храма Светог Саве на Врачару остварује се вековни завет 

српског народа”, каже епископ ремезијански Стефан (Шарић), старешина 
и надлежни архијереј светосавског храма. „Његово освећење биће вели-
ки благослов нашем народу, Београду, држави. Овај догађај, уверен сам, 
биће прекретница и најава бољих времена која долазе. Освећење Храма 
биће јединствен и величанствен догађај, богат симболиком и вером. Наш 
народ се тиме одужује свом светитељу, оваплоћује сопствени аманет и 
узима обавезу вечног молитвеног сећања на Светог Саву и његово дело.”

Владика Стефан са великом радошћу и молитвеним усхићењем ишче-
кује предстојеће догађаје. У њима он види назнаку бољих времена која 
долазе за Србију и наш народ.

„Завршетак Храма, сигуран сам, означиће прекретницу. То ће бити јасна 
потврда нашем народу да је сваки подухват изводљив, ако је утемељен 
на вери, стрпљењу и љубави. Дубоко верујем да ће то бити знак да ће 
упркос дубоким проблемима, наш народ и држава наћи свој пут у будућ-
ности”, каже епископ Стефан.
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О на је мала, мала девојчица, ве-
села и прозрачна као вилин 
коњиц. Сви до последњег ство-

ра у њеној околини воле је и мазе. 
Бубе, пауци, комарци, свици, мрави и 
патуљци радо се с њом играју. Кад 
пође далеко у шуму, патуљци је чува-

ју да се не уплаши вука или медведа. 
Кад падне мрак, свици долете да јој 
светле. Кад задрема, комарци и пчеле 
зује, да је што пре успавају. Ако јој се 
воза, мрави од чашица жира направе 
колица па се по њих двадесет упрег-
не, да би могли јурити као стрела. Ако 
зажели да се љуља, пауци начине за-
час љуљашке, обесе их о какву гран-
чицу, и мала кћи вилиног коњица се 
њише на њој по читав дан.

Али се једног јутра мала несташни-
ца искраде од својих другова и сама 
побеже на реку. Хтело јој се да се 
мало по води провоза. Седне на лист 
букве што је стајао у води крај обале 
и отисне се на њему као на чамчићу 
низ таласе. Пловила је тако она, пло-
вила, и била много весела, посматра-
јући крајеве кроз које је текла река. 
Зечеви са обале су је задивљено гле-
дали, никад нису видели тако мале 
девојчице. Патке што их је сретала 
дубоко су јој се клањале, а птице ле-
теле крај ње обалом.

Све је било не може бити лепше, 
али несрећа се увек из-
ненада догоди. Наишав-
ши на некакву матицу, 
чамац јој се преврне и 
она упадне у реку те се 
удави. А после неког 
времена таласи избаце 
на обалу тело мале кће-
ри вилиног коњица. Туда 
случајно наиђе врабац, 
њен сусед, па кад види 
да је сирота мала девој-
чица умрла, прхну од-
мах да јави њеним при-
јатељима. Тако се глас о 

њеној смрти рашири брзо по шуми, и 
патуљци брзо отрче да однесу глас 
њеном оцу, вилином коњицу. Трчали 
су што су игда могли и нађу га крај 
неког потока. Чим чу шта се догодило 
његовој девојчици, вилин коњиц по-
јури на ливаду где је лежало њено 
тело, али се патуљцима чинило да не 
лети довољно брзо.

– Вилин коњиц је немилосрдан 
рече први патуљак гласно плачући 
– он не жали своју кћер.

– Он сада размишља о начину како 
ће је оживети – примети други.

Чим су стигли на ливаду крај реке 
и чим је вилин коњиц ослушнуо срце 
мале утопљенице, замолио је патуљке 
да одмах пронађу источни ветар и 
доведу га на ливаду, јер ако га пре 
вечери не нађу и девојчица заноћи 
обамрла, нико јој више не може по-
моћи.

Чувши ово, појуре патуљци и сви 
њени други пријатељи да траже 
источни ветар, али, као за пакост, од 
њега ни трага ни гласа, јер је већ 
било превалило подне. Једва у зло 
доба, кад се сунце стало клонити 
заласку, нађу га у јарузи, завукао се 
и ћути.

– Мала кћи вилиног коњица је умр-
ла, хајде брзо до ње, јер ће скоро ноћ 
– довикну му патуљци.

И ветар је много волео љубимицу 
патуљака и буба, па се одмах дигне 
из јаруге и брзо, за трен ока, нађе се 
на ливади. Угледавши га, вилин коњиц 
га загрли преклињући:

– Оживи моју малу кћер, молим ти 
се, оживи што пре, јер ће за који час 
заћи сунце и биће касно. Оживи ми 
је, ти једини то можеш учинити.

А источни ветар стаде прво тихо, 
тихо, па онда све јаче дувати у крио-
ца обамрле девојчице, не би ли их 
покренуо. Зањиха се од његова даха 
околна трава, потом шумица око ли-
ваде, а крила мале девојчице још 
лежаху непомична. Њени другари, 
мислећи да је ни ветар не може ожи-
вети, стану плакати неутешно. Уто он 
још једном из све снаге дуну, а њена 
крилца се лагано покрену, очи јој се 

зачуђено отворе као код деце пробу-
ђене из дубоког сна.

– Оживела је, оживела! – повичу 
радосно њени пријатељи патуљци, а 
вилин коњиц је узе у наручје и обасу 
је пољупцима.

Кад се источни ветар опет вратио 
у јаругу, посаде мрави своју љубими-
цу у колица начињена од жирове 
чашице и повезу је њеној кући. Крај 
кола пођу свици са својим свећица-
ма, јер је већ падао мрак, бубе удесе 
најлепшу свирку, а вилин коњиц се 
врати на поток крај кога је обично 
ноћивао. 

Кћи вилиног коњица
Пођите кроза шуму стазом право, онда скрените 

десно, па код јаруге лево заобиђите шумареву кућу, 
и опет крените десно, па кад најзад ударите још 
једном улево, у правцу старе букве, тамо је пањ  

где живи кћи вилиног коњица.

Десанка МаксимовићНЕВЕН
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ВИДОВДАН 
Будимпештa – Сентандреја 28. јун 2020.

10:00 – Храм Св. великомученика Георгија 
(Пешта, на углу Ул. Вереш Палне и Српске улице)
Света литургија, а после литургије помен 
Светом кнезу Лазару и косовским мученицима
14:00 – Некадашња палата деспота 
Стефана Лазаревића у Будиму 
(Ул. Орсагхаз бр. 9)
Полагање венаца код спомен-плоче уз пригодни програм
Наступају: чланови хора „Св. Серафим Саровски“ 
и уметници Српског позоришта у Мађарској
17:00 – Саборни храм у Сентандреји
Вечерње
18:00 – Спомен крст цара Лазара у Сентандреји 
(Сентандреја, трг Цара Лазара) помен,  полагање венаца и 
наставак  Видовданског обележавања.

Наступају:
Хор „Св. Серафим Саровски“,  чланови Српског позоришта 
у Мађарској ипевачки дует из Београда
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, Српско позориште у 
Мађарској, Српска самоуправа у Сентандреји, Удружење 
Српски форум, Српски културни клуб у Будимпешти, Српски 
клуб у Сентандреји, Српски институт, Српски културни и 
медијски центар, спрске мањинске самоуправе IX XIV и XIX 
кварта Будимпеште, у сарадњи са Епархијом будимском

ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ  
У ЛОВРИ

На Летњој позорници, од 25. до 28. јуна 2020.

Програм за 25. 06. 2020.
19.00 – Отварање Фестивала
19.30 – Нино Манфреди – Нино Мармандоино:  „Лаки 
морали“ -  комедија у једном чину на српском и хрватском 
језику
Играју: Тина Чорић, Стипан Ђурић, Бранимир Ђорђев  
Режија: Јанош Деги
Цена улазнице: 1500 фт

Програм за 26. 06. 2020.
19.30 – „Европа у хармониј(ц)и“; музичка представа у сарадњи 
са позориштем „Хора“ из Сегедина                                                      
Цена улазнице: 1500 фт

Програм за 27. 06. 2020.
16.00 – Народносно позоришно удружење: „Чудесна соба“ 
– музичка бајка за децу на, мађарском језику
Режија: Жофиа Вестл
Играју: Федра Алмошд, Тројан Тунде, 
Немчок Нора, Левента Гелда, Фотиос Колатос и Бранимир 
Ђорђев 
Цена улазнице: 500 фт

19.30 – Концерт мушког хора из Зрењанина „Свети Серафим 
Саровски“
Цена улазнице: 1500 фт
У складу са Законом, на благајни се продаје укупно 60 карата.

Програм за 28. 06. 2020.
Видовдански маратон (у портама српских храмова)

  9.00 – Ловра
10.00 –  Српски Ковин
11.00 –  Чип
12.00 –  Бата
14.00 –  Будимпешта
16.00 –  Калаз
17.00 –  Помаз
18.00 –  Сентандреја

Учествују: глумци Српског позоришта у Мађарској и хор 
„Свети Серафим Саровски“

Програм за 29. 06. 2020. 
16.00 – „Смехоносна луталица“; музичко-забавни програм на 
српском језику 
Учествују: Предраг Вуковић Пеђолино и Ратко Краљевић
Цена улазнице: 500 фт

Ову манифестацију организују Српско позориште у 
Мађарској, Српски културни и медијски центар и село Ловра.

Резултати конкурса за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

године из школског фонда
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:

1. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Дечија представа на српском 
језику - 130.000.-

2. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сајам књига у Београду - 
470.800.-

3. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сунчана јесен живота - 60.000.-

4. Српска православна црквена општина у 
Бати, Празник св. Николе: програм забавишта-
раца - 180.000.-

У Будимпешти, 16.06.2020. 
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

Резултати конкурсa за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

години
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:
   
1. Новосентиванска Српска народносна са-

моуправа: Храмовна слава у Новом Сентивану 
150.000.-

2. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани књиге, парохијске библио-
теке и читаонице „Свети Сава” у Дески 100.000.-

3. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани Преображења и Дески хра-
мовна слава 200.000.-

4. Српска православна црквена општина и 
парохија Ходмезевашархељ: Рођење Пресвете 
Богородице - Мала Госпојина, црквена слава у Ход-
мезевашархељу 150.000.-

5. Сегединска Месна српска заједница: Дани 
српске културе у Сегедину 2020. 150.000.-

6. Српска самоуправа у Мађарбоји: Свечана 
предаја трга Илије Димитријевића 50.000.-

7. Српска самоуправа у Мађарбоји: Храмовна 
слава у Мађарбоји 150.000.-

8. Српска православна црквена општина Се-
гедин: Сећање на жртве великог рата 1914–1918. 
150.000.-

9. Српска народносна самоуправа у Сантову: 
Храмовна слава у Сантову - 120. годишњица храма 
- Дан српске културе 150.000.-

10. КУД „Весели Сантовчани”: Бал на дан хра-
мовне славе у Сантову 200.000.-

11. Српско удружење у Рацалмашу: 330. годи-
шњица Сеоба Срба 200.000.-

12. СКУД „Табан”: 26. Табанско вече 200.000.-
13. Српска самоуправа у Калаз: Храмовна сла-

ва у Калазу 150.000.-
14. Српска Самоуправа у Чобанац: Храмовна 

слава у Чобанцу 150.000.-
15. Српска самоуправа у Сентандреји: Иван-

дан 0.-
16. Српска самоуправа у Сентандреји: Прео-

бражење - храмовна слава у Сентандреји 200.000.-
17. Српска самоуправа у Сентандреји: Видов-

дан 100.000.-
18. Српска самоуправа у Сентандреји: Стара 

вода - слава 150.000.-
19. Удружење уметника „Круг”: Негујемо ћири-

лицу - тродневна калиграфска и уметничка ради-
оница за децу 200.000.-

20. Удружење уметника „Круг”: 10. Међународ-
ни сусрет српских писца - Пештански омнибус 0.-

21. Удружење уметника „Круг”: Уметничка 
колоније и симпузијум 360 степени 0.-

22. Српска самоуправа 13. кварта у Будимпе-
шти: Представљање српске културе у будимпе-
штанском 13. кварту 0.-

23. КУД „Рузмарин”: Српске плесачнице у Кала-
зу 200.000.-

24. Печујско-барањско српско удружење: Из 
прошлости Срба у Ивандарди (најновији број еди-
ције „Барањске свеске”) - поводом 50. годишњице 
демолирања месне православне цркве 200.000.-

25. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Вилању 100.000.-

26. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Сириг 100.000.-

27. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Мајш 100.000.-

28. Печујска српска православна црквена 
општина: Храовна слава у Шароку 100.000.-

29. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Мечка 100.000.-

30. Батањско удружење за очување српске 
културе и традиције: Дан српске културе у Бата-
њи 2020. 200.000.-

31. Српска православна црквена општина у 
Бати: Храмовна Слава у Бати 200.000.-

32. Српска православна црквена општина у Бати: 
Дани српске културе у Бати - књижевно вече 0.-

33. Дешчанска Српска народносна Самоупра-
ва: Банатски сабор 2020 - Деска 350.000.-

34. Културно удружење за јавно добро „Ба-
нат”: Тамбурашки музичко завичајни камп у Десци 
2020. 0.-

35. Српско културно и медијско непрофитно 
Д.о.о.: Дух предака пева у нама 350.000.-

36. Српска народносна самоуправа у Сегеди-
ну: Српско музичко вече у Сегедину 200.000.-

У Будимпешти, 16. 06. 2020.
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

ИНФО
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К ада је пролеће почело да се 
буди  школска година је ула-
зила у последњи квартал, 

ванредно стање у земљи затворило 
је врата свих васпитно-образовних 
институција. Настава се из учионице 
преселила у домове наших ученика 
и наставника. Родитељи, деца и на-
ставници су кренули у једну непозна-

ту, виртуелну авантуру. Корак по ко-
рак, дан за даном, учећи и радећи на 
даљину, уз велики труд и стрпљење 
стигли су до самог краја наставне 
године, богатији за једно ново иску-
ство. 

Опраштање генерације осмог ра-
зреда до последњег тренутка је било 
неизвесно, да ли ће се опростити ди-

гиталним путем, или ће у згради шко-
ле бити организована свачаност по-
водом завршетка основног образова-
ња. Управа школе је донела одлуку 
да се организује опраштање, у складу 
са новонасталом ситуацијом, у окви-
рима како она налаже. 

Генерације осмака српске основне 
школе из Батање се сваке године 
опраштају од својих учитеља и на-
ставника на посебан традиционалан 
начин. Одрастање и школовање у 
малој, породичној средини присно их 
везује, због чега и растанак на крају 
школе бива тежак. Свака генерација 
ђака је посебна. Сви они остају у ве-
ликом срцу школе, тако да је и сам 
чин опраштања од њих веома емоти-
ван. 

Дана 12. јуна у поподневним часо-
вима организовано је свечано опра-
штање од генерације ученика која је 
своје школовање започела 2012. годи-
не. Ученици седмог разреда су пре-
дали осмацима торбице и свечаним 
говором опростили се од својих ста-
ријих другара. 

Директор школе, Никола Ђенеш 
Екбауер се присутнима обратио ре-
чима: 

„Овогодишња свечаност умного-
ме ће се разликовати од прошлих, 
али ће свакако остати добро запам-
ћена. Живот је исписао нови сцена-
рио за наше традиционално опра-
штање. Због ванредне ситуације 
пробали смо да пронађемо најбоље 
решење, у скромнијим оквирима, 
али још увек по традицији наше 
школе. Осмаци, пред вама стоји је-
дан нови почетак, једна велика жи-
вотна раскрсница са пуно обавеза 
и задатака која ће нам понудити 
више путева. Једним од њих требате 
поћи, надам се правим. Живот је пун 
доношења одлука. Увек дајте све од 
себе да донесете оне праве и да на-
учите из погрешних. Закуцаћете на 
врата средње школе, где вас чекају 
нова пријатељства, нови успони и 
падови, нови наставници... Учите! Али 
немојте учити само зато што морате. 
Учите зато што је знање моћ. Учите 
зато што вам то нико не може оду-
зети. Учите зато што желите више 
знати. Учите зато што постајете боља 
особа. На сваком кораку скупљајте 
своја знања и користите их! Живот 
од нас не тражи да будемо најбољи, 
већ да се потрудимо најбоље што 
можемо. Честитам вам завршетак 
осмог разреда и желим свако до-
бро.“

Уследио је кратак програм, прожет 
стиховима о школским данима које 
је са ученицима припремила Магда 
Томпан Бешењеи, разредни стареши-
на. Она их је бодрила и водила чети-
ри године у вишим разредима и тру-
дила се да их изведе на прави пут. 
Ученици осмог разреда су се опро-

стили од својих учитеља и наставника 
пригодним говорима присећајући се 
оних лепих ствари које ће им увек 
остати као успомена.

Уз звуке „Марша на Дрину“ учени-
ци осмог разреда су затим предали 
српску заставу будућим осмацима. 
Свечаном опраштању присуствовали 
су председница Самоуправе Срба у 
Мађарској Вера Пејић Сутор, градо-
начелник Батање и бивши ученик 
Српске школе Чаба Борош и градски 
бележник Иштван Варга. Они су овом 
приликом предали награду „Ученик 
године“, коју сваке године додељује 
град Батања. Овогодишња добитница 
признања је Сара Ковачевић, учени-
ца 8. разреда, која је постигла изузет-
не успехе у учењу.

Од својих драгих ученика, на крају 
се опростила и Магда Томпан Беше-
њеи, разредни старешина, која је по-
ред осталог рекла:

„Док стојите ту, свечано обучени, 
ја поносно гледам у вас. У торбицама, 
односите све добро што вам је шко-
ла дала, али и један део моје душе. У 
овом тренутку осећам све оне неви-
дљиве конце који ће нас заувек вези-
вати“.

Ученицима су овом приликом по-
дељени поклони за одличан успех, 
примерно владање и активно залага-
ње у школском животу. Пуно осмеха 
и уздаха измамио је и филм изнена-
ђења који је направљен осмацима у 
част, приказавши у неколико минута 
њихово осмогодишње  школовање. 
Осмаци су затим ставили катанац на 
школску ограду, остављајући још је-
дан траг за собом. Пуштајући балоне 
са кључем од катанца да лете у вис, 
уз стихове песме „Стигао је дан“ 
опростили су се од своје школе.

У понедељак, 15. јуна у поподнев-
ним часовима свечано је завршена 
школска 2019/2020. година. Ученици-
ма су уручена сведочанства и на-
градне књиге за изузетан успех и 
залагања у школи. Малишани ће 
кренути на заслужени одмор, док ће 
њихови педагози до почетка јула 
завршавати документацију и тек 
онда отићи на заслужени одмор 
како би се свежи и одморни у сеп-
тембру поново састали. Већина деце 
ће лето провести у бројним кампо-
вима који се организују у току лета 
за основце.

Станислава Ђенеш Екбауер

ШКОЛСТВО

Школска 2019/2020. година биће упамћена као несвакидашња, јер је у њој 
школство преко ноћи „одрасло“. После периода неизвесности, управа Српске 

основне школе у Батањи је одлучила да организује свечано опраштање ученика 
осмог разреда, у складу са актуелном ситуацијом.

За нама је несвакидашња школска година
Опраштање осмака у Батањи 

У читељица Софија Иванов по-
здравила је децу, уз жеље да 
лепо проведу лето и да се здра-

ви и весели у септембру, поново, нађу 
у својој школи. 

Захвалила се ученицима и њихо-
вим родитељима, јер су сви лепо са-
рађивали у време ванредног стања и 
одржавања наставе на даљину. Ту је, 
како је истакла, сарадња била истин-

ски потребна, нарочито 
за ученике нижих разре-
да, како би успешно оба-
вили своје задатке.

У протеклој школској 
години реализоване су 
све активности предви-
ђене наставним планом 
и програмом у датим 
околностима.

Ученике и родитеље 
поздравиле су и учите-
љице: Мелинда Вукајло-
вић Краус, Весна Вејмо-
ла Рац Петин и Гордана 
Карагић.

Славица Зељковић

Уручена ђачка сведочанства  
и награде

Школска свечаност у Ловри

Основци у Ловри и званично су завршили школску 
годину, поделом сведочанстава и поклон-књига,  

али је из предострожности због вируса  
корона изостао традиционални програм  

поводом почетка распуста.

Никола Ђенеш Екбауер
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