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Велика акција Срба у Мађарбоји        



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П осле балканских ратова и пред 
Први светски рат наше грешке 
су Нишка, а затим Крфска де-

кларација. У Нишу је стварање држа-
ве јужнословенских народа прогла-
шено за ратни циљ. На Крфу је, уз 
опоравак измучене српске војске, 
српска влада потрошила 36 дана пре-
говарајући са Југословенским одбо-
ром о пројекту Устава Краљевине Ср-
ба Хрвата и Словенаца.

На Версајском мировном конгресу 
од те идеје одговарали су нас руски 
министар иностраних послова Сазо-
нов и француски премијер Жорж 
Клемансо. Уместо стварања и ојача-
вања Краљевине Србије подручјима 
у којима живе Срби које смо, као по-
бедничка страна, могли да припојимо, 
одлучено је – стварање Краљевине 
СХС. Морало се знати да је Словен-
цима и Хрватима искључиви циљ 
стварање сопствених националних 
држава, што је уз подршку католичке 
цркве и оствариво. Важан разлог за 
грешке из историје, које се морају да-
нас исправљати, јесте неразумевање 
геополитичких интереса великих си-
ла и нашег места у томе.

У време Нишке декларације 7. де-
цембра 1914. занемарили смо: Аустро-
угари 5. октобра 1908. анектирају Бо-
сну и Херцеговину и желе да је пре-
творе у део велике Аустроугарске. Од 
српске победе у Првом балканском 
рату западне силе су више подржа-
вале Турску (савезника у сузбијању 

руског силаска на Црно море), него 
српске, како каже Дизраели, „нециви-
лизоване, непослушне и незахвалне 
бунтовнике”.

Аустроугари и пре Херцеговачког 
устанка против њихове власти 1882, а 
нарочито између два балканска рата, 
тајним операцијама и потплаћива-
њем локалних Арнаута стварају др-
жаву Албанију, ради спречавања да 
Србија и Црна Гора изађу на Јадран-
ско море и контролишу Отрант. По-
сле Првог балканског рата, 1913, Не-
мачка с Аустроугарском, против Ср-
бије, „која се осилила и добила излаз 
на три мора”, покреће немачке кра-
љеве по националности у Румунији, 
Бугарској и Грчкој (Грчка одбила, за-
тим и Румунија, али Бугарска прихва-
тила).

Тајним Лондонским уговором 1915. 
цепају територију будуће Краљевине 
СХС и великодушно дају Италији 
огромне просторе Словеније, Хрват-
ске, Истре и Далмације, како би ушла 
у Антанту. Србији планирају да узму 
Стару Србију, Македонију, Тимочку 
Крајину и све до Ниша, да од ње на-
праве „кепеца” на Балкану. У Версају 
1919, захваљујући америчком пред-
седнику Вилсону – уз помоћ Пупина, 
Лондонски уговор је покопан и Срби-
ја је, уместо Краљевине Србије, про-
гурала стварање државе „јужносло-
венске браће”. Тада нисмо запазили 
да ће Ватикан бити патрон и подршка 
и будућег цепања Југославије. Први 

је признао отцепљене југословенске 
републике с претежним католичким 
живљем. Нисмо регистровали тајни 
састанак папе Војтиле и Роналда Ре-
гана 1977, на којем је договорено да 
се уништи социјализам у европским 
размерама и иза Урала. С Горбачо-
вом, „перестројком” и уједињењем 
две Немачке, то је постигнуто.

Каква је ситуација данас? Четири 
велика сукоба данас су између исла-
ма и православља: а) Азербеј-
џан, уз помоћ Турске, напада 
православни Нагорно-Карабах 
и Јерменију, б) Турска право-
славном Кипру, члану ЕУ, оти-
ма Северни Кипар, а Европа за 
то нема одговор, в) Турска при-
знаје независност већински 
муслиманског Косова, а не 
признаје право православног 
Нагорно-Карабаха да буде ау-
тономна област или покрајина, 
г) Сукоб Турске и Грчке око тур-
ских подморских истражива-
ња у грчким територијалним 
водама и турског организова-
ног транспорта миграната на 
грчку територију.

Чудно је да 20 од 25 чланица 
ЕУ признаје независно Косово, 
а онемогућава самосталност 
католичке шпанске покрајине 
Каталоније. Зашто је аутоно-
мија Каталоније претња Евро-
пи, а независност Косова при-
зната? 

У књизи „Српски национални ин-
терес” предложио сам следеће реше-
ње: у циљу траженог усклађивања 
унутрашње и спољне политике Срби-
је са политиком ЕУ, прихватамо да 
принципе и правна решења које ЕУ 
утврди и примени у вези с покушајем 
и референдумском одлуком за отце-
пљење Каталоније од Шпаније и дру-
гих сличних захтева, применимо и на 
случај Косова и Метохије. 

Проф. др Владимир Првуловић

Поједине историјске грешке плаћају се данас
Западне државе, због геополитичких прегруписавања, желе да бивше социјалистичке православне државе, 

осим оних у којима су ракетне базе против Русије, буду распарчане, ослабљене и држане  
под контролом, пише у свом коментару проф. др Владимир Првуловић.

П осле прошлонедељне бурне 
расправе, чланови српског 
Савета Регулаторног тела за 

електронске медије (РЕМ) нису усво-
јили нацрт правилника према којем 
би ријалити програми прешли у ноћ-
ни термин, јер је од осам чланова Са-
вета за ту одлуку гласало четири, док 
су четири били против. Уместо пра-
вилника, на седници Савета РЕМ-а, 
усвојена је одлука да службе регула-
тора ураде надзор над таквом врстом 
програма који се тренутно приказују. 
Чланови Александра Јанковић, Радо-
је Kујовић и Александар Витковић 
који нису присуствовали претходној 
седници на којој је одлучено да се 
донесе обавезујући правилник РЕМ-а 
који предвиђа да време за ријалити-
је буде од 23 увече до шест сати ују-
тру, успротивили су се његовом усва-
јању, преноси УНС.

Док су једни тврдили да је у рија-
лити програмима доказано кршење 

закона, други чланови Савета РЕМ-а 
рекли су да то мора бити поткрепље-
но доказима и чињеницама, да се мо-
же говорити чак и у увођењу цензуре, 
што може да пређе и у информатив-
не и спортске програме.

Вишња Аранђеловић, чланица Са-
вета РЕМ-а каже:

- Непристојно је рећи да имамо да-
љински и да можемо да променимо 
програм. Шта ми онда овде радимо, 
ако имамо даљински? Ми смо ту да 
уредимо јавни простор - рекла је 
Аранђеловићева, која је навела и да 
је недовољно прикривање тона (би-
повање) када се ријалитији емитују у 
дневним терминима за уређивање 
таквог програма.

Она је истакла и да је РЕМ телеви-
зији Хепи доделио дозволу за емито-
вање дечјег програма, да такав на тој 
телевизији не постоји и да уместо 
дечјег стално гледамо ријалити про-
граме. 

Одлука надлежног државног тела

„Ријалити” програми и даље ће васпитавати младе 

Аутор чланка

Већини чланова РЕМ-а не смета што су „ријалити” програми у Србији заузели место образовним и 
културним ТВ садржајима и што дуги низ година урушавају колективни културни идентитет.  

Надлежни су одлучили да таквим програмима и даље дозволе 24-часовно присуство у  
домовима гледалаца, путем националних ТВ фреквенција. 
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С амоуправа Срба у Десци (ССД) 
је 4. новембра одржала још јед-
ну у низу својих седница. Са-

станком је председавао Кристифор 
Брцан, председник месне српске са-

моуправе, а ССД је 
овом приликом на 
дневном реду имала 
четири тачке: одлага-
ње „Банатског сабо-
ра”, конкурсе, поста-
вљање уличних нази-
ва и гласање о 
додатној финансиј-
ској помоћи, резерви-
саној свечаности по-
водом освећења па-
рохијске библиотеке 
и читаонице „Свети 
Сава”.  

У оквиру прве тачке 
дневног реда, чланови 
месне Српске самоу-
праве сложили су се са 
одлуком организатора 
„Банатског сабора” да 

се фестивалска манифестација одло-
жи. Нажалост, пандемија је узела нови 
мах, све је више заражених, па су но-
сиоци једне од најстаријих српских 
културних манифестација, ипак, доне-

ли одлуку да одложе саборску при-
редбу, и то до краја фебруара 2021. 
године.

У оквиру друге тачке се разговара-
ло о конкурсима. Пошто су расписани 
нови конкурси од стране Фонда „Га-
бор Бетлен”, чланови ССД су одлучили 
да максимално искористе могућности 
конкурисања. Самоуправа Срба у Де-
сци ће поднети пријаве на десет кон-
курса, а исто на толико адреса ће кон-
курисати и Културно-уметничко дру-
штво „Банат”. 

Деска би ускоро требало да добије 
српске уличне називе. У вези са тим 
питањем, чланови ССД-а су доста брзо 
донели једногласно решење да се 
улични називи поставе од 1. до 7. улице. 
Ћирилични називи ће се поставити та-
мо где су некада живели Срби, а са 
натписима ће бити истакнути и додат-
ни извори, пре свега, о каквом крају 
се радило. На пример, биће назначено 
да је у питању Попин крај, Брцански 
крај итд.

Постављање ћириличних натписа 

финансираће српска самоуправа у 
Десци, а већ су наручена 34 натписа.

Пред сам крај заседања, на ред је 
доспела и свечаност поводом освеће-
ња Парохијске библиотеке и читаони-
це „Свети Сава”. Представничко тело 
Срба у Десци је већ раније донело 
одлуку о додели одређене ставке при 
организацији и реализацији свечано-
сти, али пошто су искрсли неки додат-
ни трошкови, Српска самоуправа је 
накнадно изгласала додатну помоћ. 
Свечаност је оцењена веома успе-
шном, у нади да ће Парохијска библи-
отека и читаоница „Свети Сава” по-
служити као ново место окупљања 
месних Срба, који ће овде моћи да 
читају и бирају књиге по сопственом 
укусу.

На крају седнице, постигнут је до-
говор да се пријаве на конкурсе уско-
ро поднесу. Следеће званичне седни-
це ССД-а једно време неће бити, услед 
захуктале пандемије, а на снагу су 
ступиле и нове мере Владе Мађарске. 

П. М. 

Новости из Деске АКЦИЈЕ

Називи улица са описом краја ускоро и на српском језику
Деска би ускоро требало да добије српске уличне називе, а Српска самоуправа у том месту одлучила је да 

се они поставе од прве до седме улице. Укупно 34 ћирилична назива стајаће тамо где су некада живели 
Срби, а уз натписе ће, такође ћирилицом, бити уписани и називи ширег краја села.

План реновирања садржи и целокупну обнову електричних водова, постављање новог пода у будућој 
канцеларији месне Српске самоуправе, спуштање плафона од гипс-картона, као и инсталацију  

новог кухињског бојлера. Вредност радова је 10 милиона форинти,  
а према плановима, трајаће до 31. марта 2021. године.

У Мађарбоји убрзано теку радови 
на адаптацији зграде бивше српске 
вероисповедне школе. Кровна кон-
струкција зграде је измењена, а сада 
треба да следе зидарски радови.

Осавремењивањем објекта, у по-
менутој згради, своје место ће наћи 
и месна српска самоуправа. Целокуп-
на површина зграде износи 122 ква-
дратна метра, од чега би 17 квадрат-
них метара канцеларијског простора 
припало представничком телу Срба 
у Мађарбоји.  

У склопу зграде постоји и један ве-
ћи простор, који би могао да послужи 
као сала за приредбе, а корисницима 
зграде ће на располагању бити и ку-

хиња са потребним санитарним чво-
ром. Што се тиче спољашњих радова, 
неопходно је урадити поправак 
ожбукане фасадне површине и со-
кле. 

Пројектни планови садрже и цело-
купну обнову електричних водова, 
постављање новог пода у будућој 
канцеларији месне Српске самоупра-
ве, спуштање плафона од гипс карто-
на, као и инсталацију новог кухињ-
ског бојлера. Вредност радова је 10 
милиона форинти, а према планови-
ма, трајаће до 31. марта 2021. године.  

Пошто посла има на претек, по све-
му судећи, добијена средства од Вла-
де Мађарске биће довољна за обнову 

објекта. Наравно, биће потребне до-
датне ставке како би се сви предви-
ђени радови обавили, а на који начин 
ће Срби у Мађарбоји доћи до додат-
них средстава остаје да се види.

У сваком случају, малобројна срп-
ска заједница у овом барањском на-
сељу са нестрпљењем очекује реали-
зацију пројекта. Тиме ће се остварити 
вишегодишњи сан, не само месних 
Срба, него и свих оних који сматрају 
важним да у селу постоји један кутак, 
својеврсни центар, где ће се одвијати 
програми и активности.

По свему судећи, од половине на-
редне године, преко пута месног срп-
ског православног храма, у некада-

шњој згради бивше српске вероиспо-
ведне школе, активности ће поново 
оживети.

П. М.

Акција реновирања у Мађарбоји 

Зграда бивше српске школе добиће нови лик до пролећа
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Ч асни оци, преподобно мона-
штво, драга браћо и сестре, све-
доци смо тешке епидемиоло-

шке ситуације у нашој држави која 
дневно броји на хиљаде новозараже-
них, а на десетине и десетине преми-
нулих од последица заразе корона 
вирусом. Овим путем још једном упу-
ћујемо апел нашим верницима да уз-
му у обзир ситуацију у нашој земљи, 
као и у региону и у свету, и да попут 
ревносних хришћана, чувају и себе и 
друге у времену овог великог иску-
шења.

У овим зимским данима, када се 
примиче адвент код наших сународ-
ника Мађара, подсећамо на опасност 
масовних окупљања и учествовања 
у евентуалним програмима тим по-
водом (ако их и буде), који се обично 
приређују на градским трговима и 

централним градским улицама. Под-
сећамо на неизоставну личну хигије-
ну и дезинфекцију животног и радног 
простора.

По свему судећи ова епидемија и 
њене последице неће ускоро сконча-
ти. Последице ће се свакако показати 
на макро-плану, када је у питању 
светска економија, али и на ми-
кро-плану, у нашим срединама, у на-
шим породицама. Са тим у вези под-
сећамо наше пастире и вернике на 
важност мудрог руковођења парохи-
јом, односно домаћинством и поро-
дицом. 

Наши верници старије животне до-
би су у највећој опасности, јер због 
њихових година старости и већ по-
стојећих здравствених тегоба, орга-
низам неће бити довољно снажан да 
се на адекватан начин одупре још и 

овом новом вирусу. Молимо млађе 
генерације да имају обзира према 
својим старији укућанима и да им у 
овим тешким данима буду ослонац и 
помоћ при дневном функционисању.

Скрећемо пажњу нашим верници-
ма који су у изолацији или у само де-
лимичној изолацији (посао-кућа, шко-
ла-кућа), да не подлежу негативним 
последицама масовних медија. Сва-
како да сви треба да буду информи-
сани о ситуацији у земљи и свету, али 
треба сачувати здрав разум и расу-
ђивање. Не смемо дозволити да страх 
овлада нама самима. Страх је први 
степен болести. Прилагодимо се си-
туацији и унесимо светлост у наше 
животе. Осмислимо зимске дане који 
долазе, посветимо се породици и бли-
жњима, чувајмо светињу брака, про-
читајмо нову душекорисну књигу, 
слушајмо музику која нас опушта и 
весели. Упознајмо изнова особе са ко-
јима живимо.

Учинимо све да одагнамо страх, 
али не одбацујмо реалност и тежину 
времена у којем се налазимо. Напо-
мињемо да живот не сме стати. По-
требно је прилагодити се новим окол-
ностима и начину функционисањa, 
али без страха. Страх спутава наше 
биће и убија. Са-
чувајмо своје до-
стојанство, посве-
тимо се себи и 
молитви Господу. 

Што се тиче бо-
гослужбеног жи-
вота наше Епар-
хије, све остаје 
као и до сада. На-
ши храмови су 
отворени за бого-
служења по уста-
љеном реду и 
пракси. У случају 
евентуалне про-
мене термина бо-
гослужења у од-
носу на раније, у 
периоду Божић-
них празника, 
верници ће бити 
благовремено 
обавештени пре-
ко својих парохиј-
ских свештеника. 
Верници који сво-
јом слободном 
вољом желе да 
долазе у храмове 
на богослужења 
су свакако добро-
дошли. Црква је 
живи организам, 
заједница ВЕР-

НИХ око Тела и Крви Господње која 
никада кроз историју није престала 
да живи и функционише, па неће ни 
сада. Не смемо дозволити да у наше 
дане Црква изгуби свој основни ка-
рактер саборности.

Позивамо све наше вернике да, чу-
вајући своје достојанство и светињу 
живота, поштују све мере овдашњих 
државних власти, које су тренутно на 
снази, али и оне које ће ускоро бити 
уведене и да у том смислу не забора-
ве на реч Господњу: цару царево, а 
Богу Божије.

Молимо вернике да своје предсто-
јеће Крсне славе прослављају побо-
жно и скромно, у кругу породице и 
да старији пренесу на млађе генера-
ције свест о исконским хришћанским 
вредностима. Молимо вернике и да 
нарочито имају обзира према млађи-
ма из своје околине који у старије гле-
дају као у узор. 

Молимо се Лекару и Спаситељу на-
шем да оконча ову опаку болест, а до 
тада, да нам надометне ВЕРЕ у Бога, 
НАДЕ у спасење, и ЉУБАВИ према 
ближњима и целокупној Божијој тво-
ревини. И знамо да после страдања 
и распећа долази Васкрсење.

Епископ будимски + Л у к и ј а н

„Молимо вернике да своје предстојеће Крсне славе прослављају побожно и скромно, у кругу породице и да 
старији пренесу на млађе генерације свест о исконским хришћанским вредностима”, каже, поред осталог, 

епископ будимски Лукијан, у свом писаном обраћању верницима.

ДРУШТВО Пастирска порука епископа будимског Лукијана

Чувајте себе и друге у времену великог искушења

НИСУ УГРОЖЕНИ САМО СТАРИЈИ
„Понашајмо се обазриво, умесно и брижно. Нису угрожени само људи 

старије животне доби. Угрожени СМО СВИ. И школарци, и браћа, сестре, 
мајке, нарочито труднице, очеви. Не смемо дозволити да због нечијег не-
мара неко други испашта. Не дозволите себи и својим ближњима да по-
стану број из извештаја о дневном стању заражених”, наводи владика 
Лукијан у својој поруци верницима.

БЛАГОСЛОВ ЗА ОСТАНАК У ДОМОВИМА
„Старији верници, они нарушеног здравља или они који се плаше изла-

гања друштвеним активностима и контактима, имају Наш Архипастирски 
благослов да остану у својим домовима и посвете се молитви за спасење 
своје и других. Ови верници у случају да желе да се причесте имају Наш 
благослов да контактирају своје парохијске свештенике и причесте се у 
своме дому.”

Н ове мере предвиђају прела-
зак ученика средњих школа 
и студената на дигиталну 

форму наставе, а због наглог повећа-
ња броја оболелих од вируса корона, 
осим овог дела просветних установа 
биће затворени и сви угоститељски 
објекти. 

Основне школе и дечји вртићи на-

ставиће да раде, као и продавнице, с 
тим што ће њихово радно време бити 
само до 19.00 часова. Ово ограничење 
односи се и на козметичке и фризер-
ске салоне и друге услужне радње, 
док ће фитнес клубови, биоскопи и 
позоришта бити затворени.

Једна од нових мера је и продуже-
ни ноћни полицијски час - од 20.00 до 

5.00 сати ујутру. 
Спортски догађаји 
одржаваће се без 
публике, док ће сва 
јавна окупљања би-
ти забрањена.

Премијер Орбан 
је, најављујући ове 
мере, упозорио да 
постоји опасност да 
мађарске болнице 
већ у децембру неће 
моћи да поднесу те-
рет епидемије и да 
су због тога оштрије 
мере неопходне. 

Нови пакет мера против короне

У Мађарској поново настава 
„на даљину”

Влада је од среде увела драстичније мере против 
епидемије вируса корона, које подразумевају и 
промену облика наставе у средњим школама  

и на факултетима и знатно  
дужи полицијски час.
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У будимпештанској српској цр-
кви Светог Георгија на Ми-
тровдан је одржана Света ли-

тургија поводом празника Светог Ди-
митрија, који је рођен у време великог 

прогона хришћана и погубљен док је 
био на молитви. Литургију је служио 
протојереј Зоран Остојић, архијериј-
ски намесник будимски, уз саслужење 
будимпештанског пароха, јереја Нико-
ле Почуче и ђакона Стефана Милиса-

вића и пратњу Певачког друштва при 
храму Св. Георгија. 

По завршетку богослужења и сече-
ња колача, уприличено је славско по-
служење, а верници су се затим упу-

тили у будимски Та-
бан, где се сваке 
године на Митров-
дан, одржава помен 
код спомен-обележ-
ја порушeној српској 
цркви Светог Дими-
трија. Тај православ-
ни храм подигнут је 
у XVIII веку, а доми-
нирао је својим тор-
њем и барокном ка-
пом, украшавајући 
део града на десној 
обали Дунава. 

Табан је био срп-
ско-немачка будимска четврт у под-
ножју брда Гелерт, са приземним ку-
ћама, кривудавим уличицама и роман-
тичним малим кафанама и занатским 
радњама. Четврт се звала и Рацка тј. 
Српска варош, боемска четврт, а била 

је стециште српских интелектуалаца 
и један од центара и Срба у Мађар-
ској. 

Црква Светог Димитрија је током 
Другог светског рата била тешко оште-
ћена, а тадашња Управа за заштиту 
споменика није се заложила за њено 
спасавање, иако је претходних деце-
нија била третирана као историјски 
споменик. Сматра се да је рушење 
српског храма пре била политичка 
одлука, односно ре-
зултат ниподаштава-
јућег односа кому-
нистичке власти пре-
ма вери и погоршања 
односа са Југослави-
јом. Црква је сруше-
на у зиму 1949. годи-
не, „у част 70. Стаљи-
новог рођендана” 
како се говорили. На 
месту где је некад 
стајала, 2014. године 
постављено је спо-
мен-обележје.  

Помен на ового-
дишњи Митровдан служили су све-
штеници Зоран Остојић и Никола По-
чуча, као и ђакон Стефан Милисавић. 

„Величина једног народа види се у 
томе што тај народ зна да цени и да 
препозна темеље свог битисања. Је-

дан од камена темељаца нашег срп-
ског народа јесу црква Божја и хра-
мови, у којима је он увек тражио спас 

када је наилазила недаћа и узносио 
Господу благодарност, када би му се 
нешто добро десило. То се исто деша-
вало у некадашњем храму Светог му-
ченика Димитрија. Данас смо се мо-
литвеним чином сетили свих раније 
преминулих црквених лица и парохи-
јана који су долазили у ову цркву да 
се Богу моле”, биле су речи којима се 
просутнима обратио отац Зоран 
Остојић.   

Поред неколицине верника, као и 
сваке године, опело је пропратила и 
икона коју поштоваоци наше вере и 
историје, сваке године на овај дан ста-
вљају на прозор оближње куће.

К. П. - С. З.

ДУХОВНОСТПомен код споменика у Табану

Сећање на срушени будимски храм
ОБЕЛЕЖЕНЕ МИТРОВДАНСКЕ ЗАДУШНИЦЕ

У суботу, 7. новембра, у српском Храму Светог Георгија у Будимпешти 
служена је литургија за упокојене поводом Митровских задушница, које 
падају уочи празника Светог великомученика Димитрија. На литургији су 
служили протојереј Зоран Остојић, протонамесник Никола Почуча и ђа-
кон Стефан Милисавић, уз појање Певачког друштва при Храму Светог 
Георгија. Беседу је одржао свештеник Мађарске православне цркве Кирил 
Татарка, који је говорио о значају молитве за све оне који су се из земаљ-
ског живота преселили у вечност. Он је у својој беседи рекао да су пред 
Господом Богом сви живи и да је молитва знак љубави према нашим пре-
минулима, којом се спаја и сједињује земља са небом. 

У малом барањском насељу, Ма-
ђарбоји, 31. октобра је просла-
вљена храмовна слава -Свети 

апостол и јеванђелист Лука. У односу 
на прошлу годину, када су се бројни 
верници појавили на празновању за-

штитника светог храма, овога пута 
присутан је био скроман број оних ко-
ји су дошли како би са малобројним 
Србима у овом селу прославили па-
трона цркве, која је сазидана 1814. го-
дине.

Свету литургију служили су јереј 
Милан Ерић, парох печујски и адми-
нистратор мађарбојске парохије, и 
протођакон Андраш Штријк. Пред сам 
крај славског богослужења уприличен 
је свечани чин резања славског колача 
и благосиљања кољива. Овом прили-
ком на столу су се нашла два славска 
колача и два кољива; кумовале су две 
мештанке, Велинка Соколовић и Вера 
Вуковић Рот.

Након што је извршен чин освећења 
славског колача и кољива, присутним 
верницима се свечаном славском бе-
седом обратио јереј Милан Ерић, па-
рох печујски, администратор мађар-

бојске парохије, који је најпре истакао 
лик и дело Светог апостола и јеванђе-
листе Луке. Како рече, он је био један 
од седамдесет Христових ученика, а 
сматра се да је јеванђеље написао пет-
наест година после Христовог васкр-
сења, на грчком језику. Отац Ерић је 
посебно говорио о врлинама Светог 
Луке и захвалио свима који су дошли 
да својим присуством увеличају хра-
мовну славу у Мађарбоји.

Након литургије у светом храму, 
уследио је пригодан пријем, када су 
верници понуђени соковима и кола-
чима. 

П. М.

Прослава Светог Луке у Мађарбоји

Славски обичаји живе 
и уз скромнији број верника
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ПОРТРЕТ Петар Роцков из Батање

П етар Роцков је рођен 1957. го-
дине у Батањи, градићу у Ма-
ђарској на 5 километара од ру-

мунске границе. Потиче из српско-ру-
мунске породице, од оца Ивана 
Роцкова и мајке Милице Репаш. По-
родица Роцков се од давнина поми-
ње у старим батањским летописима, 
који се сада чувају у библиотеци 
Епархије будимске у Сентандреји. 

У Батањи су се кроз историјске епо-
хе смењивали успони и падови, досе-
љавања и расељавања, победе и стра-
дања, личне и породичне судбине, 
које су умногоме обележиле овај 
град, у коме живе Румуни, Срби, Ма-
ђари и Словаци. 

Истражујући породично стабло 
Роцкових, преко матичних књига ко-
је се у батањској цркви воде од 1794. 
године, Петар Роцков је пронашао 
интересантне податке. Помињу се да-
родавци данашњој Богородичној цр-
кви из XVIII века (1778), када је иконо-
стас рестауриран и чишћен 1853. го-
дине. Тада су, Арон Роцков, 
„земљеделац” и Георгије Еновац, сре-
бром оковали старо јеванђеље, а ста-
рац Арсеније Видицки је поклонио 
барјак, свилен са златним словима. 

Раскошни иконостас осликао је Са-
ва Петровић, сликар из Темишвара, а 
накнадно, крајем истог века, још не-
колико икона је осликао Душан Алек-

сић из Арада. Роцкови се помињу и 
као претплатници српских књига. У 
дугачком списку угледних Батањаца 
је и Арон Роцков, црквени тутор. По-
четком XX века у једном запису из 
Батање пише: „Срби у Батањи су по 
свему били супериорни, а најимућни-
ји мештани били су они са најлепшим 
кућама и коњима, ратари Прока Јо-
вичин, Младен Груичић и Коста Рац-
ков.” 

У Батањи је избио и први покрет за 
оптирање Срба у Краљевину СХС по-
сле Првог светског рата, тачније 1923. 
године. О том покрету писао је исто-
ричар Милан Мицић, 2003. године, 
књигу „Одисеја батањских Срба”, а 
2006, књижевник Драгомир Дујмов 
пише роман „Воз савести”.  

Оптанти из Батање су се понајвише 
населили у Банат, где њихови потом-
ци и данас живе у Војвода Степи, Му-
жљи и Банатском Вишњићеву. 

Петар Роцков је сачувао старе за-
писе о прецима и фотографије, аудио 
и видео записе о батањским музича-
рима. Посебно му је била драга пра-
дедина читуља из 1790. године, у коју 
је уписивао нова имена рођених и 
умрлих. Нажалост, недавно је изгу-
бљена, па је Петар из црквених књига 
преписао имена својих предака. У ар-
хиви Батање, сачувана је једна фото-
графија из 1948. године, на којој је ор-

кестар „Роцкови”, у коме су били: 
Александар (Шаца), Владимир, Ненад, 
Славна, Миленко и Новак (Нока), сви 
Роцкови. Тај тамбурашки оркестар је 
постојао и пре Другог светског рата, 
а били су активни све до педесетих 
година прошлог века. Народно пева-
ње, свирка, обреди и обичаји и данас 
се чувају у малобројним српским се-
оским срединама на простору Ма-
ђарске.

Петра Роцкова, нашег саговорника 
срели смо на Малу Госпојину, ове го-
дине, у Стоном Београду, на литурги-
ји. Разговор је текао у порти српске 
цркве, а повод је његов педагошки 
рад у батањској Српској школи и зна-
чајан допринос очувању традиције 
српских народних игара, плесног 
образовања и кореографије. 

Школовање је почео у основној 
школи у Батањи, а потом у Сентандре-
ји на Вишој војној (официрској) шко-
ли и у Сегедину, на Вишој педагошкој.  

„У батањској образовно-васпитној 
институцији сам радио од 1985. годи-
не до 1992. Предавао сам физичко ва-
спитање, руски језик, познавање око-
лине, земљопис, биологију, техничко 
васпитање, а поподне: плес, гимнасти-
ку, рукомет и атлетику”, каже наш са-
говорник. 

Када је почео да ради, батањска 
школа је имала укупно 68 ученика. 
Желео је да ђаци што више одраста-
ју у српском духу и у том правцу је 
усмерио своју енергију и знање. 

„Био сам свестан колико је мени 
значило што сам имао доброг учите-
ља. Мој учитељ у трећем и четвртом 
разреду био је Милош Роцков, татин 
брат, мој чика. Он ме је научио првим 
плесним корацима, усадио ми је љу-
бав за српство, за наше народне пе-
сме и обичаје. Као врсни учитељ и 
педагог, добио је признање Најдражи 
учитељ. И, тако, док сам одрастао, 
очима сам снимао старије младиће 
и девојке како играју на црквеним 
славама упијајући оне вештине које 
су потребне сваком добром играчу. 

Већ са 16 година, имао сам своју пле-
сну групу. Играли смо српске, мађар-
ске и румунске игре. Обожавао сам 
плес и музику, и све оно што тај спој 
може да донесе и изрази. Памтим, на 
пример, као сада, како наш чика Жи-
ва Шевић иде кроз село кући певају-
ћи. Пратим га и слушам шта пева. Ка-
ко је данас реткост срести веселог и 
распеваног човека кога радост носи 
и без неког видљивог повода!”

Директор школе Ђура Пандуровић 
(од 1968. до 1972) био је наставник 
историје, али и хоровођа и појац у 
цркви, сећа се Петар. Каже да је Ђура 
имао прекрасан глас, да их је научио 
многе песме, које је сваки ђак умео 
да отпева према својим могућности-
ма, док су текстове песама бележили 
у свеске. 

„То је било једнако важно, као азбу-
ка или таблица множења. Његова 
кћерка, Олга, радила је у Српско-хр-
ватској школи у Будимпешти, а удала 
се у Нови Сад, па је тамо радила у 
Радио Новом Саду, који је тада еми-
товао и наше батањске песме. Док 
сам учио у Сентандреји, често сам 
одлазио у Калаз и Помаз, и сретао 
сам се са Иваном Роцковим, који је 
син чика Шаце из горе поменутог ор-
кестра Роцкови, а и сам је музичар. 
Ту сам упознао и кореографа Ђулу 
Бартоша, који је са Иваном Њаријем 
много материјала скупио из Калаза 
и Сентандреје. У Сегедину сам се при-
кључио једној фолклорној групи код 
Алберта Нађа, где сам научио мађар-
ске игре и опет основао једну плесну 
мушку групу, са којом сам радио око 
годину дана”, прича Петар Роцков.

Осамдесетих година се из Швед-
ске у Батању вратио Светислав Ста-
нојев, за кога је везана једна зани-
мљива прича. Наиме, он је као војник 
емигрирао у Шведску и није имао 
право повратка у земљу. Тек после 30 
година је добио одобрење да дође 
кући. А, за то време, он је и у Швед-
ској радио и свирао на тамбури-при-
му, инструменту који је научио још 
као дете у Батањи. Са његовим по-
вратком, музички живот у Батањи је 
живнуо. У исто време, окупља се око 
њега дружина, коју чине: Петар Нем-
цов (тамбура-прим), Мара Станојев 
(тамбура-прим), Михаљ Ловас (хармо-
ника), Васка Роцков, супруга Миха-
љева, свирала је тамбуру-прим, Ми-
рослав Роцков (брач, гитара), Иван 
Роцков (бас), а певала је Мицика Ро-
сић Томпан. 

„Касније, негде 1987–88, почиње из-

Благослов једног времена
У разговору за наш лист, Петар Роцков говори о времену када је у Батањи 

живело више Срба него данас, међу којима је било и много агилних  
појединаца, који су својим залагањем доприносили очувању  

српског језика, фолклорне и музичке традиције што, у складу  
са новим добом, чини и данашња генерација Батањаца.

НАСТАВЉАЧИ ТРАДИЦИЈЕ
Поред музичке и плесне секције, прича Петар Роцков, у Батањи је по-

стојала и секција матерњег језика. Кампови, зачети тих година у Батањи, 
задржали су се до данас, са сличним програмом, док се секција матерњег 
језика издвојила у посебан камп  - „Вук Караџић”. Из године у годину, ин-
тересовање се повећавало, па су долазили млади из Помаза, Чобанца, 
Будимпеште, Деске, Сантова, Сегедина, Новог Сентивана, Мохача, Печуја, 
затим из Румуније, из Великог Сентмиклоша и Арада, али и из неких ме-
ста из Србије. Посебно место су имали наши гости из КУД-а „Гусле” из 
Кикинде и КУД из побратимљеног града Беочина. Од самог оснивања 
првог фолклорног кампа, до данас, прошло је 32 године, а они непрекид-
но трају обогаћујући се новим садржајима.
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учавање основношколаца у државној 
музичкој школи, у којој је нешто више 
посвећена пажња и српској музици. 
Томе је допринео и Мирослав Роц-
ков који је у то доба био део Градске 
управе и председник Српске самоу-
праве у Батањи. Тада су музичку шко-
лу похађали: Чила Борош, Иван Роц-
ков, Милош Подина, Лацика Тот, То-
мица Роцков, Ружица Роцков, Зинета 
Мустабашич, Маријана Гуљаш, Олги-
ца Гуљаш, Весна Галић, Весна Весе-
нар, Неда Грунчић, Андрија Грунчић, 
Андреа Вадаси, Габриела Дохањош, 
Норика Роцков, Андрија Грунчић, Ча-
ба Борош, Јанош Гуљаш и многи дру-
ги којих се, нажалост, нисам сетио. А, 
што се тиче наше Српске школе и 

плеса, ја сам на настави користио ау-
дио касете које сам припремао, а у 
време школских одмора бих изнео 
звучник на прозор, прикопчао га за 
касетофон и ученици су могли да се 
забављају слушајући српске игре и 
песме. Све је то било спонтано и не-
како је долазило природно, из душе. 
Музику смо сви волели, а наша на-
родна музика је пријала и старом, и 
младом, пратила нас је у свакоднев-
ном религиозном и јавном животу. 
Тек сада знам да смо имали благо-
слов једног времена. За звање корек-
тора сам морао да полажем неколи-
ко испита и то сам успешно положио 
1987. године.” 

Петар се сећа да је 1989. године 

предложио тадашњем директору, 
Марку Зорићу, да оснују фолклорни 
камп. Ту иницијативу је прихватио и 
директор Дома културе Михаљ Ло-
вас, па су тако организовали фол-
клорни камп за играче фолклора из 
Батање и Поморишја. У месту су се, 
каже Петар, сви ангажовали да сед-
модневни камп што боље успе. Око 
народне ношње су се старале Јелица 
Видицки Роцков, Мара Станојев и ње-
гова мама, која је шлингала беле 
женске сукње. Требало је од постоје-
ће ношње, која је била стара и пожу-
тела, а понешто је било изгрицкано 
од мољаца, извући што више, али и 
сашити и извести за подмладак нову 
ношњу. 

„Наша прва плесна кореографија 
за тај камп је била Логовац. Ову игру 
сам научио од учитеља, чика Мило-
ша Роцковог, а игра се по нотама уз 
песму: Ја цура, ти девојка, / свађамо 
се око момка, / ајде драги не пркоси, / 
већ ме својој кући носи. Кореографски 
део личи на буњевачко Момачко ко-
ло, само су кораци ситнији и донекле 
различити. Атмосфера на кампу је 
била изузетно лепа. Публика и уче-
сници су били одушевљени. На том 
првом кампу су били учесници из Де-
ске, Чанада, Сирига и Батање. Следе-
ћих година, популарност кампа је 
расла, па је покренута и музичка сек-
ција, а придружили су нам се Румуни 
и Словаци. Сећам се, на једном кам-
пу, на румунској вечери како су игра-
ли румунску игру Марија Силчанов 
Кричковић и Пап Лацика (кореограф 
румунских игара). Добили су громки 
аплауз, јер је публика јако добро зна-
ла да оцени шта је добро. Постојало 
је велико интересовање свих нас за 
игре не само наше, него и других на-
родности. Нови оркестар Роцкових 
се спонтано окупио на трећем кампу, 
на који су дошла братовљева деца из 
Калаза, Батањци Роцкови и деца мо-
је сестре, Олге Гуљаш. На наше кам-
пове долазили су изврсни мајстори 
игре, музике и песме. Међу њима су 
били: кореограф Антун Кричковић, 
оснивач хрватског плесног ансамбла 
„Луч”, цењени уметник и педагог, и 
његова супруга Марија Силчанов 
Кричковић, плесни педагог. Помогли 
су нам из матице: др Оливера Васић, 
Десанка Ђорђевић, Гордана Рогано-
вић, Љубомир Миле Вујичин. Имали 
смо добре хармоникаше из Сирига, 
међу њима је био и недавно преми-
нули Радован Беланчић”. 

(Наставак у следећем броју)
Славица Зељковић

Ђачки утисци са едукативне екскурзије ПУТОВАЊЕ

Богатији за нова сазнања о нашој историји и традицији 
Пре одласка на заслужени јесењи распуст, руководство Српске школе „Никола Тесла”, на челу  

са директорком др Јованком Ластић, одлучило је да ученицима 9. разреда пружи прилику  
за боље упознавање и прве заједничке доживљаје. 

Н езаборавна авантура деветака 
била је у бањи Харкањ, на са-
мом југу Мађарске. Ми смо са 

нашим професорима, разредним ста-
решинама и васпитачима из дома от-
путовали на ову камп-екскурзију у 
недељу, 18. октобра. 

У Шиклошу смо посетили прелепу 
тврђаву, која нас је вратила у давна 
времена. Очарани лепотом прошлих 
векова, било је право задовољство ис-
траживати величанствену грађевину 
са пуно заоставштина и реплика та-
дашњег живота, од оних најстрашни-
јих, као што су тамнице, па све до ви-
соког дворског живота. Такође, у Ши-
клошу смо посетили месну српску 
православну цркву.

 Поподне смо провели у обли-
жњем граду, Мохачу, где смо се упо-
знали са традиционалним Фестива-
лом мохачких бушара, који је неке 
задивио, а некима утерао страх у ко-
сти. Поред тога, показали су нам како 
су Срби и Шокци живели на овим 
просторима. У музеју смо упознали 
неке њихове обичаје и свакодневне 
обавезе. 

Следећи дан био је резервисан за 

Печуј. Имали смо слободно време у 
центру. Слушали смо историјске при-
че о граду, као и о Србима који овде 
живе. Туристички возић нас је одвео 
до кварта Жолнаи, где смо ручали и 
били у планетаријуму, а у Печују смо 
посетили и месну српску цркву.

Последњи дан нашег дружења био 
је опуштајући. Пре подне, професори 
су се побринули да уз креативне игре, 
као што су: цртање логоа овог кампа, 
креирања сопствених асоцијација и 
неких „активити” игрица, пантомиме 
и објашњавања појмова, дан почне 
весело, али и у такмичарском духу. 
Тај такмичарски дух пренели смо у 
спортску салу Харкања. Тамо су, по-
сле загревања, почели мали турнири 
у одбојци, кошарци и у фудбалу. На-
кон тога, ко је хтео, могао је и да игра 
стони тенис. Након активног дана до-
шао је ред на опроштајну журку, на 
којој смо погледали селфије из Печу-
ја, поделили награде за победнике 
тога дана, а онда се дружили и слу-
шали музику. 

Сутрадан, после доручка, запутили 
смо се у Будимпешту и свратили на 
прелепо свето место, у манастир Гра-

бовац, где су нас врло срдачно доче-
кали. 

Укусну храну, хотел, као и сва див-
на заједничка искуства, међусобно 
дружење и боље упознавање свих де-
ветака, као и све културне лепоте ко-

је смо упознали, сигурно ћемо пам-
тити, као предивну екскурзију, коју 
није могла ни пандемија да спречи.

Тиа Малогајски, 9/а
Српска гимназија „Никола Тесла”, 

Будимпешта
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КОНЦЕРТ Мађарски пијаниста одушевио београдску публику

П ијаниста Денеш Варјон се на 
самом почетку концерта на 
Коларцу препустио комплек-

сном делу Соната бр. 13 у Ес-дуру, 
оп. 27 бр. 1 Quasi una fantasia Лудвига 
ван Бетовена, коју је велики компо-
зитор створио у периоду 1800-1801, 
када је напунио 30 година. Варјон 
се ухватио укоштац са изазовом да 
готово у даху магичним прстима 
представи четири става један за 
другим у низу – Andante-Allegro-
Andante, Allegro molto e vivace, Adagio 
con espressione и Allegro vivace.

Ипак, док публика посматра 
уметниково „удварање” овој ком-
плексној композицији која се разли-
ва у неколико „драматуршких рука-
ваца” кроз јединствене четири це-
лине, дела се нижу као посебна 
поглавља, која могу стајати незави-

сно од Сонате и готово имати соп-
ствени живот. 

Само што је изашао на крај са тих 
вишеслојних 20 минута огромног са-
држаја, пијаниста хваљен као соли-
ста, првокласни камерни музичар, 
упустио се у веселе и разигране Деч-
је сцене, оп. 15 Роберта Шумана, пра-
вог песника звука и аутора разних 
ремек-дела. Компоновао је за живота 
клавирску музику, песме и црквену 
музику и доста утицао на стварала-
штво Брамса, док га је Менделсон ан-
гажовао да буде наставник клавира 
и композиција. 

У одличном је друштву био Варјон 
те вечери, јер после расплесаног дела 
Шумана, уследила је громада звана 
Фредерик Шопен и његова Полоне-
за-фантазија у Ас-дуру, оп. 61. Као да 
се тој музичкој драматургији Варјон 

највише предао и посветио, посебно 
ако се зна да је Шопен прву полонезу 
написао 1817, са свега седам година.

Последња коју је компоновао била 
је управо Полонеза-фантазија из 
1846, створена три године пре компо-
зиторове смрти. Најпознатије полоне-
зе су: Војничка у А-дуру, опус 40 број 
1 и Херојска или Тријумфална у 
Ас-дуру, опус 53.

Већина полонеза је писана за соло 
клавир, идеална за госта из суседне 
земље, да се препусти чарима музи-
цирања, а онда је следио нови изазов, 
а то је Бела Барток, кроз два дела – 
Три народне песме, Сз. 35А и Старе 
плесне песме, из збирке 15 мађарских 
сеоских песама, Сз. 71. 

Виктор Јанош Барток, чувени ма-
ђарски композитор, пијаниста и етно-
музиколог, рођен је у Румунији, а 
умро је у САД, у Њујорку. Важи за 
једног од најважнијих пијаниста и 
композитора, оснивачем етномузико-
логије, антропологије и етнографије 
у музици.

Барток је омиљени композитор Де-
неша Варјона, што се могло тек доне-
кле наслутити по преданости и за-
хтевности у извођењу.

У два биса у којима је публика та-
кође здушно уживала, музичар је из-
вео још занимљивог, али краћег про-
грама, музичке комаде Брамса и по-
ново Шумана.

За неког коме је сасвим уобичајено 
да путује по свету и одржава концер-
те са свим значајним оркестрима (Бу-
димпештански фестивалски орке-
стар, Симфонијски оркестар Берлин-
ског радија, Санкт Петербуршка 
филхармонија, Камерни оркестар 
Европе, Руски национални оркестар) 
или је у дворанама од којих застаје 
дах (Карнеги хол у Њујорку, Концерт-
хаус у Бечу, Вигмор хол у Лондону), 
незамисливо је да током пандемије 
не може да наступа, и после дуже па-
узе ово вече је пијанисти било прво 
да гостује ван родне Мађарске.

Уметнички вођа разних фестивала, 
веома тражени клавирски педагог, 
овим концертом од скоро 80 минута 
придружио се плејади великих пија-
ниста који су одушевљавали публику 
Коларца у серијалу „Steinway & Sons”, 
пре пандемије у сезони 2019-2020, ме-
ђу којима су Борис Березовски, Денис 
Кожухин, Јевгениј Судбин и Елизабет 
Леонскаја. 

Музичко вече у друштву Бетовена, Шумана, Шопена и Бартока
Познати мађарски пијаниста Денеш Варјон одржао је концерт у оквиру 52. издања БЕМУС-а, у великој  

сали Коларчеве задужбине у Београду, као наставак познатог музичког серијала „Steinway & Sons”.  
Уметник из Будимпеште је извео веома занимљив и амбициозан програм, а вече  

је посветио четворици великих композитора.

ЛИТЕРАТУРА Предраг Степановић

Јесења мува
С прва ме ужасно нервирала. 

Попела ми се на врх главе. Кат-
кад и дословно. Покушао сам 

да је убијем, уништим. Кад сам уви-
део да голим рукама на иде, употре-
био сам и намочени пешкир, није 
успевало. Све ме је више љутила. Но-
вембар је. Друге муве су већ давно 
угинуле, а ова је још увек ту. Па још 
да је некаква, али не, жгољава је, сит-
на, упола мања од развијених мува. 
А не да се. Прелеће наше простори-
је као муња. За тили час стигне из 
једног краја куће у други.

После неког времена почео сам 
да јој се помало дивим. Живахна је 
као да је средина лета. Хладноћа јој 
очигледно не може нашкодити. Не 
да се. А остала је сама. Можда јој 
једино та самоћа смета па ме зато 
тако упорно прати. Седим за столом 
у трпезарији, она се намести спрам 
мене на другу страну стола и упор-
но гледа. Као да изазива. Полако, 

опрезно пружам руке са отвореним 
длановима, не бих ли је успео брзим 
ударцем дланова докрајчити. Већ 
издалека примећује, елегантним по-
кретом, без журбе полети на комоду. 
Куд ћу сад за њом. Одем у кухињу 
да налијем мало кафе у шољу. Мува 
ме гледа са ивице џезве. Отерам је, 
сипам кафу, осећам да ми мрси про-
ређену косу. Погладим се по глави, 
наравно, нема је тамо. Вратим се са 
шољицом у трпезарију, већ ме чека.

Како су пролазили дани, све сам 
се више саживео са мувом. Са му-
вицом, како сам почео да јој тепам. 
Све више сам је доживљавао као 
своју. Своју муву. И јутрос је пратила 
мој доручак. Кад сам завршио, пре-
летела је код супруге у дневни бо-
равак, а за кафу се поново вратила. 

Полако је време за ручак. Чак и 
за мене, иако ручам 2-3 сата касније 
од средњоевропског обичаја. Мо-
жда ме већ чека. Почиње ми недо-

стајати кад је нема 
око мене. А можда 
се и она досађује от-
кад је остала сама, 
једина у кући од 
свих мува. 

А шта ако једном 
ни она, иако неверо-
ватно жилава и ви-
тална, не издржи 
промену годишњих 
доба? Ако не дочека 
пролеће? Биће нам 
кућа празна.

А било би лепо за-
једно презимити, за-
једно с том малом, 
жгољавом мувицом 
која као да носи у се-
би бескрајну радост 
живота 
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„Браћо и сестре, не заборавите, 
овим светом влада кнез таме и лажи!”, 
наставио је да пише свечану беседу 
јереј Апић. „Нечастиви никада не ма-
лаксава! Он сваки пут изнова жели да 
погази и угаси светлост света. А, шта 
то значи »светлост света«? Исус на јед-
ном месту своје ученике овако назива: 
»Ви јесте свјет мира!«, то јест, »Ви сте 
светлост света!« Истовремено, себе 
овако представља: »Аз јесм свјет миру: 
ходјај по мње не имат ходити во тме, 
но имат свјет животниј«, »Ја сам све-
тлост света; ко иде за мном, неће хо-
дити по тами, него ће имати животну 
светлост«.  

Не брините! Не очајавајте! Послу-
шајте речи Спаситеља: »Али, не бојте 
се, јер ја надвладах свијет!«

Браћо и сестре! Један стари грчки 
књижевник, Есхил, који је живео пет 
векова пре рођења Христа, написао је 
ове мудре речи: »Грешна дела и без-

божна рађају још више греха!« Како 
је то лепо речено! Из његових речи 
избија мудрост и истина која је и да-
нас актуелна. Стога, браћо и сестре, 
препречите пут грешној души да не 
посрће, да се не замајава, да не огова-
ра, да не лаже више, да не уноси не-
мир у душу своју, и да не сеје сукоб 
међу људима! Ја вам са овог светог ме-
ста поручујем: окрените леђа нечасти-
вом и његовој злој работи! Јер, нема 
другог пута до пута Истине, ма колико 
нам се то чинило мучним и тешким 
избором!

Браћо и сестре! У овој беспоштедној 
и немилосрдној борби, која траје од 
како је побуњени анђео отпао од Бога, 
на крају ће ипак победити Истина и 
Правда. »Ради тога се јави Син Божи-
ји да разори дјела ђавоља«, пише у 
Јевађељу. Христос о себи, пак, овако 
говори: »Ја сам пут и истина, и живот«.

Драга браћо и сестре! Православни 

хришћани су, као и сада, увек били пр-
ви на удару безбожних сила. Ви то до-
бро знате! На својој кожи сте искусили 
дела нечастивога. Али, Православље 
је увек смогло снаге да се подигне из 
понижења и ропства, па да крене да-
ље Христовим путем Васкрсења. 

Понекад се снага нашег милог Пра-
вославља појављује на посве необи-
чан начин. Испричаћу вам једну анег-
доту коју сам чуо од проте Бориса 
Константиновича Селивановског, мог 
омиљеног руског професора у Карло-
вачкој богословији. Руски митрополит 
Антоније Храповицки, пре равно десет 
година, са највећим почастима је при-
мљен у Лондону. Уображени Енглези 
су желели да пред владиком покажу 
своју величину и силу. Хвалили су се 
како у њиховој империји никада не 
залази сунце. Говорили су о снажном 
лаву као симболу Велике Британије. 
Митрополит је све то смирено и ћутке 

слушао. Тад домаћини, нимало случај-
но, поведоше митрополита Антонија 
у зоолошки врт да му покажу »најве-
ћег лава на свету«. Владика је и даље 
ћутао. Уто његов монашки слуга Тео-
досије, грдосија од човека, висок ума-
ло два метра, са дугом разбарушеном 
брадом, нагло се приближи кавезу. 
Лав се сав препаде, скочи на ноге, па 
се брже-боље повуче у најудаљенији 
кутак кавеза. Митрополит Антоније 
Храповицки се тад грохотом насмеја, 
па рече на руском, а потом и енгле-
ском језику: »Ево силе Православља!« 

Нека вам ова кратка прича буде за 
наук! (…)

Драгомир Дујмов

Ч ланови КУД-а „Суферини” из 
Батање на самом почетку мо-
жда нису слутили да ће истра-

јати толико дуго, али великим трудом 
и радом успели су да опстану, да сво-
ју љубав према игри и песми пренесу 
на нове нараштаје, шире српску кул-
туру и традицију, као и да упознају 
друге са њиховим чарима. 

У периоду д 22-23. октобра радили 
су на новој кореографији, у Сегедину, 
у хотелу „Тиса”. Била је то права при-
лика да се друштво у великом броју 
окупи и да проведе заједно два дана. 
Овога пута су били у друштву врсног 
кореографа, старог пријатеља, Љубо-
мира Милета Вујчина. 

Захваљујући успешном конкурсу 
код Фондације „Чори Шандор” обез-
бедили су новчана средства за поста-

вљање нове кореографије. Одлучили 
су се за „Ибарски Колашин”. Подруч-
је Ибарског Колашина простире се 
северно од Буковичке реке, притоке 
Ибра, Мокре планине и старог града 
Звечана, на југу. Обухвата горњи слив 
Ибра и слив реке Рашке, и допире све 
до планине Голије, на северу. Ово по-
дручје представља део старе Рашке 
и било је средиште немањићке сред-
њовековне државе, одакле су се, ја-
чањем политичке и државне моћи, 
границе њеног постојања даље про-
ширивале.

- Ово ће бити нешто ново, што ће 
они показати са њиховим певачким 
умећем. С обзиром да јако лепо певају, 
то ће бити прави погодак, а приказа-
ћемо једну женску свадбену игру. Ново-
настала ситуација натерала је и нас 

да мало другачије радимо, међутим, 
мислим, да је и ово добар начин за рад. 
Нашли смо се на пола пута, они су до-
шли до Сегедина из Батање, а ја из Вр-
баса. Тренутно имам могућност да до-
ђем у Мађарску на 24 часа и да боравим 
на територији тридесет километара 
од границе. Скоро цео ансанбл је дошао 
и за два дана смо направили више него 
што смо некада за неколико дана ура-
дили у Батањи. Овде смо сви заједно; 
сви су сконцентрисани на игру и доста 
брзо су научили нове ствари иако су 
кораци тешки и захтевни. Кореографи-
ја има много корака и велика је промена 
корака. Готово на свака четири такта 
се мења корак и то је одједном много 
информација. Успели смо да дођемо до 
краја кореографије. Њима сад остаје да 
вежбају кореографију и певање - рекао 
је за наш лист кореограф Љубомир 
Миле Вујчин.

Играчима из Батање преостаје уве-
жбавање нове кореографије и купо-
вина народних ношњи, чија је израда 
већ кренула у Србији. Када ће нова 
кореографија бити приказана публи-
ци, у овом тренутку не зависи од њих. 
Планирали су да је први пут прикажу 
батањској публици на великом бо-
жићном балу, али по свему судећи он 
неће моћи бити одржан, уколико се 
у међувремену ситуација не промени. 
Пред њима су нови конкурси, осми-
шљавање и организација прославе 
поводом десет година постојања.

Станислава Ђенеш Екбауер

„Понекад се снага нашег милог Православља појављује на посве необичан 
начин. Испричаћу вам једну анегдоту коју сам чуо од проте Бориса 
Константиновича Селивановског, мог омиљеног руског професора  

у Карловачкој богословији”, рекао је Милош.

ФЕЉТОНСтрадалнички пут Милоша Апића (42)

Грешна и безбожна дела рађају још више греха

ФОЛКЛОРБатањски КУД „Суферини”

Новом кореографијом у сусрет „округлом” јубилеју
Српски фолклораши из Батање искористили су јесењи распуст да увежбају нову кореографију,  

која ће се ускоро наћи на њиховом репертоару. Ово друштво је у октобру напунило  
девету годину свог постојања и полако се спремају за „округао” јубилеј. 

Митрополит Антоније Храповицки
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НЕВЕН

Д ана 6. новембра, на дан рођења 
Вука Стефановића Караџића, по-
чев од давне 1993. године, учени-

ци  9. разреда  Српског забавишта, 
основне школе, гимназије, колегијума 
и библиотеке „Никола Теслаˮ у Будим-
пешти редовно, у пратњи својих на-
ставника, одлазе у Табан, легендарни 
део древног Будима. Тако је било и ове 
године. 

У некадашњој живописној српској 
четврти, наспрам гостионице „Код 
златног јелена”, бившег стецишта срп-
ских књижевника током прве полови-
не XIX века, налази се попрсје Вука 
Стефановића Караџића. Биста је дело 
београдског вајара Небојше Митрића, 
а постављена је поводом двестоте го-
дишњице рођења оснивача савреме-
ног српског стандардног језика, ре-
форматора српске ђирилице и саку-
пљача народне умотворине.

Тог сунчаног дана одабрани учени-
ци сва три одељења 9. разреда, укупно 
двадесет и три ђака, предвођени про-

фесорком Кристином Бекић, замени-
ком директора и професором Драго-
миром Дујмовим, шефом Актива срп-
ског језика и књижевности, посетили 
су будимски Табан. 

Стигавши у лепо уређени парк, где 
је постављена и Вукова биста, наши 
гимназијалци су положили венац укра-
шен српском тробојком. Текст у којем 
је описан један од боравака Вука Ка-

раџића у Будиму прочитала је Тиа Ма-
логајски. Одмах потом професор Дуј-
мов је укратко говорио о поводу дола-

ска и полагања венца, као и о, данас 
већ непостојећем, српском Табану. Не-
дуго потом, деветаци су посетили и 
бисту Корнелија Станковића, првог мо-
дерног српског композитора, рођеног 
Будимца. Све време, ученици и њихови 
професори носили су заштитне маске, 
уважавајући тиме текуће здравствене 
прописе током пандемије.

Д. Д.

С обзиром да ове године, у време 
јесењег распуста, који је био од 
23. октобра до 2. новембра, нај-

већи број ученика Српске гимназије 
„Никола Тесла” није био у могућно-
сти да путује кући, због свеукупне си-
туације узроковане пандемијом, као 
и додатних проблема око преласка 
граница, професори су им предложи-
ли да слободно време испуне разгле-
дањем Будимпеште, излетима у окол-
на места и креативним радионицама. 

У сопственој организацији, ђаци су 
реализовали приредбу „Ја имам та-
ленат”, са циљем да се боље упознају 
и забаве. Показало се, и овога пута, 
да у школи има пуно ученика који 
имају дара да свирају, певају, играју, 
цртају, глуме, рецитују, пишу стихове. 

Програм је започео музичком ну-
мером из француског филма „Тајни 
живот Амелије Пулен”, популарном 
сценом врло праћеном на јутјубу, а 
извеле су је Александра Динчић на 
виолини и Ана Вулетић, која је отпле-
сала једну модерну кореографију. 
Димитрије Петровић је изузетно до-
бро говорио песме „Враголије” Бран-
ка Радичевића и „Спалити земљу” 

Арсена Дедића. Андреј Ђорђевић је 
свирао на гитари, док су Катарина Ка-
шанска и Љиљана Балић певале. Та-
тјана Бућко је на виолини свирала 
„Полонезу” Миахила Поплавског и 
тему из Дизнијевог филма „Пирати 
са Кариба”, а затим, заједно са Алек-
сандром Динчић одсвирале су Бахов 
„Менует”. Александра Секулић је от-
певала народну песму „Пуче пушка 
низ гору зелену”, која је подсетила на 
филм „Зона Замфирова”. Јана Чоло-
вић је извела „Несаницу”, на флаути. 
Наталија Томић је говорила своју пе-
сму „Тебе чекам”, а Антонија Санко-
вић и Ања Реџовић су преко видео 
бима показале своје ликовне радове, 
рађене различитим техникама. При-
редбу су водили Марија Јоцић и 
Страхиња Зекановић. Учесници су на 
крају програма награђени громким 
аплаузом. 

Учесници програма били су прави 
креативни ствараоци, потпуно посве-
ћени задатку, талентовани за сценски 
наступ и за лепу песничку реч. Жели-
мо им да и даље граде свој стил и да 
развијају своје дивне дарове.

С. З. 

Сећање на Вука, крај његове бисте

Ђачка приредба  
„Ја имам таленат”

У ченици Батањске двојезичне 
српске основне школе и заба-
вишта посветили су дан Вуку 

Стефановићу Караџићу. На његов 
рођендан, 6. новембра, на часовима, 
низом занимљивих активности, при-
сетили су се овог великана, језичког 
и правописног реформатора, гени-
јалног самоука, који је направио 
одлучан преокрет у српској литера-
тури.

На часовима српског језика и књи-
жевности, народописа и ликовне кул-
туре, педагози: Сања Ковачевић, Ве-
сна Галић и Станислава Ђенеш Екба-
уер, успели су деци да прилибиже 
живот и дело једне од најзнаменити-
јих личности српске културе. Док су 
неки ученици нижих разреда цртали 
лик Вука Караџића, други су израђи-
вали мапе ума. Уз мало маште и кре-
ативности, и што више боја и слика, 
настале су мапе везана за тему часа 
српског језика. Приказивање и обје-
дињавање до сада свега наученог на 
тему Вук Караџић, било је веома 
успешно. Мапе су све ученике под-
стакле на креативност и размишља-
ње, и оне дефинитовно представља-
ју нов и занимљив начин учења. Ме-
тод учења путем њих подстиче 
развој активног учења, ефикасан је, 
применљив, убрзава учење и поспе-
шује трајност запамћеног. 

Одржана су кратка такмичења у 
састављању слагалица са ликом Ву-
ка Караџића и ређањем слова азбу-
ке, у што краћем временском року. 
Неки разреди су погледали кратке 
информативне филмове, док су дру-

ги правили паное који ће красити зи-
дове њихових учионица.

Лик и дело Вука Стефановића Ка-
раџића никад не сме пасти у заборав. 
Вукову жељу за описмењавањем, чу-
вањем српског писма и неговањем 
традиције, културне и историјске ба-
штине, настојаће да оваквим актив-
ностима наставе и батањски основци, 
вођени својим наставницима и учи-
тељима.

С. Ђ.

Школски програм Вуку у част
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Српски педагошки и методолошки центар расписује

конкурс за доделу признања 

НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ

Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни 
позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, 
српским самоуправама, српским институцијама и физичким 
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за 
доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ за 2020. годину.

Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ се додељује српским 
просветним радницима за допринос квалитетном образовању 
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског језика, 
културе, традиције и идентитета на територији Мађарске.

Право да буду предложени за доделу признања имају: 
тренутно запослени у предшколским установама, основним 
школама, као и средњој школи, ђачком дому и високошколским 
установама на територији Мађарске, као и просветни радници 
који су свој радни век посветили очувању српског језика и 
идентитета и тренутно су у пензији. 

Критеријуми за доделу признања:

- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом, 
ученицима, односно студентима;

- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави 
и ваннаставним aктивностима;

- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном 
угледу у нашој заједници;

- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног 
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.

Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега 
сматрате да кандидат може да буде добитник признања.

Предлоге очекујемо најкасније до 15. децембра 2020. године, 
путем поште на адресу Српског педагошког и методолошког 
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла szerbpedkp@gmail.com

Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Резултати ће бити 
објављени у Српским недељним новинама. Све додатне 
информације можете добити путем телефона 0670 339 2995.

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021.

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

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

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

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел: +36 1 331 53 45; e-mail: ssm@t-online.hu

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ  
ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН

Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо 
доступним оним нашим суграђанима који су заиста 

заинтересовани за њихов пријем путем поште, покренули 
смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа. 

У том циљу, молимо све читаоце да нам имејлом или 
писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће 

бесплатно добијају наш недељник.

Ваша јављања са именом, презименом и тачном  
адресом, очекујемо на имејл адресу:

snn.primaoci@gmail.com
Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску 

адресу: Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft
Srpske nedeljne novine

Nagymező utca 49, 1065 Budapest

Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем 
СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године. 
После тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима 

који су нам послали тражене информације.

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ИНФО

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ 
НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

У МАЂАРСКОЈ

Влада Мађарске расписала је конкурс вредан 500 милиона 
форинти у циљу подршке пројектима националних заједница 
у области културе, изјавио је државни секретар за односе са 
верским и националним заједницама Миклош Шолтес.

Говорећи на отварању обновљеног пута у Тати, Шолтес је 
рекао да ће бити прихваћене пријаве за финансирање 
пројеката у вредности између 200.000 и 1.5 милиона форинти, 
ради подршке очувању традиције и културе ових заједница.

Конкурс који овога пута обухвата и неке категорије које 
раније нису биле заступљене, објављен је на интернет адреси 
Фондације „Бетлен Габор”, која је задужена за финансирање 
оваквих пројеката. Пријаве се примају до 2. децембра ове 
године.

Линкови:
1. https://bgazrt.hu/ujabb-2021-evi-egyhazi-tamogatasi-felhivas/ 
2. https://bgazrt.hu/nemzetisegi-kulturalis-kezdemenyezesek-

2021-evi-tamogatasa/ 

*Напомена: гафички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем  (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Ове седмице препоручујемо следеће мултимедијалне садржаје
Серија едукативних видео записа 

„СВЕТИОНИК”
Пастирска порука епископа 

Лукијана
Сахрана митрополита  

Амфилохија 1. новембра 2020.
Документарни филм 

„ЛАСТА” 
„Ја сам момче са Косова”, музички 

спот у продукцији ПГП-РТС
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СЕЋАЊЕ

            
Удружење Срба у Словачкој и његов председник Стане Рибич, након пролећног завршетка обнове  

српског војног гробља у Великом Међеру, где је постављено 56 мермерних плоча са именима  
5153 српска заробљеника из Првог светског рата који су од последица мучења и болести  
умрли у том логору, наставили су ревитализацију сакралнo врло вредних, а заборављених  

и запуштених споменика српске културе у Словачкој.

Акције Срба у суседној Словачкој

Унутрашњост српске цркве Свете Тројице у Трнави

Наставља се обнова српских трагова и баштине

О д пароха православне цркве-
не општине у Трнави, јереја 
Мирослава Крутског, Срби у 

Словачкој добили су благослов да об-
нове и православно српско гробље у 
том граду. Оно се налази у делу еван-
гелистичког гробља и неправилног je, 
четвртастог облика.

Иако је СПЦ у Трнави, најсеверни-
јем граду у који су се Срби из Велике 
сеобе 1690. населили и имали своју 
комуну, изграђена 1731. године, руко-
водство овог словачког града тек je 
56 година касније (1787) Србима доде-
лило парцеле за формирање право-
славног гробља. До тада су сахрањи-
вани на неком од преосталих пет гро-
баља других верских заједница.

На овом српском гробљу укупно је 
било покопано 18 особа, а до данас 

су сачувана само три прилично руи-
нирана споменика, са подацима о 
умрлим Србима: Томо Седрамац 
(1865–1944), Душан Адриан Головчан-
ски (08. 09. 1941–01. 10. 1941) и Теодора 
Парајкова (25. 12. 1896–25. 05. 1956). До-
недавно је постојао још један споме-
ник породице инжењера Михала Ки-
риченка који је, нажалост, украден.

Удружење словачких Срба проје-
кат ревитализације ове „вечне куће” 
српских православних сународника 
у Трнави, планирало је кроз три фазе. 
Прва – ограђивање гробља, завршена 
је недавно, а претходно је покошена 
трава и земљиште машински израв-
нато. Постављена је метална ограда 
црне боје и сваки њен сегмент има 
заварен православни крст; сви крсто-
ви офарбани су у златну боју. На ула-
зу у гробље, које се налази на север-
ној страни, није направљена капија, 
већ је остављен простор за мимоход 
ширине два метра. Радове, као и у 
Српском меморијалном комплексу у 
Великом Међеру, извела је словачка 
фирма „АМ – Монтаже сро”, уз во-
лонтирање пет народносних активи-
ста из Удружења Срба, Станише Ко-
вачевића, Михала Маркусика, Пре-
драга Цветковића, Дејана Вучића и 
Станета Рибича.

У другој фази радова, која управо 
треба да стартује планирано је да се 
распарцелишу гробна места, којих ће 
уместо 18, убудуће бити 30, као и бе-
тонирање стаза. Време почетка мо-
раће се прилагодити новонасталој 
епидемиолошкој ситуацији узроко-
ваној вирусом корона.

У трећој етапи, предвиђено је мон-
тирање дрвеног крста, висине четири 
метра. Финансијска средства за ње-
гову израду дали су верујући право-
славци, а они ће га добровољним ра-

дом и монтирати. Израдио га је отац 
Јан Кост. Његово постављање плани-
рано је до краја 2020. године, а тачан 
термин биће договорен са његовим 
преосвештенством, митрополитом 
чешких земаља и Словачке Растисла-
вом.

Удружење Срба у Словачкој, уз 
Православну цркву чешких земаља и 
Словачке (која окупља 55.000 верни-
ка), почели су рад и на пројекту обно-
ве и изградње српског Храма Свете 
Тројице у Трнави. Поред жеље да се 
сачува српска црквена традиција, мо-
тив је и чињеница да је православна 
верска заједница у Словачкој данас 
црква са најбржим растом броја вер-
ника. Посао оживљавања Храма Све-
те Тројице поверен је јереју Миросла-
ву Крутском, који је већ урадио нацрт 
старе цркве, који треба да послужи 
за изградњу новог храма на њеним 
темељима, старим скоро четири века. 
Пројекат нове српске цркве предвиђа 
да се Храм Свете Тројице продужи 
за два метра, да се подигну звоник, 
који ранија капела није имала, па се 
за време богослужења није јавно 
оглашавало, као и крст. Претходни 
метални крст стајао је на крову. 

Финансијска пројекција изградње, 
чији ће први грађевински послови, 
волонтерског типа, кренути у 2021. го-
дини, још није регулисана, јер ће се 
етапно радити. Пре тога мора се ске-
нирати темељ и утврдити статичка 
сигурност храма. Биће овде доста ан-
гажовања; за поједине фазе радова 
конкурисаће се за новац код фондо-
ва ЕУ. И матица Србија заинтересова-
на је да се храм СПЦ у Трнави уведе 
као споменик од изузетног значаја за 
српску културу, о чему говори и не-
давна посета овом граду и Удружењу 
Срба у Словачкој Зорана Вапе, дирек-
тора Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе Војводине.

Радостан је и свештеник Крутски 

што ће српска црква после 70 година 
(са радом је престала 1950. године), 
поред префикса споменика културе, 
поново имати прилику да се (из)бори 
и да буде активно светилиште.

Подсећамо да су сачувани крст, де-
лови иконостаса и 32 црквене књиге, 
и то матичне књиге рођених, крште-
них, венчаних и опојаних Срба. Из 
њих се види да су православци у Тр-
нави користили староруски, грчки и 
стари српски језик. У цркви су имали 
српски хор, који је уз свештеника пе-
вао на литургијама.

На вратима здања где се некада 
налазила Српска православна црква 
у Штефанековој улици 10, у најужем 
центру Трнаве, 27. априла 2015. године, 
постављена је спомен-плоча, коју је 
открила Аница Жујић Рибич, пред-
седница Српског културно-информа-
тивног центра. На словачком и срп-
ском језику исписано је: „Почетком 
XVIII века Срби су овде изградили 
православну цркву, у којој су се одр-
жавале богослужбе до половине XX 
века.”

Властимир Вујић

Председник Удружења Срба у 
Словачкој испред спомен-плоче у 
Трнави, где се некада налазила 
српска црква Свете Тројице

Договор о даљој обнови трновског 
српског гробља

Свештеник Мирослав Крутски, митрополит Растислав и Стане Рибич, 
приликом недавног обиласка српске цркве у Трнави


