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ПОЛИТИКА

Истраживања Отвореног парламента

Политичким партијама верује 
десет одсто грађана

Да у Народној скупштини има 250 посланика 
зна 32 одсто грађана у нашој матици, половина 

не зна да је председник парламента Маја Гојковић, 
а да мандат председника Србије траје пет година 

зна 22 одсто анкетираних

У истраживању под називом „Уче-
шће грађана у демократским 
процесима у Србији”, како је об-

јављено на сајту Отвореног парла-
мента, политика интересује 23 одсто 
анкетираних, а 38 одсто испитаника 
знало је колико има министарстава у 
Влади.

Радом Скупштине задовољна је 
петина грађана, незадовољно је 38 
посто, али 60 одсто зна да је изборни 
цензус пет процената добијених гла-
сова. Радом владе није задовољно 39 
одсто, задовољно је 26 процената, а 

35 одсто анкетираних се са одлукама 
владе понекад слажу, а понекад не. 
Чак 62 процента испитаника одгово-
рило је да политичари не говоре 
истину, а верује им само 10 посто ис-
питаних.

Истраживање је спровео Центар за 
истраживање, транспарентност и од-
говорност ЦРТА у оквиру иницијати-
ве Отворени парламент, уз подршку 
Ипсос стратеџик маркетинга, Бри-
танске амбасаде у Београду и Нацио-
налног демократског института.

СНН

Колико је независан невладин сектор

Цивилне организације све 
чешће у политичким водама

Организације цивилног друштва све више се 
укључују у политички живот, резултат је 

истраживања Усаида. То се поткрепљује подацима 
да су НВО надгледале дијалог ЕУ са Србијом и 

активно учествовале у разговору о реконструкцији 
владе, па чак и допринеле да се 

смене два министра

Н а новинарско запажање да се 
невладине организације у Ср-
бији (НВО) све више укључују у 

политички живот, Владимир Гоати, 
директор Транспарентности Србија 
(ТС), подсећа да су се те организаци-
је вратиле на сцену после 5. октобра 
2000.

„Г17 плус постао је од невладине 
организације политичка странка и, 
како у држави није било довољно ка-
дрова, појединци су увучени у апарат 
власти. Млађан Динкић, Мирољуб 
Лабус и Милан Пајевић отишли су у 
државне структуре, иако су оне по 
природи затворене двоструком бра-
вом. И неки из Европског покрета су 
ушли у власт. И у ТС има добрих 
стручњака, троје људи више зна о ко-
рупцији него што о томе знају у вла-
ди. Сада не видим нешто слично. СНС 
има око 150.000 чланова или више, 
али недовољно кадрова, и зато су и у 
врху владе чланови ДС-а. Видим неку 
врсту осмозе између СНС-а и страна-
ка које имају интелектуалну инфра-
структуру. Цесид није НВО, већ при-
пада групи привредника, али је њи-
хов члан Марко Благојевић директор 
Канцеларије за обнову.”

Гоати каже да је ТС као НВО стал-
но присутан у политичком процесу. 
„Три-четири пута у парламенту се ра-
справљало о нашим саопштењима. То 
је нормалан положај цивилног секто-
ра, а он је важан зато што је опозици-
ја маргинализована. Нека од наших 
саопштења отишла су посланичким 
групама. Цивилни сектор свакако би 
требало да буде активнији, али у по-

следњих неколико година ништа се 
драматично на том плану није дого-
дило. Транспарентност је добро за-
ступљена у медијима, не можемо да 
се жалимо. О нашим налазима ра-
справља се у јавности и државним 
институцијама.”

Милан Антонијевић из Јукома веру-
је да највећа улога цивилног сектора 
може бити у преговорима с ЕУ. „У пре-
говоре би могле да се укључе органи-
зације које имају корисне податке и то 
су позитивни помаци за цивилни сек-
тор. Јуком је, на пример указивао да 
се многи закони доносе по хитној про-
цедури и то је власт примила к знању, 
што је легитиман начин да цивилни 
сектор утиче на политику. Има довољ-
но простора да се утиче на политику.”

Бранко Радун, политички аналити-
чар, другачије размишља о учешћу 
цивилног сектора у политици и каже 
да то зависи од ситуације и проблема 
којим се бави. „Има две врсте НВО: 
једне се баве проблемима у друштву, 
а друге политичким мешетарењем. 
Само по себи није лоше да учествују 
у политичком животу. Али, неке су 
идеолошки оријентисане, иду наруку 
страним центрима моћи и зато су се 
огадиле народу. Мана је и то што се 
није радило с НВО да израсту у 
озбиљније институције, па су биле 
принуђене да траже помоћ из стра-
них фондова, што је доводило до 
компромиса. Многе су и злоупотре-
бљене, па је испало да је помирење 
на Балкану могуће тако што ће се ре-
ћи да су Срби највећи кривци.”

И. А.

Београд укинуо акт из 1945. о кривици Мађара

Адер захвалан Николићу за укидање колективне кривице

„Н акон прошлогодишњег усва-
јања Декларације која осу-
ђује проглашавање војвођан-

ске мађарске заједнице колективним 
кривцем, Влада Србије је доношењем 
уредбе на ту тему коначно ставила 
тачку. Kривица није колективна, већ 
индивидуална, и у сваком случају мо-
же и треба да се утврди, а најглупље 
је оптуживати целе народе као зло-
чиначке или не знам какве, тако да у 
томе нити сам учествовао, нити ћу 

Влада Србије донела је уредбу којом су ван снаге 
стављене одлуке из 1945. године, на основу којих су 

грађани мађарске и немачке националности из 
Чуруга, Мошорина и Жабља проглашени 
колективним кривцима за ратне злочине

учествовати убудуће”, рекао је пре-
мијер Србије Александар Вучић, ко-
ментаришући одлуку владе.

Акт о укидању колективне кривице, 
уследио је након подношења формал-
не иницијативе Савеза војвођанских 
Мађара, из ког напомињу да се на тај 
документ чека већ седам деценија.

Уредбом Владе Србије о укидању 
колективне кривице, стављене су ван 
снаге три одлуке из јануара 1945-те, на 
основу којих су грађани мађарске и 

немачке националности из Чуруга, Жа-
бља и Мошорина проглашени колек-
тивним кривцима за ратне злочине. Из 
Савеза војвођанских Мађара кажу да 
„након доношења ове уредбе преоста-
је расветљавање детаља из ратне про-
шлости, а потом и суочавање са њом, 
за шта ће бити задужени историчари”.

Председник Мађарске Јанош Адер 
писмом се захвалио председнику Ср-
бије, Томиславу Николићу због одлуке 
Владе Србије да укине уредбу од пре 
70 година. Адер у поруци пише Нико-
лићу да је „с радошћу примио вест да 
је Влада Србије на иницијативу Савеза 
војвођанских Мађара поништила про-
пис донет крајем Другог светског рата 
о колективној кривици мађарског ста-
новништва Чуруга, Жабља и Мошори-
на”. СНН
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ВАРЉИВА РАЧУНАЉКА

М атематику никада нисам волео. У 
мојој рубрици у школском дневни-
ку та оцена је увек некако „штрча-

ла” и бола очи свакоме ко би бацио летими-
чан поглед на успех ученика Д. Ј. У маси со-
лидних и насмешених, оцена из математике 
је једина била мргодна, ружна, погурена и 
једва се вукла. Њена занемоћалост била је 
толика да је свог власника тешком муком 
вукла за собом у следећи разред. Завидан 
општи просек омогућавале су му оцене из 
других, њему омиљених предмета, а она из 
математике је била ту тек по „службеној 
дужности”, да се нечим попуни и та обаве-
зна колона у дневнику.

Сигуран сам да се свако од нас, којима 
математика није била симпатична, као ни 
ми њој, барем једном упитао откуд она у 
толиким количинама у нашим ђачким жи-
вотима, па и онда када је већ било сасвим 
извесно да се у професијама које смо 
одабрали, нећемо претерано бавити њо-
ме. Међутим…

Такво питање било је сасвим умесно у 
доба социјализма, када смо ми одраста-
ли. Појмови као што су предизборна, из-
борна и постизборна математика и комби-
наторика, тада су били непознати, одно-
сно били су знани само неколицини „дру-
гова” (свакако најбољих математичара 
међу нашим народом и припадајућим му 
народностима). Они су, знајући колика 
аверзија влада међу нама када је реч о 
математици, врло спретно уместо нас са-
бирали, одузимали, делили и множили, и 
тако без муке састављали скупштине и 
скупштинице. Наша захвалност што су нас 
лишавали те муке, огледала се у раздра-
ганом махању заставицама на трговима и 
тротоарима, дуготрајним аплаузима у 
свечаним салама, слетским вежбама на 
фудбалским стадионима и поносним по-
гледима усмереним на војне параде.

Али, како све што је лепо кратко траје, 
тако ни одсуство математике из наших жи-
вота није било дугог века. Главни кривац за 
ремећење нашег душевног мира је свакако 
госпођа демократија. Она је, сишавши са 
белог коња на ком је дојахала, радозналом 
народу одмах почела да дели рачунаљке, 
са упутством како да их користе у политич-
ке, политикантске и сличне перверзне сврхе.

А народ као народ: и ову новотарију је 
радо прихватио, све се надајући да ће, 
комбинујући бројке и боје на њој, успети 
да пронађе универзални лек за све своје 
проблеме. Збрајао је и збрајао, састављао 
и састављао, растављао и растављао…

Видевши да се и поред његове потпуне 
посвећености изборним комбинаторика-
ма не дешава баш ништа од онога што је 
очекивао, рачунаљку је повремено тре-
сао, мућкао, бацао увис, газио, па и скакао 
по њој, уверен да је по среди нека технич-
ка грешка. И још увек тако мисли. Не веру-
је да је свака рачунаљка те врсте, ма ко-
лико једноставно изгледала, програмира-
на за неки свој резултат, који ретко када 
зависи од његовог познавања логике и ма-
тематике. Никако да се навикне да на тој 
справи један и један често морају бити 
три, а два и два – ништа.

Драган Јаковљевић

Промене на челу кровног тела српске заједнице

Вера Пејић-Сутор нова председница 
Самоуправе Срба у Мађарској

„Мислим да и ја треба да имам сличан програм 
рада као и претходни председници, јер се ми 
превасходно бавимо традицијом, културом и 
матерњим језиком. Наравно, желели бисмо да 
успоставимо и што боље везе са матицом” – 

истакла је нова председница ССМ-а на почетку свог 
петогодишњег мандата

Н ајвише представничко тело 
српске заједнице у Мађар-
ској, у наредних пет година, 

предводиће Вера Пејић-Сутор, до-
садашња директорка Српске основ-
не школе у Батањи. То су, већином 
гласова, одлучили чланови новоиза-
браног сазива Скупштине Самоу-
праве Срба у Мађарској, на оснивач-
кој седници одржаној у Будимпе-
шти.

„Искрено, нисам могла да претпо-
ставим какав ће бити резултат гла-
сања, јер сам знала да мој против-
кандидат Пера Крунић није слаба 
особа. Нисам се много надала да ћу 
бити изабрана, али ето, ипак сам 
успела”, биле су речи које је нова 
председница ССМ-а Вера Пејић-Су-
тор упутила новинарима одмах на-
кон избора на нову функцију.

О конкретним облицима будућег 
деловања новог руководства је, 
овог тренутка, свакако рано говори-
ти, али новоизабрана председница 

каже да су основни правци њеног 
рада већ извесни:

– Мислим да и ја треба да имам 
сличан програм рада као и претход-
ни председници, јер се ми превас-
ходно бавимо тради-
цијом, културом и 
матерњим језиком. 
Наравно, желели би-
смо да успоставимо и 
што боље везе са ма-
тицом – истакла је 
наша саговорница.

Веру Пејић-Сутор 
је за функцију пред-
седника предложио 
Петар Богдан из По-
маза, док је Радован 
Горјанац поднео пре-
длог да кандидат за 
ово место буде Петар 
Крунић. После затво-
реног дела седнице 
на којем су се делега-
ти тајним гласањем изјашњавали о 

томе ког кандидата 
ће подржати, Нада 
Бунчић-Ђурић је у 
име Комисије за пре-
бројавање гласова са-
општила име нове 
председнице. Пошто 
новинари нису имали 
могућност да прису-
ствују том делу сед-
нице, број гласова који 
је добио сваки канди-
дат остао је познат 
само члановима Скуп-
штине.

Ко м е н т а р и ш у ћ и 
одлуку делегата, до-
садашњи председник 

Самоуправе Срба у Мађарској Љу-
бомир Алексов, који због обављања 
функције српског представника у 
Мађарском парламенту овога пута 
није имао могућност да се кандиду-
је за члана самоуправних представ-
ничких тела, подсећа да је проте-
клих година врло активно прошири-
ван круг српских институција под 
окриљем ССМ-а:

– Тако је створен један 
систем који у првом реду 
треба очувати. Надам се да 
ће новоизабрано руковод-
ство и Скупштина Самоу-
праве Срба у Мађарској 
имати довољно снаге и уме-
ћа да стабилизују овај си-
стем, како би се услови ра-
да и даље побољшавали – 
нагласио је господин Алек-
сов.

Члан Скупштине ССМ-а и 
председник Српске самоу-
праве у Будимпешти Бори-
слав Рус, честитао је Вери 
Пејић-Сутор избор на нову 
функцију и предложио да 
се у будућем деловању зе-
маљске самоуправе више 
узму у обзир интереси ме-
сних и регионалних самоу-
права, с обзиром на уочену 
неравнотежу у финансира-
њу, односно на значајне ра-
злике у њиховим буџетима. 

Он је, такође, најавио низ програма 
поводом јубиларне 150. годишњице 
од пресељења Матице Српске из Пе-
ште у Нови Сад и затражио помоћ 
Скупштине ССМ-а у износу од 

200.000 форинти, на име обележава-
ња јубилеја. На значај ове годишњице 
указао је и Љубомир Алексов и при 
том предложио делегатима да доне-
су одлуку о издвајању помоћи.

Иначе, на оснивачкој седници, де-
легати су пре избора председника 
положили заклетву, а потом су на 
предлог Димитрија Ластића који је 
водио први део седнице, минутом 
ћутања одали пошту Милану Петко-
ву, најстаријем Србину у Мађарској, 
који је преминуо у Десци, у 106. го-
дини живота.

Наредна седница овог тела биће 
одржана 29. новембра, када би тре-
бало да буду изабрани потпредсед-
ници и чланови ресорних одбора.

Д. Ј.
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ГОДИШЊИЦА Будимпештански Срби остварили дугогодишњи сан

Звоно, камен и реч – чувари сећања на будимску цркву

Ј ош живи сведоци и пожутеле, 
али јасне фотографије, говоре да 
је Црква Светог Димитрија у бу-

димском насељу Табан, због своје 
монументалности и положаја, веко-
вима била својеврсно огледало срп-
ске заједнице у Мађарској, а и саме 

Будимске епархије којој је припада-
ла. При крају Другог светског рата, 
ова богомоља је тешко оштећена, 
али сведоци тог времена кажу да је 
постојала могућност да буде обно-
вљена. Међутим, тадашња комуни-
стичка власт била је другачијег ми-

шљења: године 1949. одлучено је да 
будимска српска црква буде сруше-
на и то, како се верује, поводом 70. 
рођендана руског диктатора Стаљи-
на. Иста судбина задесила је и срп-
ско насеље Табан, на чијем месту се 
сада налазе парк и саобраћајна пе-
тља.

Од тада, па до данас, није се гаси-
ла жеља будимпештанских Срба да 
одговарајућим спомеником обележе 
место где су се њихови преци веко-
вима крштавали, окупљали, молили и 
венчавали. На Митровдан ове године, 
тај сан им се најзад остварио. Акцију 
подизања споменика водила је Са-
моуправа Срба у Мађарској, а чин 
освећења је прошле суботе обавио 
епископ будимски господин Лукијан, 
уз саслужење свештеника ове епар-
хије.

Поздрављајући присутне у име 
преосвећеног владике и у своје име, 
архијерејски заменик отац Војислав 

Галић, рекао је да су Срби у Мађар-
ској подигли више храмова и да је 
сваки следећи био лепши и богатији 
од претходног, док најзад 1751. го-
дине, с благословом епископа Васи-
лија Димитријевића, није отпочела 
градња велелепног саборног храма 
у Будиму, надомак Табана. 

– Овде смо првенствено да укаже-
мо на један веома важан период срп-
ске духовности и културе, на драго-
цености од непроцењиве вредности, 
које су измештене у ове северне кра-
јеве, да би српски народ сачувао кон-
тинуитет свог духовног и културног 
идентитета. Не мислим овде првен-
ствено на предмете, него на садржај 
који у себи носе појмови као што су 
духовност, култура, просвета, поезија 
и, наравно, личности духовника, учи-
теља, писаца и песника, преписивача 
и иконографа који су заједно са на-
родом били спремни да се уклопе у 
нове околности и ту дају свој допри-
нос, стварајући нове и лепе ствари, 
свако на свом пољу рада. Нису били 
спремни једино да се одрекну своје 
вере православне и свога имена срп-
ског. Зато су и градили толике цркве 
– нагласио је отац Галић.

Љубомир Алексов, српски пред-

ставник у Мађарском парламенту и 
донедавни председник Самоуправе 
Срба у Мађарској која је, уз финан-
сијску подршку мађарске државе, 
руководила израдом и постављањем 
споменика, рекао је да само прису-
ство крај тог обележја које симболи-
зује важан део наше историје, буди 
помешана осећања:

– Са једне стране, тужни смо због 
чињенице да је срушена Црква Све-
тог Димитрија, која је била симбол 
нашег битисања у овом делу Мађар-
ске. Али са друге стране, задовољни 
смо и срећни што од данас имамо 
спомен-обележје које ће нас подсе-
ћати на тај храм и на наше некада-
шње сународнике који су живели ов-
де, у будимском Табану.

Он је приметио да су управо та, 
помешана осећања, уметници Ласло 
Ретхати и Кристоф Петрика, описа-
ли на свој начин, обликујући споме-
ник.

На месту некадашње будимске српске цркве Светог 
Димитрија, која је срушена пре 65 година, 

освештано је спомен-обележје, обликовано тако да 
својим изгледом и пригодним текстом подсећа на 

важну страницу историје српске заједнице у 
мађарској престоници

Љубомир Алексов:

ВИШЕСТРУКА СИМБОЛИКА СПОМЕНИКА 
СА КРСТОМ У КАМЕНУ

„Пред нама је, на први поглед, обележје у виду 
једног звоника, истина мало неуобичајене форме, 
али у којем човек који га пажљиво посматра, пре-
познаје оно што је битно за нас. Споменик је и хри-
шћански, а исто толико и српски. Крст који је овде 
урезан, суштински приказује нас и нашу судбину. 
Дакле, тај крст није исклесан од камена, већ је у 
камену. Камен га окружује, стеже, али и штити, та-
ко да крст и камен у овом случају чине органско је-
динство. Крста и има, али и нема. Да ли би ово мо-
гао бити симбол наше вере, наше нације, присутне у 
једној средини која се разликује, али и истовреме-
но и спаја са нама? Да ли камен као племенита ма-
терија, штити или ограничава нас и нашу стварност? Све ово, на једноста-
ван и узвишен начин, симболизује овај споменик. То никако није ‘над-
гробни споменик’, већ место које нас подсећа на Табан, некадашњу срп-
ску варош, на велелепни саборни храм који је срушен пре него што је ве-
ћина овде присутних и рођена.”

Отац Војислав Галић:

ПРАШТАТИ РАДИ 
САДАШЊОСТИ, 

НЕ ЗАБОРАВЉАТИ 
РАДИ 

БУДУЋНОСТИ
„Овде смо да посведочимо 

да смо потомци оних који су 
прихватили руку помоћи ове 
земље и мирољубиво кренули 
да стварају и граде; потомци 
оних на које можемо да се по-
носимо не само ми, него и сви 
грађани државе Мађарске. 
Али, ако желимо да будемо 
достојни потомци, онда мора-
мо да сачувамо наслеђено 
благо, веру православну и срп-
ско име, одакле потиче и ду-
ховност наша, и култура и све 
друго што је вредно у нама. 
Порука овог данашњег дога-
ђаја је вишеструка: са свима 
имати мир, праштати непре-
стано, јер се тако гради сада-
шњост. Никада не заборавља-
ти, јер се тако постаје досто-
јан будућности.”



Будимпешта, 13. новембар 2014. 5

ГОДИШЊИЦА

Господин Алексов је истакао да је 
жеља иницијатора и реализатора ак-
ције подизања споменика да место 
на коме се он налази постане тачка 
окупљања Срба, како би се и дана-
шња, а и генерације које ће тек доћи, 
на том месту сећале својих предака. 
Подсетио је да су они, живећи у овим 
крајевима, дали веома много и срп-
ској и мађарској култури и доприне-
ли суживоту двеју нација.

– У храму кога више нема, делили 
су са Богом, а и једни са другима, 
своје радости и туге и тражили мир 
за своје, и душе својих упокојених 
предака. Нека се ово звоно сваког 
Митровдана огласи за њих, али и за 
нас, које ће окупљати – поручио је 
Љубомир Алексов и захвалио се 
свима који су исказали своју добру 
вољу и племенитост, помажући реа-
лизацију овог пројекта.

Верољуб Арсић, потпредседник На-
родне скупштине Републике Србије, 
истакао је да освећење спомен-обе-
лежја у Будиму на најбољи начин по-
тврђује нераскидивост духовних веза.

– Зато данас осећамо велику ра-
дост у срцу што се на овом месту, где 
су се Срби вековима окупљали моле-
ћи се Богу и Светом Димитрију, поди-
же спомен-обележје које је изнад 
свега доказ да су Срби европски на-

род, да су део хришћанске Европе и 
да им је место у Европи. Подизање 
овог споменика указује на то да је 
Мађарска веома свесна места које 
Срби заузимају у мађарској историји 
и култури. Сматрам да би Мађарска 
била сиромашнија да у њој нису жи-
вели Срби. У томе видим жељу ма-
ђарске државе да помогне подизање 
овог спомен-обележја – рекао је 
гост из наше матице.

Он је додао да је Мађарска земља 
са којом Србија има традиционално 
добру сарадњу и са којом има најра-
није успостављене дипломатске од-
носе.

– Брига о мањинама, њиховим пра-
вима и испуњавању свега што закон-
ска регулатива прописује, одликује 
обе државе. И једна и друга настоје 
да мањинама омогуће да се образују 
на матерњем језику и да увек буду у 
тесном дослуху са својом национал-
ном културом и својом матичном др-
жавом – закључио је Верољуб Арсић.

Његов мађарски колега Јанош Ла-
торцаи, потпредседник Мађарског 
парламента, у свом говору је најпре 
подсетио на поједине историјске чи-
њенице, важне за српско-мађарске 
односе. Истакао је затим да је резул-
тат велике градитељске акције била 
Саборна црква Светог Димитрија из 

1751. године, једно од обележја Бу-
димпеште и Срба у Мађарској. Црква 
је преживела велики пожар, затим 
поплаву 1838. године, а тридесетих 
година прошлог века опстала је и по-
сле урбанистичког преуређења гра-
да.

– Изградња цркве, њен процват, а 
затим пустошење у Другом светском 
рату, симболи су који говоре да су 
мађарско-српске везе вековима цве-
тале, али говоре и о томе да су тра-
гичне политичке одлуке после Другог 
светског рата згазиле ове дивне цве-
тове – рекао је Латорцаи.

Потврђујући као тачну народну из-
реку да „време све лечи”, он је при-
метио да „и ми сами можемо допри-
нети томе да се ране брже залече” и 
осврнуо се на новија политичка зби-
вања за која је уверен да ће доприне-
ти томе:

– Године 2011. у Србији је прихва-
ћен Закон о рехабилитацији, који је 
био почетни корак ка процесу поми-
рења. Овај процес су у јесен 2012. го-
дине у Будимпешти покренули ма-
ђарски председник Јанош Адер и 
председник Србије Томислав Нико-
лић. Као резултат тога дошло је на 
ред заједничко поклоњење неду-
жним српским и мађарским жртвама 
у Чуругу. Изузетно битна станица 
овог процеса је да је недавно српска 
влада одлуком избрисала закон о ко-
лективној кривици становника ма-

ђарске националности у Чуругу, Жа-
бљу и Мошорину. Ови и слични кора-
ци допринели су савладавању тешког 
историјског наслеђа и јачању повере-
ња између два народа.

Рекавши да се „јачање поверења 
храни прошлошћу, али да гледа у бу-
дућност”, он је истакао да је из тог 
разлога, приликом писања и усвајања 
Устава Мађарске, наглашено да су 
националности које овде живе део 
мађарске политичке заједнице и да 
их већински народ сматра државним 
фактором. У том контексту он је спо-
менуо и да је ове године створена 
могућност да народности, међу који-
ма је и српска, преко својих пред-
ставника (без права гласа) учествују у 
раду Мађарског парламента.

– Иако је будимска црква униште-
на, вера Срба настањених у Мађар-
ској је остала. Чланови српске Будим-
ске епархије су увек налазили снагу у 
вери и јединству и то нас је окупило 
и данас овде – закључио је потпред-
седник Мађарског парламента.

Госте и домаћине је затим по-
здравио др Данило Урошевић, доне-
давни председник Српске самоу-
праве првог кварта Будимпеште, ко-
ја је била иницијатор овог пројекта. 
Уручујући високим званицама своје 
књиге о историји Будима и његовог 

насеља Табан, он је подсе-
тио да се о подизању спо-
меника на месту некада-
шње српске цркве разми-
шљало више деценија, а да 
је званична иницијатива у 
Будим-граду покренута 
1979. године. Такође је иста-
као да су корени Срба на 
овим просторима много ду-
бљи него што се обично ми-
сли, јер прва српска црква у 
Будиму датира из 1410. го-
дине и везује се за долазак 
деспота Стефана Лазареви-
ћа и његов боравак у овом 
граду.

У уметничком делу про-
грама приређеном поводом 
откривања споменика у Та-
бану, наступили су хористи 
Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти под 
вођством професорке Оли-
вере Младеновић-Мунишић, 
дует Тара и Лана, хор Слави-
стичке катедре Универзите-
та ЕЛТЕ и глумци Српског 
позоришта у Мађарској Ми-
лан Рус и Јосип Маториц.

Драган Јаковљевић

Јанош Латорцаи:

НЕГОВАЊЕМ ТРАДИЦИЈЕ, СРБИ СУ РАДИЛИ 
И НА ПРОЦВАТУ МАЂАРСКЕ

„Данас стојећи пред овим спомеником клањамо 
се и одајемо пошту свим жртвама Другог светског 
рата и комунистичког система, а међу њима и чла-
новима српске заједнице који су на овом месту, уз 
жртве, подигли ову цркву, неговали своју традицију 
и радили на процвату Мађарске. Сећамо се оних 
који су херојским делима своја имена уписали на 
странице историје, као што су Гашпар Карољ и Ја-
нош Дамјанич. Присећамо се и оних ‘обичних’ људи 
који су се својим делима борили и обезбедили оп-
станак, данашњицу и будућност. Служећи се речи-
ма Кароља Коша, желим да Бог учини да овај спо-

меник говори о прошлости, али да служи будућности: да од умрлих 
створи живе и да овај камен говори уместо немих. Нека да Бог да тако и 
буде.”

Верољуб Арсић:

ПРИМЕРНИ ЧУВАРИ ИДЕНТИТЕТА 
СРПСКОГ НАРОДА

„Радост је знати да српски народ који живи изван 
граница матичне државе, у суседној земљи има 
своју заједницу, своју цркву, своје основне школе и 
гимназију; да српска деца у овим школама стичу 
знања на матерњем језику, јер је таква школа најбо-
љи чувар језика и културе српског народа на про-
стору на коме се школа налази.

Надамо се да ћете сви, драга браћо и сестре, увек 
разумети узвишеност своје мисије, да ћете истрајно 
чувати свој матерњи језик и обогаћивати га, непоко-
лебљиво уверени да на тај начин чувате основни 
знак и темељ свог националног идентитета.”
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Духовност

Српски православни храм у Мађарбоји, посвећен 
Светом апостолу и јеванђелисти Луки, 2. новембра 

је уз свог заштитника прославиo и 
200. годишњицу постојања

З алагањем Самоуправе Срба у 
Мађарбоји, српски храм у том 
месту је вернике дочекао обно-

вљен, пошто је претходних дана за-
вршено унутрашње малтерисање и 
кречење. Малобројни Срби из села и 
сви који су се одазвали позиву Ве-
линке Соколовић, председнице 
представничког тела Срба у овом 
насељу, били су видно обрадовани 
што је празновање храмовне славе и 
јубиларне годишњице својим прису-
ством увеличао и Његово преосве-
штенство епископ будимски госпо-
дин Лукијан.

Уз саслужење свештенства, прео-
свећени владика је служио свету ар-
хијерејску литургију, а славско бого-
служење је дивним појањем пратио 
Хор „Јавор” из Сентандреје. Након по-
здравних речи јереја Милана Ерића, 
администратора мађарбојске паро-
хије, свечану славску беседу одржао 
је владика Лукијан. Истакао је да у 
Мађарској постоји драгуљ који се зо-

ве Барања, „пре свега због света који 
ту живи, а и зато што је Господ благо-
словио ову област, ову жупанију, див-
ним и безбројним светињама”.

Он је подсетио да је наша црква 
установљена на четири стуба, а то су 
јеванђелисти Матеј, Марко, Лука и 
Јован. Указујући на живот Светог Лу-
ке, епископ је нагласио:

– Лука је био веома учен човек. 
Био је лекар и сликар. Пре свега је био 
јеванђелиста и оно што нам је Лука 
оставио, а што је за нас православце 
значајно, јесте икона Пресвете Бого-
родице. Он је био са Пресветом Бого-
родицом и од ње је сазнао све оно 
што је написао. Она је била први и 
прави извор, али било је и других. Он 
је оставио насликану икону Пресвете 
Богородице, по традицији, на дасци 
на којој је Света Породица у Назарету 
јела. Његова икона је постала узор за 
многе друге иконописце.

Након славске проповеди, обављен 
је опход цркве, служење кратког по-

КО ЈЕ БИО СВЕТИ ЛУКА
Јеванђелиста Лука био је лекар и пријатељ апостола Павла. Сматра се 

да је био Грк, родом из Антиохије, од незнабожачких родитеља. Преда-
ње тврди да се бавио живописом и да је први насликао икону Исуса Хри-
стоса, Богородице и апостоле Петра и Павла. Те иконе су биле узор свим 
каснијим иконама, због чега се Свети Лука сматра оснивачем хришћан-
ског иконописа.

Пратио је апостола Павла на другом и трећем мисионарском путова-
њу, од Филипа до Рима. После смрти апостола Павла, наставио је да про-
поведа Јеванђеље по Италији, Далмацији, Херцеговини, Црној Гори, Ал-
банији и Македонији и другим земљама. Свети Лука је написао треће је-
ванђеље (по редоследу у Новом завету), Јеванђеље по Луки, и Дела апо-
столска. Сматра се да је Јеванђеље по Луки написао око 60. године.

У младости је изучио грчку филозофију, медицину и живопис. У вре-
ме делатности Исуса Христа на земљи, Свети Лука је, у Јерусалиму, ви-
део Спаситеља лицем у лице, чуо његову спасоносну науку и поверовао 
у њу. Убрзо је увршћен међу седамдесет апостола и послан на проповед. 
На путу за Емаус видео је васкрслог Господа.

По силаску Духа Светога на апостоле, Лука се вратио у Антиохију и 
радио са апостолом Павлом, с којим је путовао у Рим обраћајући у Хри-
стову веру незнабошце и Јевреје.

Живописао је три иконе Пресвете Богородице и иконе светих апосто-
ла Петра и Павла. Зато се Свети Лука сматра оснивачем хришћанског 
иконописа. И у дубокој старости наставио је да путује и проповеда у Ли-
вији, Горњем Мисиру и Грчкој. Написао је и Дела апостолска и то посве-
тио кнезу Ахаје. Имао је 84 године када су га незнабошци ставили на му-
ке, а потом обесили на једну маслину у Теби. У време цара Константина, 
мошти овог светитеља пренете су у Цариград.

Српска православна црква слави Светог апостола и јеванђелисту Лу-
ку, 18. октобра (по Јулијанском календару), односно 31. октобра, по Грего-
ријанском календару.

мена код крста који су прошле годи-
не подигли Срби из Мађарбоје, да би 
потом уследило резање славског ко-
лача и благосиљање кољива. Кумова-
ли су чланови Печујско-барањског 
српског удружења, а за следећу го-
дину кумства се прихватила Велинка 
Соколовић.

Домаћинима су се у празновању 
храмовне славе и 200. годишњице по-
стојања српског православног храма 
придружили бројни Срби из мађар-

ског и хрватског дела Барање, са же-
љом да им пруже моралну подршку 
како би истрајали у очувању своје ве-
ре, културе и споменичког наслеђа.

По окончању свете архијерејске 
литургије, Печујско-барањско српско 
удружење је у порти светиње за се-
дамдесетак верника приредило 
скромно послужење, а нешто касније 
је у месном Дому културе уследио 
славски ручак.

Предраг Мандић

ПРЕДСТАВЉЕНА ПУБЛИКАЦИЈА 
О ПРОШЛОСТИ МАЂАРБОЈСКИХ СРБА

Свечаност у Мађарбоји употпуњена је промоцијом 8 броја Барањских 
српских свезака, које су заједничко издање Самоуправе Срба у Печују и 
Печујско-барањског српског удружења. Овај број је посвећен Србима и 
српској православној цркви у Мађарбоји.

Студију под насловом „Из прошлости мађарбојских Срба – Fejezetek 
a magyarbólyi szerbek múltjából”, на српском и мађарском језику написа-
ла је историчарка Цвета Вуковић, чији преци са очеве стране потичу из 
овог барањског насеља. Она је нагласила да њен рад првенствено обу-
хвата раздобље дуализма, али студија садржи и раније и касније перио-
де, па и савремено доба. Што се тиче бројчаног стања Срба у Мађарбо-
ји, у овом селу данас живи седморо наших сународника: Верица Вуко-
вић-Рот, Јелица Кућанчанин, Ранка Пандур, Ратко Пандур, Велинка Соко-
ловић, Љубомир Вуковић и Жељко Соколовић.

Велики јубилеј барањске богомоље

Два века српске цркве у Мађарбоји
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КУЛТУРА

ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА 
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (7)

Ј едновремено, позориште Глоуб се у сваком 
погледу намеће и као историјски једин-
ствен модел архитектонизације, организо-

вања и сценске презентације позоришне умет-
ности. Основа грађевине Глоуб театра има 
облик који одаје утисак кружнице а заправо је 
многоугаона. Осим облика читаве грађевине 
која окружује и извођаче и публику, сцена овог 
театра није увучена већ дубоко залази у гледа-
лиште – 9 метара је дубока и 13 метара широ-
ка, а један метар уздигнута од тла. Глоуб је 
као и Епидаурус аутентично драмско глуми-
ште…, „у Глоуб театру глумац је просторно 
врло близу гледаоцима: прва галерија је са обе 
стране од сцене удаљена само пар метара, а у 
партеру гледаоци стоје уз сам просценијум, 
тако да могу да осете дах глумца. Та близина 
намеће и врсту глумачке игре – ништа се не 
може сакрити, већ се мора урадити до краја, 
говорити пуним гласом, доживети драмску си-
туацију целином свог бића. Будући да нема 
светлосних промена, сценографије, много ре-
квизита и других помагала, глумац мора бити, 
пре свега, концентрисан на партнера у дијало-
гу и на оно што треба да се догоди на сцени…. 
Природа драмских текстова писаних за елиза-
бетанску сцену имала је у виду ове предности. 
За стварање драмске илузије нису коришћени 
физички предмети, сценски материјали којима 
се стварају слике већ поетска средства, акције 
јаких карактера, кулисе које су сликане речи-
ма. Говорило се много и брзо, темпераментно.”

Шекспир је писао управо за позориште са 
таквим гледалиштем и сценом која дубоко за-
лази у публику и у којој глумци тумаче своје 
улоге у њеном окружењу. Зато су драмско из-
вођење и илузија овог позоришта почивале пре 
свега на тексту, а мање на другим средствима 
којима се дочарава сценска илузија – „Много 
штошта у Шекспировој драми постаје схва-
тљиво кад се узме у обзир позорница за коју је 
он писао” те, сходно томе, између осталог, 
„том сиромаштву позоришне сценарије имамо 
захвалити за мноштво дивних стихова у којима 
је Шекспир описивао оно што се не би могло 
непосредно видети на самој позорници.” Драм-
ски текстови, глумачка интерпретација и цело-
купно извођење представа били су прилагође-
ни специфичној архитектонизацији позоришта 
– „Унутрашњи и задњи део позорнице био је 
покривен неком врстом балдахина… доле, у 
висини позорнице, налазио се зид на коме су 
била једна двојна врата кроз која су улазили 
глумци… На првом спрату налазио се проход-
ни балкон и на њему су са стране заузимали 
места виђени гледаоци, а средишњи део кори-
стили су глумци у одређеним сценама. (…)

Проф. др Драган Никодијевић
театролог

Паметнима сматрамо само оне који мисле 
једнако као и ми. Рошфуко


Ако се деси нешто лоше, пијеш да забора-

виш; ако се деси нешто лепо, пијеш да просла-
виш; а ако се ништа не дешава, пијеш да би се 
нешто дешавало. Ч. Буковски


Трагедија живота крије се у томе што бр-

зо постајемо стари, а прекасно – мудри.
Б. Франклин

СВЕТИОНИК

ТЕАТАР

Међународни студентски позоришни фестивал

Портрет српског лирског ратника у Печују
Чланови Бањалучког студентског позоришта 

представили су се комадом посвећеном писцу 
Бранку Ћопићу, а реч је о избору и адаптацији 

текстова за позоришну представу 
„Партизанска бајка”

М еђународни студентски позо-
ришни фестивал одржан је у 
Печују од 23. до 26. октобра у 

организацији Универзитетског позо-
ришта Јанус, које функционише у 
склопу Печујског универзитета. Ову 
културну манифестацију је угостила 
Жолнаијева културна четврт, а уче-
ствовала су студентска театарска 
друштва из Белгије, Белорусије, Хр-
ватске, Румуније, Босне и Херцегови-
не и Мађарске.

Чланови Бањалучког студентског 
позоришта (Република српска) пред-
ставили су се комадом „Портрет лир-
ског ратника”. Представа је посвеће-

на једном од најпопуларнијих срп-
ских писаца, Бранку Ћопићу, a реч је 
о избору и адаптацији текстова за по-
зоришну представу „Партизанска бај-
ка”.

– То је заправо поетски, лирско-
сатирични кабаре о необичном живо-
ту и делу Бранка Ћопића. Обожаван 
и оспораван, писац је створио чуде-
сан свет деце, сељака, ратника, поли-
тичара и заљубљеника гледаног из 
угла вечитог детета, какав је и сам 
био – изјавио је редитељ Владимир 
Цвејић из Београда, подсећајући да 
се ове године навршава 30 година од 
смрти великог писца, а 1. јануара 

2015. године ће бити 100 година од 
његовог рођења.

Представа је успела да, заиста, до-
чара Ћопићев ведар дух, хумор, дру-
штвену атмосферу која у пишчевом 
стваралаштву увек има посебно ме-
сто. За сјајне роле побринули су се 
Николина Просан, Јелена Кецман, На-
талија Нинић, Драго Батар, Филип Иг-
њатић и Зоран Јелић.

Додајмо и то да је Бањалучко сту-
дентско позориште основано 19. фе-
бруара 1977. године, а од тада до да-
нас су кроз њега прошли бројни сту-
денти и средњошколци, који су се ка-
сније определили за глуму или режи-
ју. Са овим друштвом су радили и на-
далеко познати глумци и редитељи, а 
данас позориште предводе редитељ 
Александар Пејаковић, председник 
позоришта и глумац и драматург Го-
ран Јокић, у својству уметничког ру-
ководиоца.

П. М.

Награђен српски преводилац из Макоа у Мађарској

Светиславу Недучићу „Златни круг” 
за афирмацију српске сатире

Београдски афористичарски круг одлучио 
је да међународно признање „Златни круг” 

за афирмацију српске сатире у свету, 
за 2014. годину, припадне преводиоцу 

из Мађарске

Н аграда „Златни круг” додељује 
се књижевним преводиоцима 
који су својим преводима омо-

гућили да се читаоци и критика у 
иностранству, путем књига, часописа 
и новина упознају са радовима срп-
ских сатиричара. Одлуку је једногла-
сно донео Уметнички савет Београд-
ског афористичарског круга, на чијем 
челу је Александар Баљак, а чланови 
су Душан Пуача, Јово Николић, Ми-
лан Бештић и Весна Денчић.

Светислав Недучић је превео на 
мађарски језик хумористичко-сати-
ричне приче српских писаца – Драгу-
тина Минића Карла, Александра Чо-
трића, Бојана Љубеновића и других 
аутора овог жанра. Неке од ових при-
ча објављене су у мађарском часопи-
су за културу „Марошвидек”, а неке 
ће бити публиковане у књигама, у из-
дању Самоуправе Срба у Мађарској. 
Награда ће лауреату бити уручена на 
пригодној свечаности у Мађарској.

Признање 
„ З л а т н и 
круг” доде-
љује се од 
2011. године, 
а међу до-
с а д а ш њ и м 
добитници-
ма су Српске недељне новине из Бу-
димпеште, Горан Мракић из Руму-
није, Владимир Шојхер из Русије, 
Џејмс Гири из САД, Фабрицио Кара-
мања из Италије, Дан Костинаш из 
Румуније, Алиса Кулихова из Сло-
вачке, др Ганчо Савов из Бугарске, 
Валериу Бутулеску из Румуније, Ва-
сил Толевски из Македоније, Фран-
ци Чеч из Словеније и Бранка Кубеш 
из Чешке.

Д. Ј.

Чланови Београдског афористичарског круга са Светиславом Недучићем (други с лева)
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
13. новембра 1813. – У Његушима је ро-

ђен Петар II Петровић Његош, црногорски 
владика, филозоф и државник, велики еп-
ски песник, аутор славног драмско-епског 
дела „Горски вијенац”.

13. новембра 1871. – Рођен је Владислав 
Рибникар, оснивач листа „Политика” (1904), 
њен први директор и главни уредник. Један 
је од оснивача ТАНЈУГ-а и 
први директор те агенције 
(1943).

13. новембра 1899. – 
Умро је први српски фото-
граф, графичар и литограф 
Анастас Јовановић. Он је 
још 1846. године купио тре-
ћу фото-камеру у свету.

14. новембра 1984. – У 
Лос Анђелесу је ухапшен 
хрватски ратни злочинац 
Андрија Артуковић, мини-
стар унутрашњих послова 
Независне Државе Хрват-
ске у Другом светском ра-
ту. Изручен је 12. фебруара 
1986, а у мају исте године 
осуђен је на смрт. Умро је у затвору 1989.

15. новембра 1976. – Умро је српски глу-
мац Миливоје Живановић, првак Југосло-
венског драмског позоришта.

16. новембра 1912. – Почела је Битољска 
битка у Првом балканском рату у којој је 
српска војска 18. новембра потукла турску 
Вардарску армију Зеки паше.

16. новембра 1914. – Почела је Колубар-
ска битка, највећа коју је српска војска во-
дила у Првом светском рату. Битка је завр-
шена 15. децембра победом српске војске 
над аустроугарским трупама под командом 
генерала Поћорека који је био присиљен да 

се повуче из Србије. Изузетне заслуге за по-
беду у бици, у којој је заробљено око 43.000 
аустроугарских војника, имао је генерал 
Живојин Мишић.

16. новембра 1918. – После пропасти ау-
строугарске монархије у Првом светском 
рату, Мађарска је проглашена независном 
републиком.

17. новембра 1989. – У једној од најве-
ћих рударских несрећа у Србији, у јами 
„Морава” Алексиначких рудника угља, по-

гинуло је 90 рудара.
17. новембра 1996. – У 

другом кругу локалних из-
бора у Србији, коалиција 
опозиционих партија „За-
једно” је победила у најве-
ћем броју великих градова, 
укључујући Београд, Ниш, 
Нови Сад и Крагујевац.

18. новембра 1956. – 
Умро је српски глумац До-
брица Милутиновић, првак 
Драме националног театра 
више од пола века. Музеј 
позоришне уметности и Са-
вез драмских уметника Ср-
бије су 1980. установили на-
граду за глумачко животно 

дело „Добричин прстен”.
18. новембра 1999. – На самиту ОЕБС-а у 

Истанбулу усвојена је Повеља о европској 
безбедности којом се сукоби унутар држа-
ва сматрају легитимним предметом бриге 
међународне заједнице.

18. новембра 1991. – Након 86 дана опса-
де припадници Југословенске народне ар-
мије ушли су у разрушени Вуковар. У борба-
ма са хрватским снагама погинуло је више 
хиљада људи, међу којима велики број ци-
вила. Од 45.000 становника, око 10.000, ко-
лико је остало у граду, изашло је из подру-
ма у којима су провели готово три месеца. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Добрица Милутиновић

Број припадника цинцарских племена једна је од 
константних енигми у њиховом укупном постојању. 
Подаци о њиховој бројности толико су оскудни и 
контроверзни да је немогуће ослонити се на оне 

које вековима, разним поводима, наводе етнолози, 
путописци и статистичари

К ада је реч о Македонији, у којој 
су Цинцари и данас најоргани-
зованији, треба поменути и њи-

хово слепо везивање за обећања не-
кадашњих високих комунистичких 
функционера. Нема, наиме, ниједног 
документа који су они у минулих по-
ла века упутили на неку адресу, а да 
нису, као „доказни материјал” умета-
ли и цитат из говора некадашњег ви-
соког македонског комунистичког 
функционера.

Речи које је на једној седници не-
кадашњег ЦK СK Македоније изгово-
рио Kрсте Марковски, његов тада-
шњи председник, провлачиле су се 
као необориви аргумент да им је „са 
најважнијег места обећано отварање 
проблема”.

„У последње време имамо неке за-
хтеве у вези са културним и другим 
проучавањима и код Влаха. Сматра-
мо да би требало у наредном перио-
ду, посебно у Скопљу, посветити већу 
пажњу овим питањима”. Цинцари су 
се тих речи држали као пијан плота 
да би уочи распада оне Југославије 
схватили непроменљиву заблуду у 

којој их је држала ондашња власт, 
дајући им наду да ће им некад заи-
ста бити „посвећена пажња”.

Од осамостаљења Републике Ма-
кедоније овај цитат има само исто-
ријску вредност. Изјава Марковског, 
међутим, мора се посматрати и као 
трајан подстрек за неодустајање од 
идеје за самостално политичко орга-
низовање Цинцара у новој балканској 
држави. Они су, као уосталом и при-
падници других националних мањина 
у Македонији, формирали политичку 
партију, али је она више субјект раз-
дора него кохезиони фактор међу 
цинцарским живљем.

Kао и по много чему другом кад су 
Цинцари у питању, Србија је и у по-
гледу статистике о њиховом броју на 
њеној територији, предњачила у од-
носу на друге балканске државе. Ду-
шан Поповић у другом, допуњеном 
издању своје знамените књиге даје 
преглед цинцарских породица у свим 
градовима и насељеним местима у 
Kраљевини Југославији.

Најсмелији податак, који никада 
није потврђен нити званично деман-

тован о броју Цинцара, дао је у пред-
говору своје књижице („Цинцарска, 
односно Македоноцинцарска грама-
тика” Беч 1813. год) професор Михали 
Бојаџи. „Наш аромански (цинцарски) 
језик, пише Бојаџи, говори четири ми-
лиона душа, из политичких разлога 
расељених”. Нешто касније Д. Болин-
тинеану, контрирајући грчкој стати-
стици, тврди да у свету егзистира око 
1.200.000 Цинцара.

Почетком XIX века, енглески пу-
ковник Лик је регистровао 500 цин-

царских насеља, а етнолог Пико је 
1871. године тврдио да у њима живи 
око 500.000 Цинцара. Познати грчки 
научник Ризос Рангабе је 1856. годи-
не записао да цинцарска популација 
броји више од 600.000 душа. Цифру 
од 500.000 помињу и етнографи Хан, 
Kаниц и Буе, док Густав Вајганд, је-
дан од најбољих познавалаца Цинца-
ра спомиње бројку 300.000. Вајган-
дову процену потврђује и цинцарски 
филолог Теодор Kапидан (1879–
1953). (…)

Цинцари – народ који ишчезава (20)

Досадашње статистике непоуздан ослонац
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животни стил

Заборављена прича о Доброкесу (1)

Како су Срби из Босне доспели на мађарско острво
Т рошне зидине утврђења у До-

брокесу, опасане тихом реком 
Капош, огледале су се у мочва-

ри и зеленкастој води. Дворац, који се 
састојао од једне собе и кухиње, 
памтио је и срећнија времена. Он се 
уздизао на једном брдашцу, одавно 
је слушао и бележио отегнуто појање 
српских мартолоса који су испрва 
служили турског цара, а доцније беч-
ког ћесара. Витка кула од опеке, по-
кривена црепом, надвила се изнад 
мочваре и гордом стаменошћу изази-
вала све војске које су отуд пролази-
ле. Испод куле налазио се мемљиви 
подрум који је упамтио многе уздахе 
хришћанских душа.

Ћуприје није било, па се сувом но-
гом није могло стићи до острва. На 
ади, раштркане као дечје играчке, 
примећивале су се ситне чатмаре Ср-
ба, грађене од плетера који је омазан 
блатом. Педесетак домова са тршча-
ним и сламнатим кровом на четири во-
де. Они су, у ствари, више подсећали 
на колибе него на куће које су красиле 
оближњу паланку Домбовар. Друге 
половине XVII века, чувени мохачки и 
сексардски санџакбег Касим населио 
је овде Србе, махом из Босне. Они су 
се на овом острву рађали, чували сто-
ку, служили испрва султана, а после 
турске пропасти и аустријског ћесара, 
по потреби. Испод маховином начич-
кане стрехе множили су се, славили 
своје свеце заштитнике, дочекивали 
Божић, славили Васкрс и пијано уз гај-

де испраћали Ђурђевдан. Често, пре-
често су умирали од разних болешти-
на и од задобијених рана. Своје мртве 
сахрањивали су „преко воде”, на дру-
гој обали мочваре, поред „вароши”, и 
понекад, забијали глогов колац у срце 
покојника. Да им се душа не повампи-

ри. Да се немирне душе, у сенци пуног 
месеца преображене у вукодлака, не 
нападају и муче укућане. Изнад улаза 
њихових скромних домова штрчали 
су ивандањски венци, и свежњеви бе-
лог лука против урока.

Притиснута уз шуму, северно од 

реке Капош, у плими питомог брда, 
поспаним прахом разастрта лежала 
је варошица Доброкес. Овде су се ни-
зале ниске, трском покривене куће, 
од којих је ретко која била опасана 
нахереним плотом. У центру места 
белела се црква брвнара са сламна-
тим кровом. Звоник, начињен од те-
саних дрвених греда и дасака, био је 
одвојен од онижег храма. Врх торња 
красио је двоструки крст.

Оне „варошке куће” пак, ни по чему 
се нису разликовале од оних на ади, 
осим једне чињенице да су мање би-
ле влажне и мемљиве. Око паланке 
ређале су се оранице, пашњаци, шуме 
и ритови. Река и мочвара обиловале 
су разним рибама и раковима. У окол-
ним шумама лутали су јелени и чопо-
ри дивљих свиња, па тако глад беше 
редак гост у Доброкесу. Када је до-
шло време да марву гоне на осијечки 
вашар, стока је морала да преплива 
не толико широку, али дубоку реку.

Доброкес је имао три свештеника. 
На простору између Будима и Печуја 
мали је број био оних српских насеља 
која су се могла похвалити како не-
дељом и о празницима тројица слу-
же свету литургију. Ни у оближњој 
Толни, ни у Домбовару, нити у Новој 
Паланци, Пакшу, Белцу, Медини, Јањи, 
Пинцехељу, Озори, Тамашију, па ни у 
шомођском Копању, или барањском 
Домбоу није било толико српских ду-
ховника. (…)

Драгомир Дујмов

У другој половини XVII века, чувени мохачки и 
сексардски санџакбег Касим населио је у Доброкес 

Србе, махом из Босне. Они су се на овом острву 
рађали, чували стоку, служили најпре султана, а 

после турске пропасти и аустријског ћесара

Доброкес у Жупанији Толна

Ж ивети – то не значи дисати, 
него радити. Тако је говорио 
филозоф Жан Жак Русо, а 

цитирали су га сви који су славили 
рад. Ова изрека је најдража онима 
који су се од вредних особа претво-
рили у радохоличаре и несхватљива 
за људе који немерљиво више воле 
слободно време.

Лидија Филиповски, психолог и по-
родични психотерапеут из 
Саветовалишта за брак и по-
родицу Градског центра за 
социјални рад у Београду, 
дефинише радохоличара 
као особу која је растрзана 
између потребе за слободом 
и сигурношћу.

– Радохоличар тешко 
подноси тренутке приват-
ности, јер тада попуштају 
одбрамбени механизми, па 
могу да се отворе питања и 
дилеме које потискује баве-
ћи се прагматичним потре-
бама. Слободно време пои-
стовећује са непријатним 
осећајем досађивања, не 
зна шта ће са собом и од се-
бе, штити се бежањем у 
сталне активности. О томе 
је говорио социјални психо-
лог Ерих Фром, мислећи на 
људе који изграђују од-
брамбени механизам познат 
као бекство од слободе – 
каже Филиповска.

Типични радохоличар про-
води најмање 10 сати дневно 
на радном месту – и када 
мора, али и када је посао за-
вршен. Обавезе су му увек 
прва, а приватно задовољ-
ство последња ставка у жи-
воту. Чак и када га колеге 
опомену да превише ради и 
да би требало да се одмори 
и ужива, убеђен је да је у 
праву и да се сасвим исправ-
но понаша. Такав став разви-
ја и временом све више учвр-
шћује, јер не допушта тре-
нутке у којима ће „разгова-
рати” са собом.

Посао је задовољство, па-
раван и уточиште. Према 
слободном времену има пре-
зрив став, а управо је оно, об-
јашњава психолог, најважни-
је за аутономију личности и 
изградњу индивидуалитета.

Радохоличари се најчешће 
„рађају” и опстају у време-

нима економске кризе, када је дру-
штво осиромашено или се дешавају 
промене у државном уређењу, па су 
потребе за заштитом и сигурношћу – 
да се преживи и очува егзистенција, 
приоритет.

Међутим, многи немају храбро-
сти да се баве собом, па „беже” у 
обавезе, раде прековремено и тако 
се боље осећају. То не значи да су 
заиста срећни, али тога нису свесни, 
чак ни када их чланови породице 
упорно критикују због тога. Дугого-
дишња ревносна посвећеност про-
фесији, прековремени рад, „предо-
зираност” послом и тешко баланси-
рање између канцеларије, партнера 
и породице – има много последица 
по живот радохоличара и његових 
најближих.

Психолог каже да чак и када радо-
холичари имају очуване емоционал-
не и социјалне потребе, оскудевају у 
вештинама којима могу да их задо-
воље. Немају развијену свест о знача-
ју отворене и конструктивне комуни-
кације са партнером и другим члано-
вима породице, избегавају је и сабо-
тирају. Тако улазе у зачаран круг – 
удаљавајући се од других, опет беже 
и отуђују се од себе. Из њихове пер-
спективе су сви нерадници и леншти-
не. Док се они зноје од обавеза, оста-
ли „краду Богу дане” и користе сваку 
прилику да ескивирају обавезе. Тек 
када снажно „удари главом о зид”, 
озбиљно наруши физичко и ментално 
здравље или остане сам, схвата да 
живот чине и лична задовољства, а не 
само успех на послу. 

Како изгледа профил некога ко превише времена 
проводи на радном месту? Шта се крије иза те 
потребе? Где престаје пожељна марљивост и 
одговорност, а почиње неумереност? Ако се 

препознате у овој причи, можда је тренутак да 
најзад поразговарате са собом. Није тешко, 

само покушајте

О онима којима је живот саткан од посла

Да ли сте и колики радохоличар?
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невен

Ослободите се предрасуда

Нетачно је много тога што „знамо” о животињама

Обележен рођендан реформатора српског језика

Пештански ђаци положили венац крај Вукове бисте
С ваког 6. новембра, на рођендан 

Вука Стефановића Караџића, 
ученици 9. разреда Српске гим-

назије „Никола Тесла” у Будимпешти 
одлазе у будимски Табан и полажу 
венац код бисте великог реформато-
ра српског језика и сакупљача народ-
них умотворина.

То су учинили и ове године, у прат-
њи Кристине Бекић, шефа актива 
професора српског језика и књижев-
ности и разредних старешина Мирја-
не Трагор, Ерике Котхенц и Изабеле 
Данко. Они су код споменика, испред 
гостионице „Код златног јелена”, не-

кадашњег стецишта српских инте-
лектуалаца, прочитали своје саставе 
о животу и раду овог великог кул-
турног прегаоца. На крају кратког, 
програма положен је венац крај Ву-
кове бисте.

Победник полувековне 
језичке борбе

Вук Стефановић Караџић је био 
велики просветитељ српског народа. 
Његова дела су дубоко урезана у на-
шу историју и културу. Сматрам га 
највећим бунтовником у нашој кул-

турној историји, јер је био вођа гото-
во пола века дуге борбе за српски је-
зик и књижевност. Када је у питању 
овакав великан, тешко је издвојити 
његове заслуге. За мене је ипак нај-
значајније то што је био реформатор 
и борио се за увођење живог говор-
ног језика уместо славеносербског. 
Такође, он је заслужан за стварање 
писма упрошћеног до савршенства, 
са непоновљивим складом између 
гласовног и словног система (један 
глас – једно слово).

Он је као великан поштовао друге 
људе и њихово стваралаштво, а и он 

сам је био поштован од других. Вук 
је у свом дугогодишњем реформа-
торском раду користио већ познату 
реформисану азбуку Саве Мркаља, 
идеју о слову „ћ” Милована Георгије-
вића Милованова, Аделунгово прави-
ло о фонетском правопису, и у свим 
својим делима је јасно наводио од 
кога је шта преузео.

Поштовање његових савремени-
ка, попут браће Грим и Гетеа, остало 
је забележено. Велики Гете је реци-
товао стихове српских епских песа-
ма Вуку да би доказао како је по-
знавалац и поштовалац његовог де-
ла. И Србија му је одала почаст три-
десет и три године након његовог 
упокојења, када су Вукови посмрт-
ни остаци из Беча премештени у 
Београд и сахрањени у порти Са-
борне цркве, уз мошти великана 
српског просветитељства Доситеја 
Обрадовића.

Павле Јовановић,
ученик 9-б разреда Српске гимназије 

„Никола Тесла”

Д а вам је неко, када сте имали 4 
или 5 година, рекао да пас и мач-
ка могу бити нераздвојни прија-

тељи, вероватно бисте га тужили код 
маме и тате због лагања. Неке од 
ових „истина” ширене су са јасним 
циљем, док су друге проистекле из 
књига, цртаћа, филмова за децу или 
једноставно дечје маште.

Време је да се ширењу таквих ин-
формација стане на пут, јер неке од 
њих могу озбиљно да науде животи-
њама.

У детињству смо научили много тога о животињама 
што заправо није истина. Неке од ових предрасуда 

су снажно укорењене у нашем мишљењу 
и тешко их се одричемо

Вуку Караџићу
Вук је хтео, где год крене,
Да се људи описмене
За слободу да се боре,
И за језик којим зборе.

Осташе нам после Вука
Лепа слова и азбука.
Сад их пише свака рука
Са радошћу и без мука.

Вук је био добре воље,
Вук је био препун среће
Кад победи оно најбоље,
Кад се стекне знање веће.

Ранко Симовић

у кориди маше пред очима. Црвена 
боја користи се како би се прикрила 
крв животиње која се у борбама про-
лије.

Зечеви не обожавају шаргарепу

Права истина је да зечевима у ди-
вљини никада не би пало на памет да 
једу шаргарепу. Онима који су припи-
томљени као кућни љубимци шарга-
репа дође као људима чоколадица, 
дакле „грешно задовољство”. Важно 
је знати да превише шаргарепе може 
нашкодити зечевима.

Птицама стомак не експло дира 
када једу пиринач

Године 1985. у држави Kонектикат, 
у Сједињеним Америчким Држава-

ма, власти су желеле да забране по-
сипање пиринча по млади и младо-
жењи у оквиру церемоније венчања. 
С обзиром да нема научних сазнања 
да су тврдње о штетности пиринча по 
птице тачне, власти су нашле начин 
да се ова предрасуда увуче у ми-
шљење великог броја људи.

Старост паса се не рачуна увек 
односом 7:1

Научници кажу да је старост код 
паса релативна и да су њихове годи-
не одређене његовом тежином и рас-
том. На пример, код малих паса по-
менута пропорција је 4,5 псеће на 1 
људску годину. Kод паса средњег 
раста 6 или 7 година долази на једну 
људску, док се за, на пример, десето-
годишњу догу може рећи да има 80 
или 90 човечијих година.

Жао нам је што морамо то да вам 
саопштимо, али сада, када сте научи-
ли неке од ових важних чињеница, 
може се рећи да сте коначно одра-
сли. 

Мишеви нису луди за сиром

Сложићете се да нема цртаног 
филма у коме се појављује миш, а да 
он сумануто не јурца за сиром. За-
право, доказано је да мишеви не воле 
да једу сиреве, јер им је њихов мирис 

превише јак. Сир се у мишо-
ловке ставља управо због 
свог мириса који служи да 
их намами у замку, али ми-
шеви не уживају у његовом 
конзумирању.

Бикови се не разбесне када 
виде црвену боју

Заправо бикови не разми-
шљају о бојама. Што се бико-
ва тиче, њима је свеједно ко-
је је боје тканина којој им се 
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ИНФО СЕРВИС

АФОРИЗМИ
•  Савршено најбрже се квари.
•  Окривљене су пчеле радилице. Трутови их тужи-

ли за мобинг.
•  Чекајући боље сутра, научили смо: боље да не че-

камо!
•  Кад ће већ једном патријарх постати већи като-

лик од папе?!
•  Мирис печења – опијум за народ!
•  Неки писци се међусобно награђују за удружени 

издавачки злочиначки подухват.
•  Ко нема у глави, има све углавном.
•  Најтеже нам иде транзиција националних митова.
•  И експертима се, најзад, указала рупа у незнању.
•  Демократија очима не верује.
•  Вешти писци узимају сва материјална давања ус-

краћена класицима од којих преписују.
•  И кад постану велики, сатиричари морају остати 

на страни малих људи.
•  Људи и свиње имају сличне унутрашње оране. А 

људима је блиска и свињска спољна политика.
•  Зашто је већа штета од оних које волимо него од 

оних који нас уцењују?!
•  Није српски – преводити Његоша на црногорски.
•  Нови Срби верују у гејство и јунаштво.
•  Да нема новинара и глумаца, писци би после по-

литичара били најгори људи.
•  Они су отимали дедовину, ови отимају унуцима.
•  Историју пишу победници на најновијим избори-

ма.
•  Благо оном ко рано полуди, тај је вазда добро ин-

формисан!
•  Будимо људи – који нису постали од мајмуна!
•  Ћирилица је у опасности. Тешко ће се извући без 

војске и полиције.
•  Неким драматурзима фале даске у глави које 

живот значе.
•  Не брините за говор мржње, помислите шта вам 

спрема мржња која ћути.
•  Мемоаре пишу заборављени.
•  Говор мржње према мушком роду: феминшови-

низам.
•  Зашто слобода не уме да пева као говор мржње 

што пева о њој?!
•  Верујем у лепшу будућност, иако знам да је то 

теорија завере.
•  Тражим ментора за докторску тезу из области 

докторологије.
•  Стање у култури одговара фризури.
•  Похлепа је мотор цивилизације који троши огром-

не количине нафте и гаса из туђих извора.
•  Афоризам је сажет опис неподношљиве кратко-

ће постојања.
•  Имао сам добар афоризам, али где нестаде после 

аутоцензуре?!
•  И укратко се може не казати ништа.

Анђелко Ердељанин

мало смеха

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТ ГОДИНЕ 
У ПЕЧУЈУ

16. новембра 2014. (недеља) од 18.00 ч.
Центар „Кодаљ”

У циљу прикупљања материјалних средстава за из-
градњу српског православног храма и адаптацију цркве-
но-уметничке збирке у Печују, Радио-телевизија Војводи-
не, Печујско-барањско српско удружење и Печујска срп-
ска православна црквена општина срдачно вас позивају 
на добротворни концерт.

Наступају вокални солисти:
Вера Матовић

Радиша Урошевић
Драган Којић Кеба

Певаче ће пратити Велики народни оркестар
Радио-телевизије Војводине под управом Миће Јанковића

Цена улазнице: 3000 форинти
ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:

–  Жолнаијева културна четврт – Zsolnay Kulturális 
Negyed, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37 (на три инфо-пунк-
та: Zsolnay Vendégház, Látogatóközpont, Északi 
Infopont)

–  Центар „Кодаљ” – Kodály Központ, Pécs, Breuer Marcell 
sétány 4.

–  Центар за посетиоце Cella Septichora – Cella Septichora 
Látogatóközpont, Pécs, Szent István tér

–  Кућа уметности и књижевности – Művészetek és 
Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi István tér 7-8.

–  Partyzoo Jegyiroda 7621, Pécs, Ferencesek utca 26.
–  Tourinform Pécs, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
–  Filharmónia Dél-Dunántúli Kht., 7621 Pécs, Király utca 18.
–  Líra Könyvesbolt Pécs Fórum, 7621 Pécs, Jókai u. 25.
–  Media Markt Pécs, 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. – 

Árkád и остала продајна места која су у вези са:  
http://www.jegymester.hu/hun/Show/jegyirodak/

Печујско-барањско српско удружење, Самоуправа Срба 
у Печују и књижара „Мала велика књига” срдачно вас 

позивају на представљање фототипског издања

МИРОСЛАВЉЕВОГ ЈЕВАНЂЕЉА

После представљања најстаријег и најзначајнијег 
сачуваног споменика старе српске ћириличне књиге и 

предавања на ову тему, биће отворена

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 
150. ГОДИШЊИЦЕ ОД СМРТИ 

ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

22. новембра 2014. у 16.00 ч.
Дом за цивилне заједнице
Печуј, Трг Св. Стефана 17.

(Szent István tér 17)

ПОЗИВ НА ПОКЛОНИЧКИ ИЗЛЕТ
29. новембра 2014.

Сегединска месна српска заједница организује покло-
ничко путовање за Арад-Гај, Арад и манастир Бездин у 
Румунији. Полазак је испред српске цркве у Сегедину 
(улица Шомођи бр. 3) 29. новембра 2014. у 6.00 часова, а 
повратак истог дана у вечерњим сатима.

Путовање је бесплатно, а пријаве се примају до 23. но-
вембра 2014. код оца Павла Каплана (тел: 06 30 484 8778) 
и Јелене-Сеје Фаркаш (тел: 06 70 234 3235).

Број места је ограничен! 



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Просветни радници из 
српских васпитно-

образовних установа у 
Мађарској, јесењи 

распуст су провели на 
стручном усавршавању у 

Београду, које је 
организовао Српски 

педагошки и 
методолошки центар при 

Самоуправи Срба у 
Мађарској

М ноги који не познају довољно 
обавезе запослених у просве-
ти, мишљења су да је посао 

васпитача, учитеља, наставника или 
професора „најбољи на свету”. Неки 
би, у прилог својој тврдњи, додали да 
им часови трају до подне, имају лет-
њи, јесењи, зимски и пролећни рас-
пуст. Међутим, реч је о заблуди, јер 
се углавном не зна да просветари не 
одлазе на одмор када се деца распу-
сте.

Најсвежији пример су педагози из 
српских васпитно-образовних уста-
нова из Мађарске, који су јесењи рас-

пуст провели на стручном 
усавршавању у Београду, у 
организацији Српског педа-
гошког и методолошког цен-
тра при Самоуправи Срба у 
Мађарској. Ова институција 
већ дуги низ година зајед-
ничким радом са запослени-
ма у земаљској самоуправи 
успева да путем конкурса 
обезбеди финансијска сред-
ства за ово усавршавање.

Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја 
им је ове године изашло у 
сусрет и учинило располо-
живим предшколске устано-
ве, основне школе и гимнази-
ју где су наши педагози мо-
гли да узму учешће у сва-
кодневном раду ових инсти-
туција и боље се упознају са њихо-
вим начином рада и изгледом.

Васпитачице су проводиле време у 
предшколским установама у самом 
центру Београда, док су се учитељи-
це, наставници и професори обрели у 
језгру Земуна, правој духовној, кул-
турној и образовној оази, где се нала-
зе Земунска гимназија и ОШ „Свето-

зар Милетић”. На овом стручном уса-
вршавању учешће су узели педагози 
из Ловре, Будимпеште, Сегедина, Но-
вог Сентивана, Деске и Батање.

Они су током седам дана проведе-
них у матици успели да погледају 
бројне часове, водили су стручне раз-
говоре са колегама, размењивали ис-
куства и дошли до бројних запажања 

која су битна за њихов рад у школ-
ским и предшколским установама. У 
слободно време су обилазили знаме-
нитости Београда, посетили Међуна-
родни сајам књига, погледали неколи-
ко позоришних представа, одгледали 
најновије домаће филмове и уживали 
у особеном духу српске престонице.

С. Ђ.

Српски просветари без јесењег распуста

Ђаци се одмарали, наставници учили

Милан Петков преминуо 
је 3. новембра ове 

године у Десци, где је 
живео са кћерком 
Ирином и унуком 

Боривојем, а сахрањен у 
родној Батањи, три дана 
касније. Заспао је, кажу 
његови укућани, и у сну 

отишао у вечност

М ноги који су познавали Мила-
на Петкова, били су уверени 
да ће дочекати и свој јуби-

ларни 110. рођендан. Понекад би се 
само пожалио на болове у ногама, 

али се тако велики број година није 
видео на њему. Рано се будио, шетао 
по соби и дворишту, понекад одла-
зио и у месни Пензионерски клуб и 
разговарао са мештанима.

Никада није губио ведрину, ви-
талност, дружељубивост. Све га је 
занимало и желео је да сазна шта се 
збива у Мађарској и у свету. Интере-
совала га је и Батања, где је рођен и 
завршио основну и занатску школу. 
Изучио је за месара и радио у својој 
струци. Оженио се Даницом Тимо-
тић, а из њиховог брака рођена је 
кћерка Ирина, која се после удаје 
преселила у Деску.

Деда Милан је до 1997. године 

живео у родној Бата-
њи, а након тога је са 
кћерком и унуком жи-
вео у Десци. Када је 
недавно прославио 
105. рођендан, имао је 
многе посете и примао 
честитке. Обишао га је 
и епископ будимски 
господин Лукијан. Он 
је деда Милану, као 
почасном члану Кон-
зисторије Будимске 
епархије и некада-
шњем председнику 
Српске православне 
црквене општине у Батањи, на 100. 

рођендан уручио Ор-
ден Светог Саве III 
степена, за рад на по-
љу очувања и негова-
ња светосавског срп-
ског православља.

Преосвећени вла-
дика Лукијан дошао 
је 6. новембра у Бата-
њу, како би се опро-
стио од најстаријег 
Србина у Мађарској, 
а према неким тврд-
њама и на Балкану. 
Опело деда Милану 
у српској православ-
ној цркви, посвећеној 
Малој Госпојини, уз 
саслужење свештен-
ства, служио је лич-
но епископ. У свом 
опроштајном говору, 
архијереј се присе-

тио сусрета са деда 
Миланом, разговора 
које су водили и ве-
дрине која је зрачила 
из њега. Био је увек за-
интересован да чује 
шта се дешава у Бу-
димској епархији чији 
је члан и сам био, као 
део Конзисторије Бу-
димске епархије. На 
крају своје опроштај-
не беседе, владика 
Лукијан је пожелео да 
Господ прими покојни-
кову душу у царство 

божје, јер је он својим делом то за-
служио.

Из батањске српске православне 
цркве, Милана Петкова су на по-
следњи и најдужи пут испратили 
многи пријатељи и комшије. На гро-
бљу, од њега се у име породице и 
шире родбине, Батањаца, Дешчана и 
осталих познаника, опростио прото-
јереј-ставрофор Илија Галић, парох 
батањски.

Милан Петков сахрањен је поред 
своје супруге Данице, којој се при-
дружио у небеском царству. Свима 
нама ће остати у лепом сећању, са 
незаборавном ведрином и поруком 
коју је поводом прославе свог 100. 
рођендана изговорио у српској пра-
вославној цркви у Десци: „Позивам 
Вас да се у што већем броју придру-
жите табору стогодишњака!”

Нека му је лака црна земља и 
вјечнаја памјат.

П. М.

Преминуо најстарији Србин у Мађарској

Милан Петков (1909–2014)
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