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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
„Црне Горе нема без слободе. Бећковићево песничко дело, естетски
мерено и измерено, уврстило се у
свевремене споменике таквој, слободној Црној Гори”, говорио је председник Мило Ђукановић уручујући
песнику најпрестижнију, Његошеву
награду, пре равно 20 година на Цетињу. Две деценије касније, Ђукановић је опет председник Црне Горе, а

Очајнички потези власти у Подгорици

Црнa Горa не жели српске интелектуалце
Националне тензије које је изазвала забрана уласка у Црну Гору Матији
Бећковићу, Чедомиру Антићу и још двојици српских интелектуалаца, најновији
је гаф режима Мила Ђукановића, с намером да се заоштре национални односи
и тако учврсти његова вишедеценијска власт
Бећковић је и даље песник,
али релације су се умногоме
промениле. Уместо награде,
председник и Влада Црне
Горе уручили су овога пута
Матији Бећковићу забрану
уласка у Црну Гору. Бећковић
им је у свом стилу одговорио:
- Мало су ме предухитрили, јер сам ја мислио да кад
умрем живим у Црној Гори.
Не знам да ли се то односи
само на живог или на мртвог
- рекао је он.
Бећковић за ових двадесет година није мењао свој
политички став ни уметнички сензибилитет, али је вечни
председник ДПС-а своје макар једном радикално променио. Од националисте

Матија Бећковић

Нови Сад у знаку годишњице

који је подржавао напад на Дубровник и очување Југославије ратним
средствима, који је ишао толико далеко да каже да је због шаховнице
замрзео шах, црногорска политичка
сцена у Ђукановићу добила је најпре
ултимативног „помиритеља” и борца
против Милошевића, а потом и великог чувара црногорске државности.
За све то време, Ђукановић и његов
ДПС нису губили власт - у СРЈ, СЦГ, а
потом и независној Црној Гори. Последњи случај „чувања” црногорске
државности почео је поводом обележавања 100. годишњице Подгоричке
скупштине, догађаја који једни виде
као „окупацију” Црне Горе, а други
као „уједињење” две земље. Пљеваљске општинске власти забраниле су
ову манифестацију, а затим је забрањен улазак у земљу и њеним (несуђеним) учесницима. 

Париз више није град светлости

Војводина спремна за
прославу

Француска понизила
српске жртве

Србија је у Паризу била понижена. Случајно? Никако.
Стогодишњица завршетка Великог рата и
У прагматском налету интереса дневне политике, у
присаједињења војвођанских области Краљевини
дипломатским рововима савремености, покопана је
Србији, биће обележена у Новом Саду 24. и 25.
историја на коју Србија треба и даље да буде
новембра, а детаљан програм свечаности саопштили
поносна, а француски организатори церемоније
су Покрајинска влада и Одбор за обележавање ових
да се стиде
значајних историјских датума

П

рема најави, 24. новембра у
Српском народном позоришту
у Новом Саду биће одржана
премијера позоришне представе
„Светозар", рађене по тексту Милована Витезовића, а у адаптацији драматурга Спасоја Миловановића и у режији Југа Радивојевића. Истог дана
на новосадском Тргу републике од 21
сат уследиће трочасовни концерт.
На дан када је Велика народна
скупштина у Новом Саду пре 100 година прогласила присаједињење Србији - Срема, Бачке, Баната и Барање,
25. новембра, биће отворен новоустановљени Музеј присаједињења, а на
Тргу републике биће откривен споменик краљу Петру Првом Ослободиоцу. Истог дана, у присуству најви-

Нови Сад

шег државног врха Србије, Републике
Српске, представника регија и градова са којима АП Војводина и Нови
Сад имају однеговану сарадњу, у
СНП-у биће одржана свечана академија.
Током 24. и 25. новембра, такође, у
центру Новог Сада, биће постављена
велика мултимедијална изложба
„1918”, која ће приказати величину
Србије у Великом рату. У Матици српској и на Правном факултету 2. новембра биће одржани научни скупови о националном уједињењу Срба и
о присаједињењу.
У припреми је едиција "Српска
књижевност о Великом рату", коју
Покрајинска влада реализује са Министарством културе. Такође, на РТС-у је у току емитовање серијала „Великани српске Војводине" у 28 епизода. Покрајинска влада и Филмски центар
Србије обезбедили су средства за снимање играног
филма и серије о присаједињењу у 10 епизода по сценарију Милована Витезовића, а
у продукцији Кошутњак филма и Зилион филма. 

З

астава Косова у цркви Нотр Дам
и распоред седења на централној париској прослави послужили су француским организаторима да
Дан победе у Првом светском рату
више личи на дан победе у косовском
рату 1999. Француски председник
Емануел Макрон је у импресивном
говору, јасно циљајући на Доналда
Трампа, који проповеда америчку
„изузетност”, осудио покушаје доминације, описујући национализам као
„издају патриотизма” и позвао окупљене лидере да не забораве лекције
прошлости.
Испоставило се да је његова администрација „заборавила” да ода заслужену почаст Србији, земљи која је
у Великом рату нанела први пораз
аустроугарској војсци, која је током
четири године изгубила између 1,1 и
1,3 милиона становника и 62 процента
мушке популације.
Србија је била понижена. Случајно?
Никако. У прагматском налету интереса дневне политике, у дипломатским рововим савремености покопана је историја на коју Србија треба и
даље да буде поносна, а француски
организатори церемоније да се стиде.

Поново се испоставило да је у
жижи свих наших проблема – Косово. Председник Косова био је
награђен. И није био једини из овог
региона у коме, у временима Првог
рата, нису постојале државе чији су
данашњи лидери били почаствовани местима која су добили на трибини.
Александар Вучић био је смештен
у угао, Хашим Тачи седео је одмах
изнад Ангеле Меркел и Владимира
Путина. Није се овде радило о третману председника Србије, већ о статусу датом земљи која је 1914–1918.
била велики и важан савезник.
Срамна церемонија, иза које званични Париз не може да се сакрије,
још мање да је правда, учинила је
оно што многи у Србији не успевају:
да окупе земљу у јединственом огорчењу. Власт и опозиција. Националисти и проевропске либералне демократе. Западофили и русофили.
Хвала Паризу што је понизио савезника, а Споменик захвалности
Француској на Калемегдану би неко
време требало да буде прекривен
црним велом.
Извор: "Политика"
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ПРИЗНАЊА

Уручено високо државно признање Мађарске

А

мбасадор Републике Србије у
Будимпешти Раде Дробац, примио је високо мађарско признање - Средњи крст ордена заслуга,
које му је доделио председник Мађарске Јанош Адер.
Како је наведено у образложењу,
одликовање му је додељено „за допринос развоју мађарско-српских
политичких, економских и културних веза, као и за истакнуту улогу у
реализацији сусрета државног врха
Мађарске и Србије”.
Признање је 8. новембра добитнику уручио др Петер Андраш Стараи,
државни секретар за безбедносну
политику.
„За мене је то велика част и велико задовољство; потврда да сам за
ових више од пет година доприносио добрим односима две суседне
и сада већ могу рећи изузетно пријатељске земље. Мислим да то и јесте задатак амбасадора и амбасада
- да с једне стране бране, штите и
заступају интересе своје земље, али
и да истовремено негују и развијају
односе земље у којој су акредитовани, са њиховом земљом. Судећи по
овој награди, која је мени лична са-

Средњи крст ордена заслуга за
амбасадора Србије Радета Дропца

Председник мађарске одликовао је амбасадора Србије у Будимпешти за
допринос развоју мађарско-српских политичких, економских и културних веза
тисфакција и задовољство, ја сам
онда у томе успео. Повезао сам на
најбољи начин земље које иначе по
свему треба да буду блиске. Ми смо
суседи, делимо исти простор, исте
проблеме, па зашто онда не бисмо
на њиховом решавању заједно сарађивали. И мислим да је све то јасно
не само руководствима Србије и
Мађарске, него и народу; да се та
прича о историјском помирењу све
више чује и у пракси спроводи и да
Србија и Мађарска у свим областима све више сарађују”, изјавио је
амбасадор Дробац поводом добијања одликовања, које му је уручено
пред сам крај његовог службовања
у Будимпешти.
Д. К.

Раде Дробац и Петер Андраш Стараи

Амбасадор Дробац боравио у три српска насеља

Опроштајна посета Србима на југу Мађарске
Aмбасадор Србије у Будимпешти Раде Дробац је, у друштву супруге Светлане,
боравио у опроштајној посети Печују, а потом је својим присуством увеличао и
освећење крсног знамења на месту некадашње српске православне цркве у
Вемену и програм поводом 20. годишњице постојања
Самоуправе Срба у Мохачу
хришћански град,
бившу културну престоницу Европе.
Након боравка у
Печују, пут амбасадора Дропца водио
је у Вемен где је присуствовао свечаном
освећењу крсног знамења на месту некадашње српске, православне цркве, а
окончањем пригодне свечаности кренуо је за Мохач.
У граду на обали
Дунава, руководилац
дипломатског кора
матичне нам земље
У Мохачком музеју, са Јакшом Ферковом
Србије у Будимпешти, најпре је посеоком боравка у Печују, амбаса- тио Музеј „Дороћа Канижаи“ где га
дор Дробац је најпре обишао је са сталном поставком и изложбепоједине културно-историјске ном грађом с посебним освртом на
споменике града: некадашњу џамију српску, упознао директор културне
Гази Касим паше, која данас функци- установе Јакша Ферков. Одмах потом
онише као римокатоличка црква, уследио је обилазак месне српске
катедралу посвећену Св. Петру и Св. православне цркве и Српског клуба
Павлу, односно, српску православну где је госте поздравила Зорица Стецркву Св. Андроника и Јуније.
панов, потпредседница Самоуправе
У регионалном центру печујских Срба у Мохачу.
Срба, амбасадор Дробац се захвалио
Садржајна опроштајна посета нана срдачном пријему својих домаћи- стављена је обиласком Дворишта
на, уједно је изразио своје велико буша, а заокружена је присуством
задовољство што му се пружила при- културном програму, одржаном полика да више пута борави у престо- водом 20 годишњице постојања и
ници Жупаније Барање и упозна како функционисања Самоуправе Срба у
српску заједницу, тако и сам старо- Мохачу.

„Провео сам пет и по година у Мађарској и могу рећи да задовољан
одлазим. За ово време наши политички, али могу рећи и свеукупни односи
су значајно напредовали. Ја сам се
трудио са воје стране да томе дам
неки допринос. Јако ми је драго да
после многих година, ми сада немамо несугласице, политичке проблеме,
што истичу и руководиоци Србије и
Мађарске. Робна размена и укупна
економска сарадња наших земаља
константно расте, односи између два
народа се све више унапређују, односно, области, које нису биле до сада
карактеристичне за нашу сарадњу,
добијају нове неке подстицаје. Ми у
Мађарској имамо партнера, који са
нама увек делио проблеме, али сада

СУСРЕТИ
дели и решења. Имамо велику подршку Мађарске на пољу европске интеграције Србије, највећу од земаља-чланица Европске уније. Србија са
своје стране учинила је све што је
могла а увек може више за мађарску
заједницу у Србији и могу са задовољством констатовати да је последњих година и Мађарска учинила
много на побољшању статуса, финансијских услова и обезбеђења нормалних, несметаних могућности за развој свих особености српске заједнице овде у Мађарској. Српска заједница, морам рећи, веома је активна,
добро организована и са њом сам за
ових пет година, тако мислим, успео
да изградим, остварим јако добре
односе. Покушао сам да јој помогнем
где год сам могао, да јој пружим подршку од користи, па макар и сопственим присуством. Одлазећи одавде, лично, ја сам задовољан и мислим
да сам у оквиру оних обавеза и надлежности које сам имао, постигао
резултате којима могу бити задовољан“, рекао је амбасадор Дробац на
крају своје једнодневне опроштајне
посете.

Т

Са Ненадом Подрумцем, у печујској катедрали

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

С

АКЦИЈЕ

ентандреја нас је ових јесењих
дана дочекала окупана сунцем,
обојена руменилом раскошних
пузавица са старих зидова малених
кућа, и нешто мирнија него што смо
је сретали врелих летњих дана, када
је запоседну туристи. Калдрма је упијала наше кораке, усахли Дунав лењо
је савијао и остављао пешчану обалу
да се и она осунча, а једина живост
коју смо одмах приметили, допирала
је како смо се приближавали нашим
црквама.
Зид бивше Препарандије затичемо
обложен заштитним најлонима, а
само мало испод Благовештенске
цркве, радници су са камиона ужур-

Обнова цркава и зграде будућег музеја

Нова лица старих српских здања
у Сентандреји
„Радови су у току, а када се они окончају, Музеј Епархије будимске биће
пресељен на главни трг, што је далеко боља локација. Можемо рећи да је Музеј
већ израстао из својих оквира, имамо много експоната које треба изложити.
Изложбу је свакако потребно и обновити, а ова централна позиција биће много
погоднија и надам се да ће привлачити пажњу посетилаца Сентандреје”, рекао
је у разговору за наш лист протојереј-ставрофор Војислав Галић,
поводом грађевинских радова у Сентандреји

Потојереј-ставрофор Војислав Галић

бано скидали панеле и уносили их
преко улазних степеница у нову зграду Музеја, док су около стајале мешалице, џакови цемента и донета грађа.
Један број прозора био је већ уграђен, а нека су окна још увек чекала
да буду устакљена. Кренули смо
даље, ка Саборној цркви. Торањ под
скелама бљескао је на сунцу и већ
поносно одавао нове боје, бледо
жуту и загаситу теракоту, које ће бљеснути пуним сјајем када мајстори
уклоне и последњу скелу.
У канцеларији Епархије будимске
дочекао нас је љубазни протојереј-ставрофор, архијерејски заменик и
парох сентандрејски, отац Војислав
Галић, са којим смо поразговарали о
току ових обимних радова на нашим
црквама.
Присетили смо се и посете почетком марта месеца ове године и свечаности која је била уприличена по-

водом почетка радова на обнови
зграде старе Препарандије, када су
били присутни и уважени представници Мађарске владе.
- Читав комплекс састоји се, заправо, од зграде старе Препарандије и
једне зграде која је накнадно грађена, а била је нефункционална и у
веома лошем стању. Радови су још
увек у току, а када се они окончају
Музеј Епархије будимске биће пресељен овамо, на главни трг, што је
далеко боља локација. Можемо рећи
да је Музеј већ „израстао“ из својих
оквира, имамо много експоната које
треба изложити, изложбу је свакако
потребно и обновити, а ова централна позиција биће много погоднија и
надамо се, привлачити пажњу бројних посетилаца Сентандреје.
Од оца Војислава Галића сазнајемо
да су средства Мађарске владе, у износу од 1.607.000.000 форинти, одобре-

КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ ЦЕНТАР

У разговору са оцем Војиславом Галићем долазимо и на тему савременог
човека и савремене културе, наших интересовања, доброг образовања које
је неодвојиво од духовности, али и свеопште журбе и јефтине забаве.
- Постоји ипак један мањи круг људи које интересује култура. Морате да
покушате да људе некако „увучете у културу“. Можда су нас неки људи и
тражили, па нас нису пронашли, а овако ће наш Музеј бити на централном
тргу, много ближи, доступнији, отворенији. Ту ће бити и музејски кафе, људи
ће моћи да предахну, можда купе неки сувенир и слично. Много је туриста
у граду који праве селфије, поједу сладолед, и на томе се све и заврши;
шаролик је састав. У наше храмове улазе многи наши православци, често
организовано наши гимназијалци, а приметно је да су деца из Републике
Српске веома лепо васпитана, присуствују литургији, приступају са пажњом.
Понекима недостаје мало више пажње, а често је потребно и да их наставници боље припреме. Образовање и васпитање је јако важно, и младим
нараштајима је потребно показати праве вредности и дати им прави пример.
Сентандреја је део нашег свеопштег памћења, континуитета српског народа, наш културни и духовни центар, јер Црква размишља у перспективи
прошлости, садашњости и будућности, категорији свебухватног тока историје која улази у царство Божије - рекао је отац Галић за наш лист.

на за један читав пакет пројеката
Епархије будимске крајем 2016. године, а да је у оквиру те суме око 700
милиона форинти намењено за пројекат Препарандије и пресељење
Музеја. Читава дотација Мађарске

владе обухвата радове на обнови:
Саборне и Пожаревачке цркве, Препарандије, цркава у Мохачу, Шиклошу, Дунасечују и Бати, делимично
Јегарске цркве (други део средстава
обезбедио је град Јегра), а у припре-
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Будимпешта, 15. новембар 2018.

Отац Галић у разговору са нашом
сарадницом

ми је и значајни пројекат подизања
нове зграде пештанске црквене општине, као и обнова зграде бившег
конака Манастира у Српском Ковину,
који ће послужити за ризницу и изложбени простор.

- Читава 2017. година протекла је у
прибављању неопходне документације, грађевинских дозвола и сл., јер
се углавном ради о заштићеним споменицима културе. Било је неопходно расписати тендере, који имају
своју динамику, и за комплексну административну процедуру било је
потребно доста времена. Радови су
ефективно кренули почетком ове

године и теку по плану, мада је увек
потребно још мало времена. Тако,
уместо крајем децембра ове годинe,
очекујемо окончање радова до краја
марта 2019, када ће бити обављена
примопредаја завршене зграде. Мађарска влада је сасвим позитивно
реаговала на овај продужетак рокова, разумевши наше потребе - објашњава наш љубазни домаћин.
Грађевински радови на читавом
комплексу старе Препарандије веома су обимни, зграда је у потпуности
осавремењена по стандардима модерног градитељства, негде су мењани и делови конструкције, а ради се
и о унутрашњој обнови и новом мобилијару, осветљењу, сигурносним
системима, увођењу интернет мреже
и сл., што ће омогућити да се Музеј
Будимске епархије у потпуности усели када радови буду окончани.
Отац Војислав Галић са задовољством истиче да је лепа и топла јесен
погодовала радовима, а кроз шалу, у
којој, наравно, има и збиље, каже и
грожђу и вину.
- Било би добро да овакво време
потраје, јер нам је Пожаревачка црква још увек „рањива“. Спољашња
обнова подразумева обнову конструкције и покривача крова, и обнову фасаде. Иконостас је реконструисан средствима АП Војводина, и радом и трудом људи Завода за заштиту споменика културе Војводине. Увек
нешто и преостане, па би тако, требало урадити и зидне површине ентеријера. На Саборној цркви, такође,
ради се обнова крова и фасаде, и
ових дана мајстори већ скидају скеле.
Наш саговорник нас подсећа да се
средствима из Србије, односно АП
Војводине, у Преображењској цркви
ради обнова великог и импозантног
иконостаса. Радови теку већ две године, а потребно је још годину дана
да иконостас заблиста пуним сјајем.
Пројекат обнове сентандрејских иконостаса почео је још пре 6 или 7 година, како сазнајемо, и напредује
захваљујући стрпљивом, стручном и
преданом раду људи из Покрајинског
завода за заштиту споменика културе; ради се у етапама, а средства је
обезбедила АП Војводина. Преображењска црква је пре неколико година споља обновљења захваљујући
једној руској породици из Москве,
која је са великом љубављу даривала
средства. Постоји, међутим, још једна
идеја.
- Имамо иницијативу од стране
нашег Владике и кустоса Косте Вуковића да се у Преображењској цркви
изложе иконе из бивше Саборне цр-

ОБНОВА ИКОНОСТАСА У БУДИМПЕШТИ

Из разговора са протојерејем Зораном Остојићем, парохом будимпештанским, сазнали смо да се ускоро очекује окончање радова на реконструкцији иконостаса у пештанском Храму Светог Георгија.
- Ови радови су у последњој фази обнове, када се раде певнице и тронови, као и две плаштанице. Једну је радио Христофор Жефаровић, а друга је
руска плаштаница, која се, такође, налази у нашој цркви. Надамо се да ће
до децембра месеца радови бити сасвим завршени. Овај пројекат смо започели пре три године. Иконостас је саграђен одмах после велике поплаве
15. марта 1838. године. Тада је стари иконостас био готово сасвим уништен,
па су овдашњи Срби решили да саграде нови иконостас. Тај посао су поверили браћи Јанић из Арада, а иконе је радио Грк православац Карло
Стерио, који се и потписао ћирилицом на нашој престоној икони Светог
Ђорђа. Након свих ових година било је потребно да се уради рестаурација,
било је доста чађи, а и проток времена је учинио своје. Договорили смо се
са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе, на челу са господином Зораном Вапом, да се етапно ради рестаурација. Екипа рестауратора је овде код нас током зиме, јер имамо услове за рад, а током лета они
раде нашу лавру Хиландар - рекао нам је отац Остојић.

кве у Будиму, јер има места на великој површини зидова. Један део би
био изложен у новом Музеју, други
део у Будимпешти, а трећи део овде,
поред лепо обновљеног иконостаса.
Тако би наша Преображењска црква,
поред своје основне намене, постала
и један галеријски простор са иконама Арсе Теодоровића и украјинско-руских иконописаца, аутора њеног
иконостаса.

одличним односима, а потврда тога
је и положај обе мањине у наше две
државе. Високи представници државе Мађарске, потпредседник Владе
Жолт Шемјен и државни секретар
за односе са црквама и мањинама
Миклош Шолтес, били су прошле
године код нашег патријарха Иринеја у Београду. Том приликом од
Његове Светости одликовани су
високим одликовањима наше Цркве.

У разговору са оцем Галићем још
једном смо се подсетили и чињенице
да се у власништву Будимске епархије налази четрдесет српских цркава,
тридесетак других грађевина, као и
два манастира, у Грабовцу и Српском
Ковину.
- Још једном морамо да се захвалимо Мађарској влади на подршци
и разумевању, на бризи за наше потребе и наше жеље. Сарадња Мађарске владе и Епархије будимске
је одлична. Политичка клима је такође таква, Србија и Мађарска су у

Они су обојица побожни људи, римокатолици, али са поштовањем у
својим канцеларијама имају и православну икону. Погледали су Храм
Светог Саве у Београду, и приликом
посете позвали Његову Светост да
буде гост Владе Државе Мађарске.
Ми се са наше стране надамо да ће
се наши добри односи и надаље развијати на добробит и српског и мађарског народа - истиче на крају
нашег разговора отац Војислав Галић.
Добрила Боројевић
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ЕДУКАЦИЈА

З

ахваљујући подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
које је омогућило посету и присуство
васпитно-образовним активностима
у гимназијама, основним школама и
предшколским установама српске
престонице, наши педагози су имали
прилику да виде веома добре и корисне облике педагошког рада.
Дана 31. октобра уприличена је посета Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Ср-

Просветари из Мађарске на усавршавању у Београду

Размењена педагошка искуства и
демонстриране нове методе рада

У организацији Самоуправе Срба у Мађарској и Српског педагошког и
методолошког центра у Будимпешти, просветари из Будимпеште, Батање и
Сегедина су од 28. октобра до 3. новембра боравили на стручном усавршавању у
Београду, што им, према речима др Јованке Ластић, омогућује да обаве
усавршавање на српском језику и у Мађарској добију тражене поене

Министар Младен Шарчевић, Вера Пејић Сутор и др Јованка Ластић

бије. Том приликом, министар Младен Шарчевић је уручио сертификате учесницима стручног усавршавања. Приликом овог сусрета министар
Шарчевић и Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, потписали су и Протокол о сарадњи Самоуправе Срба у Мађарској
и поменутог српског министарстава.
Протокол се односи на организовање
посета и присуство српских просветара из Мађарске у васпитно-образовним активностима у Београду. У
свом кратком обраћању, министар
Шарчевић је нагласио:
„Према договору, уз тврдо обећање, ми ћемо 16. новембра ићи у Будимпешту и тада ће кренути нова
фаза историје и развоја Српског вртића, основне школе и гимназије у
Будимпешти. За нас је то једна веома
угледна установа. Ми ћемо се договорити заједно са мађарском Владом.
Први пут ћемо сада у закону, негде
почетком децембра, дати статус од
националног значаја Змај Јовиној
гимназији из Новог Сада и Математичкој гимназији из Београда. Иако
ваша школа није у склопу нашег министарства, свакако сте у ужем избору за једно такво звање.”
Потом је др Јованка Ластић, директорка Српског забавишта, основне
школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла” у Будимпешти,
министра информисала о томе да је

у Сегедину покренута српска основна школа и да су истовремено у току,
или су већ завршени, највећи пројекти за српску народност последњих
деценија.
Захваљујући помоћи мађарске
Владе, у Батањи је предата на употребу нова сала за физичко васпитање,
у Будимпешти је завршено проширење зграде српске школе, док је један
он најзначајнијих успеха покретање
Српске основне школе у Сегедину.
Директорка Ластић је истовремено изразила наду да ће се наставити
двадестогодишња успешна сарадња
између Српске самоуправе у Мађарској, српских школа и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, јер је то једина могућност да наши
просветари одраде усавршавање на
српском да добију акредитоване поене. Она се истовремено и захвалила
на пруженој помоћи и пријему, у нади
да ће српски просветари у Мађарској
и убудуће моћи да се надају помоћи
поменутог министарства.
После боравка код министра Шарчевића, просветари су истог дана
боравили и у Сремским Карловцима,
где су посетили знаменитости овог
симпатичног градића, о којем је веома интересантно говорио београдски
водич Зоран Илић. Још истог пријатног октобарског дана група Срба из
Мађарске боравила је и у Новом
Саду.

Учитељи и васпитачи српских
основних школа из Будимпеште, Батање и Сегедина су током стручног
усавршавања ове године имали част
да им врата отвори најстарија школа
у Србији - ОШ „Краљ Петар Први”,
која је је управо прославила три века
постојања. Настава се изводи пре
подне и почиње у 8 часова, а након
редовне наставе о најмлађим ученицима брину учитељи у продуженом
боравку, који је организован до 17
часова на сличан начин као и у Српској школи у Будимпешти. За даровите ученике организована је додатна
настава, а за лошије ученике допунска настава. Међу појединим наставницима и даље живи ентузијазам који
је уочљив кроз њихов рад и залагање
на часовима.
Поред допунске и додатне наставе
организоване су и слободне активно-

сти, у оквиру којих су: драмска, литерарна, фото-видео и информатичка
секција, моделовање, мали хор, секција младих биолога, као и секција
православног споменара. Већ од првог разреда, ученици уче два страна
језика: енглески и немачки.
Професори Српске гимназије из
Будимпеште ове године су посетили
часове књижевности и српског језика
у Земунској гимназији. Часови су
били веома занимљиви, а уочљива је
била и редовна употреба техничких
помагала, на првом месту пројектора
и рачунара, чиме је увелико повећан
квалитет наставе.
Према општем утиску просветара,
боравак на часовима је био веома
користан, што ће се, како се надају,
одразити и у раду васпитно-образовних институција у Мађарској.
Д. Дујмов

Основна школа „Краљ Петар Први”

АКТИВНОСТИ У ЗАБАВИШТИМА

Васпитачице из Мађарске су посетиле укупно четири вртића на територији београдске општине Стари град. Међу њима се посебно истакао вртић
„Мајски цвет”. У забавиштима поседује мешовите групе а број деце варира
од петнаест до двадесет малишана. У свакој установи присутни су логопеди,
дефектолози и психолози. Објекти су били пространи и добро опремљени.
У свакој институцији приметан је велики број радионица, као што су музичка, балет итд. Према речима самих васпитачица, на сваком кораку уочљива
је сарадња са родитељима, свако забавиште красе дечји радови, а посебно
импресивно делују жива активност, енергија васпитача и труд који улажу у
раду са децом.
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Будимпешта, 15. новембар 2018.

Гостовање у Поповцу

У

организацији Вијећа српске националне мањине (ВСНМ) Општине Поповац, у том барањском месту одржана је промоција
књиге „Сликом и речју против заборава“, коју је уредио др Предраг Ман-

ПРОМОЦИЈА

Публикација о оптантима представљена
сународницима у Хрватској

ле Мађарске и Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Том приликом бројна насеља с
јужнословенским становништвом остала су
у саставу Мађарске.
У времену 1921–1931.
године из Мађарске се
у КСХС (КЈ) преселило
око 12.000 Срба - оптаната, а ако се уз њих
рачуна и око 2500
Срба избеглица из МаБошко Мишљеновић, оптант из Шумберка
ђарске (који су избедић, председник Печујско-барањског гли у току 1921. године, а који су у
српског удружења са седиштем у КСХС третирани као лица са правима
Печују. Књигa, коју су 2016. године оптаната), тада је укупан број пресезаједно издали Самоуправа Срба у љених Срба из Мађарске био око
Печују и Печујско-барањско српско 14.500.
удружење, бави се збивањима у БаТо је имало за последицу да су
рањи по завршетку Првог светског Срби у периоду од 1921. до 1931. годирата и оптацијом српског становни- не у великом броју напустили бројна
штва.
насеља у Мађарској. Њихов одлазак
Наиме, распадом Аустроугарске је резултирао да су у многим селима
царевине долази до стварања нових у Барањи нестали или пак једва остадржава и повлачења нових граница. ли Срби, који су затим изумрли – даТако је дотадашња угарска жупанија нас, у многим насељима нема ни
Барања подељена између новонаста- једне српске душе. Остале су само
цркве и гробља да
подсећају на некадашње становнике.
На промоцији, окупљеној публици најпре се обратио Радојко Страјнић, председник Вијећа СНМ, који
је поздравио све присутне, међу којима су
били и представници
ВСНМ из других барањских општина и
Валпова, те Радомир
Јован Недић, потомак оптаната из Ланчуга и Илочца Чварковић, заменик

жупана Осијечко-барањске жупаније
и Зоран Милошевић, заменик начелника Општине Поповац.
У књизи „Сликом и речју против
заборава“, поред осталога, кроз казивање неких оптаната и њихових потомака, као и кроз бојне фотографије, дат је сликовит приказ збивања
оптације након Првог светског рата.
По речима др Предрага Мандића,
припремити такву књигу није био нимало лак задатак, јер је од тих догађаја протекло готово једно столеће,
а живих сведока је мало. Тако је и на
овој промоцији био само један оптант, Бошко Мишљеновић из Поповца, рођен у Шумберку 1928. године,
који се с родитељима у Поповац доселио 1930. године. Деведесетогодишњи оптант је токок вечери веома
надахнуто говорио о својим присећањима на минула времена. Своје приче, објављене у књизи, са присутнима
су поделили и потомци некадашњих
оптаната Стеван Огњеновић и Јован

О могућностима употребе српског језика

У

Пера Ластић

одржао је Пера Ластић, директор
Српског института при Самоуправи
Срба у Мађарској, у организацији
Самоуправе Срба у Десци.
Након поздравних речи Чедомира
Адамова, председника Самоуправе Срба у Десци,
директор
Српског института при земаљској
српској самоуправи је најпре представио рад института с посебним
нагласком на истраживачке пројекте који су у
току. У навођењу
пројеката истакнути су „Слика и
памћење“, „Српска гробља и надгробни споменици у Мађарској“,

М. Д. - Ј. Н.

Предраг Мандић, приређивач публикације

Предавање у Десци

дешчанском Културном, образовном и верском центру
„Свети Сава“ 24. октобра предавање под насловом „Могућност и
пракса о употреби српског језика“

Бертић из Белог Манастира, односно,
Јован Недић из Болмана.
У оквиру промоције приказан је и
филм „Прохујало с Веменом“ аутора
Ђорђа Шибалина, који се бави судбином српских становника села Вемена
у мађарском делу Барање, снимљеног на основу фотографија које су
остале из периода од 1916. до 1920.
године, непосредно прије оптације.
Поменути снимци - које је урадио
Бела Хернаи, сеоски учитељ и директор школе а на којима се налазе некадашњи српски житељи Вемена па
и српски војници - данас се налазе у
Етнографском музеју у Печују.
Након приказаног филма, неколицина присутних изнела је своја сазнања о оптацији, збивањима након
Првог светског рата. Уредник промовисане књиге др Предраг Мандић,
који је укратко говорио и о едицији
„Барањске свеске“, најавио је да ће
уследити наставак издања о оптантима и њиховим потомцима.

„Завичајни корени“, евидентирање
архивске грађе о Србима у Мађарској, изучавање српског језика у Мађарској, те многи други.
Пера Ластић је посебну пажњу посветио статистичким подацима који
сведоче о бројчаности српског живља у Мађарској. Иако је последњи
попис становништва резултирао изненађујуће резултате,
поготово што се тиче
броја оних, који су се
изјаснили да су припадници српске националности, ипак, треба рећи да ти подаци
не могу бити релевантни, напротив: они
су далеко од стварности. Знатно је мањи
број Срба у нашој земљи, а поготово брине
чињеница да опада
број оних који говоре
српски.

Поменутој негативној тенденцији
знатно доприносе мешовити бракови,
али и други фактори. Директор Српског института дотакао је и питање
српског школства у Мађарској, односно, друге теме, које су важне из
аспекта српске заједнице у Мађарској.
На крају предавања, публици је
била указана прилика да поставља
питања говорнику, а научно-популарно вече окончано је невезаним разговором о актуелностима и проблемима који се тичу српске заједнице у
Мађарској.
П. М.
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О

д корисника интернета данас
можемо чути и овакву реченицу: „Фото-бомбинговао ми је
селфи, па сам га анфрендовала на
Фејсу и блокирала на Инстаграму”.
– Под утицајем глобализације, све
очигледнији је утицај енглеског језика на српски, као и на све друге језике. Реч која се у енглеском појави
данас, већ сутра ће се појавити у свим
осталим језицима. Па добро, ми смо
увек, и у Вуково време, били отворени
према страним речима. Познато је да
ни Вук није с много љубави уносио

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Убрзано скрнављење српског језика

Усвајањем туђица стварамо антикултуру
која нас нарушава
Није проблем што толико англицизама улази у српски језик, јер нове речи
означавају појмове који треба да обогате нашу културу, већ је страшно шта
означавају те речи и каква банална култура улази у наш језик и свакодневицу.
Ако слушамо младе људе, ми ћемо чути неки језик који није ни српски, ни
енглески, него енглески у српском, каже проф. др Рајна Драгићевић

ОПОРУКА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

Стефан Немања је на самртној постељи изговорио речи које је записао
његов најмлађи син Растко – Свети Сава: „Чувајте, чедо моје мило, језик као
земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ
изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли
туђу реч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити
највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезначајнију реч
свога језика. Земље и државе се не освајају само мачевима, него и језицима.
Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је речи потро
и својих потурио.“

Проф. др Рајна Драгићевић

турцизме, а у његовом „Српском рјечнику” ипак има доста турцизама. Ми
смо, заправо, своју неку величину и
националну неоптерећеност увек показивали и тиме што смо се слободно
односили према новим речима. Данас није проблем што толико англицизама улази у српски језик, нове
речи означавају појмове који треба
да обогате нашу културу, најстрашније је шта означавају те речи и каква
банална култура на тај начин улази у
наш језик и свакодневицу - каже
проф. др Рајна Драгићевић, управник
Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.
Чувена лингвисткиња је учествовала у раду међународног научног скупа „Језик, култура, образовање”, који
је организован на ужичком Педагошком факултету.
Она је напоменула да се пре 10–15
година овом проблематиком бавио
Ђорђе Оташевић у докторату и закључио да највећи број нових речи у
српском језику представљају деривати настали од домаћих творбених
основа и афикса и да не треба превише да будемо забринути.
– То је за мене тада била важна
информација – додала је професорка.
Данас, међутим, највећи број нових
речи долази из енглеског језика.
– Реч фото-бомбинг, на пример,
пре две-три године појавила се као
реч године, а потом врло брзо и у српском језику. Она означава појаву када
неко прави селфи (што је такође једна од речи које су се недавно појавиле у српском језику), али се неко појави и поквари га. То показује да
живимо у нарцисоидном свету где је
јако важно правити сопствене фотографије, па је страшно ако вам неко
поквари ту самопромоцију – навела

је један од примера проф. Драгићевић.
Све чешће се чује и реч бинџовати
– када гледамо неколико епизода
једне серије једну за другом или комплетну серију одједном – која је такође била реч године. Затим реч анфренд – када одлучите неког да одбаците, избришете као пријатеља на
друштвеним мрежама.
– Све ово пратим зато што знам да
ће се свака реч изабрана за реч године од стране врло значајних лексикографских кућа, као што је Оксфордски издавачки центар, који објављује
Оксфордски речник, ускоро појавити
и у српском језику. Стално очекујем
да ће то бити нешто ново што оплемењује нашу културу, али те речи
уносе једну антикултуру која нас потпуно урушава, на све могуће начине.
Чак и не покушавамо да преводимо

те речи, него је, заправо, јако важно
да их задржимо у том облику енглеског језика – истакла је професорка.
Она сматра да то нису ни англицизми, јер да би нека реч то била, мора
по свом пореклу бити из енглеског,
али морфолошки и фонолошки уобличена према законитостима српског језика:
– Те речи које уђу, а уопште се не
прилагођавају, нису англицизми већ
енглеске речи у српском језику. Таквих је све више и ако слушамо младе људе, ми ћемо чути неки језик који
није ни српски ни енглески, него енглески у српском. Или можда српски
у енглеском, јер се тек понека наша
реч појављује.
На питање да ли томе може да одоли српски језик, она одговара одрично, зато што је утицај глобализације
огроман. Али могло би да се учини
да тај утицај буде нешто мањи, а медији ту имају огромну улогу.
– Знам пример колико су се Турци
трудили да реч селфи преведу на
турски језик. И успели су у томе. А ту
мора учествовати и држава. Језички
стручњаци треба да имају апсолутну
подршку државе, треба да постоје
лектори у свим медијима, добра лекторска служба која треба да промо-

више оно што језички стручњаци
предложе. У противном, остаће међу
четири зида то што језички стручњаци предложе – истакла је ова професорка, закључујући да језик треба
чувати и бринути о њему.
Позната лингвисткиња је на овом
међународном скупу говорила о Вуковом „Српском рјечнику”, будући да
је ово година јубилеја – два века од
објављивања првог издања 1818. у
Бечу.
– Вуков „Рјечник” је заиста, како је
рекао наш велики академик Павле
Ивић, најзначајније појединачно дело
у целокупној српској култури. Од тог
дела почиње оно што се зове савремени српски језик. Проф. Душко Витас је сачинио корпус од свих српских
речи у „Рјечнику”. Семантички сам
анализирала најфреквентнију лексику када се узме у обзир буквално
свака српска реч у тој књизи. То до
сада није било истраживано и дошла
сам до закључка да су најфреквентније именице: човек, вода, коњ, дан,
људи, дим, планина, Бог, кућа и песма.
Ове именице су најчешће и у српским
народним песмама и пословицама.
Те речи су, заправо, чворишта српске
културе – истакла је Рајна Драгићевић. 
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Драмска секција пештанске Српске школе гостовала у матици

Прича о националном заносу
и неоствареним сновима
Гимназијалци, чланови драмске секције „Сунцокрет“, београдској
и суботичкој публици приказали су представу „Судбине у магли”, рађену у
заједничкој продукцији Српске школе „Никола Тесла“ из Будимпеште
и Српског позоришта у Мађарској

П

редстава „Судбине у магли”
рађена је по роману „Воз савести“ Драгомира Дујмова,
српског писца из Мађарске и гимназијског професора српског језика и
књижевности, а премијерно изведена
1. јуна 2017. године у Будимпешти. Учесници у представи су чланови драмске секције „Сунцокрет“, под вођством Зорице Јурковић, драмског
педагога и глумице Српског позоришта у Мађарској, која потписује режију. Сценски покрет је радио Tибор
Ембер, а светло и тон Богдан Сабо,
обојица чланови Српског позоришта.
Сценограф је Изабела Борза, професор ликовне уметности у Српској
школи.
Чланови драмске секције, њих двадесет двоје, са својом професорком,
направили су представу која се бави
судбинама људи, њиховим националним заносима, као и суровим отрежњењем. Поред конкретних детаља
из романа, осмишљене су и разне
ситуације, додате сцене на основу
импровизација и убачени интересантни ликови, да би се креирала
заокружена прича. У роману се преплиће прича о неоствареним амбицијама и љубавима и судбинама Срба
из Мађарске у Великом рату, који су

се борили против свог народа. Личне
и породичне трагедије људи наговорених да се дoбрoвoљнo преселе у
прaпoстojбину нaкoн шeст вeкoвa oд
Вeликe сeoбe, кoja их je дoвeлa дo Будимa, драматично и узбудљиво су
стављене у историјски оквир. Порука
je заједничка и у роману и у представи: живот са другима треба градити
без обзира на место, државу, време,
нацију, веру и све друге разлике међу
људима.
Ове јесени се младим глумцима
пружила прилика да ову поруку пренесу публици у Србији. У сигурним
рукама школског возача Петра Хорвата, на турнеју су кренули и провели
три незаборавна дана у Београду и
Суботици гимназијалци: Јована Мајданџић, Филип Иланковић, Нађа Марчетић, Катарина Радојичић, Бојана
Младеновић, Ана Маргушић, Лара
Камаси, Јована Зец, Марта Михајлов,
Мила Божић, Марија Симић, Софија
Трифуновић, Софија Цветковић, Марта Јовановић, Лена Ембер, Јована Жугић, Вељко Круљ, Вања Павловић,
Никола Плавшић, Ђорђе Вукадинов,
Драгана Фризе и Мирко Митар Кркељић, бивши ђак, а од недавно професор у ђачком дому и члан Српског
позоришта у Мађарској.

ГЛУМИЦА КАО ГЛЕДАЛАЦ

Весна Чипчић, позната београдска глумица, такође је присуствовала
представи која је, како нам је рекла, на њу оставила снажан утисак.
„Ово вечерас је било право задовољство, ни једног тренутка нисам осетила празан простор, све време представе није било слабе тачке. С обзиром
да су ово гимазијска деца, ја сам задивљена. Толико озбиљни, компактни,
решени, мотивисани. Представа је писмено драматуршки добро обрађена,
тако да је прича потпуно јасна. Много сам научила вечерас, ја, после толико година стажа и то ми је најдрагоценије. Било ми је драго што сам била
публика и што сам имала част да уживам у деци. Велика им хвала што су
свима нама у гледалишту испричали тако болну, истиниту и дивну причу“,
изјавила је Весна Чипчић за наш лист.

Пратили су их: Зорица Јурковић, др
Јованка Ластић, директорка Српске
школе у Будимпешти, њена заменица
Анита Накић Вуковић и Катарина
Павловић Бачи, члан Српског позоришта у Мађарској и организатор турнеје.
У Београду су ђаке и професоре
угостили срдачни људи и велики домаћини из Дома за ученике средњих
школа „Јелица Миловановић“, Душко
Бабић, директор, Драгана Трифуновић, заменица директора, и Лидија
Ђурановић, секретар, са којима педагози из будимпештанске Српске школе имају дугогодишњу сарадњу.
Прва представа је одржана у београдском Омладинском позоришту
„Дадов“, након целодневне пробе,
намештања сцене, много узбуђења и
припрема. Пред препуном салом
млади глумци су доживели велики
успех и више пута су дуготрајним
аплаузом враћани на сцену. У публици су седели њихови вршњаци, уче-

ТЕАТАР
ници Шесте београдске гимназије у
пратњи професорке Јасне Перић,
затим ученици Земунске гимназије,
као и гости из Мађарске амбасаде и
Мађарског културног центра. Тема и
упечатљиво извођење веома су оставили утисак на присутне.
„Драга децо, ви сте вечерас нама
одраслима одржали час историје, јер
се о оптацији веома мало говори и
зна. Хвала вам!“, одушевљено је изјавио један старији господин.
После представе, екипа је прославила успех у београдској Скадарлији
уз вечеру, одличну музику и добро
расположење. Директорка Јованка
Ластић обезбедила је услове да се
ова турнеја оствари, све време била
уз децу, бодрила их и хвалила. Током
вечере децу је обрадовала вешћу да
је представи обезбеђено гостовање
у Бриселу.
„Морате редовно да долазите на
пробе, да све доведете до перфекције. Ако и у Белгији све прође како
треба, обећавам вам да ћу вас наградити, али вам сада нећу рећи како!“,
уз осмех је рекла деци директорка
Ластић.
Наредног дана младе глумце је
исти одговоран задатак чекао у Суботици. У току дана имали су прилику
да се мало опусте и посете суботичку
Градску кућу и недавно отворену рестаурирану Синагогу. Затим су у препуној сали Дечјег позоришта храбро
стали на даске, представили се суботичкој публици и поново доживели
велики успех.
Срдачна Миланка Костић из Фондације „Данило Киш“ ђаке је наградила богатом вечером, након које је
следило још једно славље и непроспавана ноћ. Сутрадан су се уз бурек
и јогурт опростили од Суботице и
уморни кренули у Будимпешту. Морало се у школу, али са дивним осећањем задовољства, испуњености и
остварености.
Овај пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике
Србије, а сарадници на пројекту били
су: Омладинско позориште „Дадов“
из Београда, Дом за ученике средњих
школа „Јелица Миловановић“ у Београду, Фондација за омладинску културу и стваралаштво „Данило Киш“
из Суботице (Миланка Костић), Дечје
позориште у Суботици (Андреа Хушњак), Српска школа „Никола Тесла“
у Будимпешти и Српско позориште у
Мађарској.
К. П.
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Сећање на знаменитог сународника

НЕВЕН

Н

а рођендан Вука Стефановића
Караџића, 6. новембра ове године, ученици 9.б одељења
Српске гимназије „Никола Тесла” у
Будимпешти, заједно са Ксенијом Сушић Марков, заменицом директора,
Изабелом Данко, разредним старешином и Драгомиром Дујмовом, професором српског језика и књижевно-

сти, полагањем венца код споменика
одали су почаст највећем реформатору српског језика, Вуку Стефановићу Караџићу и обишли неке од културно-историјских знаменитости Будимпеште.
Вук Стефановић Караџић рођен је
6. новембра 1787. године у Тршићу. Био
је најзначији реформатор српске граматике и сакупљач народних умотворина, али је пре свега био човек народа. Велики део свог живота био је
неписмен, али га то није зауставило
да стекне потребна знања која ће му
помоћи да из корена промени српски
језик и граматику и на тај начин омогући лакше и брже ширење писмено-

Ђаци обележили рођендан Вука Караџића
Полагањем венца код будимске бисте реформатора српског језика, ученици и
професори Српске школе у Будимпешти одали су пошту Вуку Стефановићу
Караџићу и обишли неке од културно-историјских знаменитости града

сти кроз језик за следеће генерације.
Та знања је стекао пре свега у Доситејевој школи, коју је морао да напусти због повређене ноге. То га је довело у Пешту, где је наставио лечење,
а уједно и свој рад.
Баш овде, у Будимпешти, близу
места где је Вук проводио велики
део свог времена (Гостионица „Код
златног јелена“), налази се његов споменик. Професор Дујмов је овом
приликом ученицима испричао кратку Вукову биографију и део његовог
живота, који је провео у Будиму и
Пешти. За нас је било довољо да будемо у присуству ове статуе да бисмо осетили величину и важност

Литерарни састави ученика

Ј

овог великог човека. У његову част
положили смо венац и своју посету
обележили минутом ћутања. Ту тишину прекинуо је глас наше разредне, која је ускликнула: „Слава Вуку!”
Посетили смо такође и споменик
Корнелија Станковића, нашег првог
композитора који се налази у близини. Оба споменика налазе се у парку
који стоји на некадашњим темељима
Табана, насеља у Будиму у ком су
некада живели Срби, а којем се више
не назире траг и за које
су везане многе интересантне легенде - како
мађарске, тако и српске.
Све те приче биле су нам
веома интересантне и
занимљиве: од освајања
тврђаве од стране
Османлија, преко живота
турских паша, па све до
до страдања светог Гелерта. Ипак, најинтересантније су приче везане
за остатке некада велелепне српске саборне
цркве у Будиму, од које
готово ништа није остало,
и која је прошла кроз поплаве и пожаре, да би на
крају била срушена од
стране људске руке на
обали Дунава. Такође
смо обишли и Будимску
тврђаву и са ње посматрали предео где су се
некада налазиле све ове
нама фасцинатне и значајне културне баштине.
Док смо уживали у погле-

бојимо Остављајући их у блату и на
милост и немилост створењу од којег сви толике силне године беже. Ни
не осврћу се чак од силног страха.
Хитају напред брзо. Нико ми никад
није рекао шта је на крају стазе.
Нико ми никад није рекао шта се
деси ако станеш на пола. Мада ако
их погледате сви исто заврше. Једноставно на неком делу стазе ће вас
престићи или заостати за вама и
више их никад нећете видети. Не
чини ли их то истим? Да ли читав
живот бежимо од оног чему заправо
хитамо?
Ко зна, вероватно је разлог томе
ова чудна стаза којом и ја сад трчим.
Једна чудна кружница на којој смо
сви. Нико никад није отрчао два круга. Можда је само прешао на другу
лепшу стазу, са бољим погледом на
Дунав и Пешту? А можда је и остао
негде тамо иза нас. Нема начина да
сазнамо како та чудна стаза, што је
живот зовемо, ради. Ја и сада трчим,

Мирјана Ђурић и Ања Реџовић, 9.б

би свој круг да заврши намерно,
својом вољом и без потребе. Неком
су ноге постале тешке, па је пао.
Многи би га можда и подигли да је
било начина да опет трчи, али није.
Идући пут кад будем трчала поред
Дунава мање ћу мислити. Није доали није свачије парче стазе исто. бро за мој део стазе да ме толико
Не трчимо сви под истим делом дуго чека.
неба. Неко је можда вештији, а неМарта Михајловић, 11.б
ком су просто неудобне патике па
Српска гимназија „Никола Тесла”

Једном сам покушала да побегнем

едном сам покушала да побегнем. Не питај ни како, ни од чега.
Једном не тако давно, била сам у
бекству. Трчала сам брзо колико су
ме троме ноге носиле. Таман кад
сам мислила да сам довољно брза
да побегнем, дах ми стаде, а са њим
и ја. Наставих након пар секунди,
али не више тако брзо као онда.
Нога за ногом се вукла, а оно је било
све ближе. Само сам чекала да осетим руку на свом рамену и стисак
што вуче у бездан. Такве мисли су
ме поново терале да трчим. Чак и
без ваздуха, настављала сам. Јер ме
стизало. Ишло ми је за петама и
било је све ближе сваки пут кад бих
застала. Зато сам настављала да трчим. Стопала су лупала час о бетон
од трња и ветар је секао. У свом том
мом силном бекству се живот смешио. Један живот преступника и
бегунца. Но нисмо ли то сви?
Бежимо читав живот од нечега.
Чак не знамо ни од чега, али се пак

ду, упоредо смо разговарали са професорком Ксенијом, која нам је ствари приказала из једног новог угла и
проширала нам видокруге.
Неописив је осећај видети нешто
своје, што вас подсећа на дом, у некој
другој земљи и на другом подручју,
где се тако нешто не очекује. Такође
треба рећи да је врло битно ценити
и неговати традицију нашег народа,
јер без ње губимо своје „ја”.

11

Будимпешта, 15. новембар 2018.

35. ЈУБИЛАРНО ВЕЧЕ
КУД-а „ОПАНКЕ”
17. новембра 2018. од 18.30 ч.
Адреса:
Angyalföldi József A. Művelődési Központ
Budapest XIII József A. tér 4.
У оквиру свечаног програма наступају:
Ансамбл „Вујичић”, Оркестар „Зора”, КУД „Мидрос”
После програма следи бал!
Цена улазнице: 2000 фт.
Информације и резервација карата:
Тел: 06 20 434 3302, 06 70 673 4353,
Имејл: opanke.pomaz@gmail.com
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
НОВЕМБАР
15. 11. - Вечерње
16. 11. - Св. Литургија
17. 11. - Вечерње
18. 11. - Св. Литургија
20. 11. - Вечерње
21. 11. - Св. Литургија
24. 11. - Вечерње
25. 11. - Св. Литургија

- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Ђурђиц)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.

IX СУСРЕТ ХАРМОНИКАША
И ИЗЛОЖБА ИНСТРУМЕНАТА
Тукуља, 17. новембра 2018. од 14.00 ч.
Концерти и изложба инструмената
Почасни гост: хармоникашка радионица
Scandalli - Castelfidardo из Италије
Адреса:
Tököl, Művelődési Központ és Könyvtár
Tököl, Kossuth L. u. 66.

КОНКУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Државни секретаријат Владе Мађарске за верска и
питања националних заједница, објавио је конкурсе за
финансијску подршку програмима и активностима
организација које окупљају припаднике народности.
Укупно су расписана четири конкурса за 2019. годину, за
различите области и категорије потенцијалних корисника
средстава, са детаљно образложеним циљевима и информацијама о висини средстава за која се конкурише,
потребној документацији, роковима за подношење пријава и другим неопходним подацима.
Увид у текстове конкурса заинтересовани могу добити
на интернет страници: bgazrt.hu

ИНФО СЕРВИС
МАЈСТОРИ И ЊИХОВИ УЧЕНИЦИ
Концерт Оркестра „Бабра”
и Ансамбла „Вујичић”

21. новембра 2018. од 19.00 ч.
Адреса:
Hagyományok Háza
Budapest, I Corvin tér 8.

Српска самоуправа V кварта у Будимпешти срдачно вас
позива на предавање и промоцију књиге

КУЛТУРНО ПАМЋЕЊЕ
ТРШЋАНСКИХ СРБА
Аутор: др Мила Михајловић
23. новембра 2018. од 18.00 ч.
Свечана сала Текелијанума
Budapest, V Veres Pálné u. 17.

НАРОДНОСНИ ДАН У
ТЕРЕЗВАРОШУ
22. новембра 2018. од 18.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана, изузев недеље
и празника, у 7:30 ч.

ДАН СЕОБЕ
На лађи „Győr”, која ће бродити Дунавом од
Будимпеште до Сентандреје и назад. Полазак у
Будимпешти са пристаништа код Vigadó-а (код „Жуте
куће“) на пештанској страни. Повратак на исти док.
17. новембра 2018. (субота)
Полазак у 12.00 часова
Долазак у Сентандреју око 13.30
Полазак из Сентандреје око 16.30
Повратак у Будимпешту oко 18.00
На лађи наступају оркестар „Село“ и играчи
КУД-а „Братство“ из Суботице
Програм у Сентандреји:
Посета Преображенској цркви и наступ
КУД-а „Братство“ из Суботице
Приступ бесплатан!
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са
Српским културним клубом у Будимпешти, Српском
самоуправом у Сентандреји и Српским институтом
Приредбу су материјално помогли:
Министарство за људске ресурсе и Српска смоуправа
XIV кварта
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

Представиће се бугарска, словачка, немачка, русинска
и српска самоуправа, а у име српске заједнице
наступају:
КУД „Рузмарин“ и оркестар FolkeStars
Улаз је слободан !
Адреса:
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
Budapest, VI Eötvös utca 10.

ПОТРАЖИТЕ НАС И НА
ИНТЕРНЕТУ
Захваљујући новим технологијама у области комуникација, неке од садржаја „Српских недељних новина”
већ низ година можете пратити и на интернету, и то
на нашем сајту (www.snnovine.com) и на Фејсбук
профилу нашег листа. Уредништво листа редовно
освежава сајт и профил „Српских недељних новина”
актуелним вестима, фотографијама, а повремено и
видео снимцима.
Овај вид комуникације са читаоцима показао се
као веома практичан, посебно када је реч о праћењу
дневно актуелних информација, које због протока
времена не пласирамо у штампаном издању нашег
недељника.
Такође, на Фејсбуку можете погледати и галерије
фотографија СНН-а са различитих друштвених
дешавања у српској заједници у Мађарској, које због
ограниченог новинског простора, нисмо у
могућности да објављујемо у листу.
Ваш СНН
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ЕКСКУРЗИЈА

ахваљујући позитивном вредновању годишњег рада и бодовима, додељеним од стране гремијума, Самоуправа Срба у Помазу је
на пољу диференцијалног финансирања народносних самоуправа ове
године забележила највећи успех у
историјату свог постојања. Бираном
телу Срба у Помазу су за успешну
делатност обезбеђена финансијска
средства помоћу којих су чланови

Ходочасничко путовање

Помашки Срби обишли националне
знаменитости у Барањи
Група Срба из Помаза боравила је на тродневном поклоничком путовању по
мађарском делу Барање и при том обишла српске храмове и друге
знаменитости у неколико места настањених Србима

већ поменуте српске самоуправе,
предвођени председником Петром
Богданом, могли да конципирају бројне програме, међу које су уврстили и
једно тродневно поклоничко путовање по Жупанији Барањи.
Ваља рећи да су Помазлије још
раније донеле одлуку да ће настојати
да обиђу све српске православне храмове у Мађраској. Пре две године
посетили су Шиклош, а прошле године боравили су у Вашархељу и Сегедину.
Ове године српске православне
вернике из Помаза пут је најпре водио до Стоног Београда, а такође

ром јерејом Љубом Милисавићем,
парохом помашким и председником
бираног тела Срба у поменутом граду Петром Богданом, овај пут на поклоничко путешествије кренули су 25.
октобра. Најпре су боравили у Медини где су уз стручну помоћ Алексе и
Ранка Сокића погледали месни српски православни храм, а одмах потом
пут их је водио у Сечуј, где је оновремено патријарх Арсеније III Чарнојевић желео да оснује схоластичку
гимназију и штампарију. У обновљеној светињи Помазлије су водичке
услуге добили од старатеља светиње
Цвете Вуковић.

летос, имали су прилике да бораве и
обиђу неколико манастира у матици
Србији. Избор је пао да походе светињама, првенствено, манастиру
Крушедолу, манастиру Ваведењу и
манастиру Раковици.
Ова духовна, црквена одредишта
нису била случајна, наиме, Крушедол
је био изабран због патријарха Арсенија III Чарнојевића, који је овде сахрањен, у манастиру Ваведењу у
Београду почива блаженопочивши
владика Данило, епископ будимски,
док се у манастиру Раковици налази
гробно место блаженопочившег патријарха Г. Павла, 44. врховног поглавара Српске православне цркве.
Српски православни из Помаза,
предвођени својим духовним пасти-

Из маршруте помашких српских прилику да упознају богато градитељправославних верника није изостао ско наслеђе, архитектуру српских
ни Шумберак, да би потом поклоници цркава па и прошлост, односно, садапосетили и споменик краља Људевита II код потока Челе надомак Мохача.
Такође, у близини већ поменутог
града налази се и млин Св. Николе
чији је власник Норберт Бугарски – и
овде су боравили Срби из Помаза,
који су пред сам крај првог дана стигли до свог преноћишта у Харкању.
Сутрадан, пут их је најпре водио у
Печуј, у месни српски православни
храм где их је поздравио и угостио
јереј Милан Ерић, парох печујски.
Затим су посетили Мохач, српску
православну цркву и гробљанску капелу – овде се у улози домаћина на-

СРПСКЕ

шла Зорица Степанов, потпредседница месне српске самоуправе.
Следеће локације Помазлија били
су Шарок - дочекао их је Ладислав
Вајдич, па Бреме, где их је примила
Анђелка Марић и Шиклош, где је домаћин био Иван Јаношев.
Последњег, трећег дана поклоничког путовања, Срби из Помаза су присуствовали прославама храмовних
слава у Мајшу и Илочцу. Помазлије
су биле очаране лепотом фресака
мајшанске светиње, односно, скромним, но, ипак посебним изгледом
светог храма у Илочцу. Свакако, током сва три дана путовања, имали су

НЕДЕ ЉНЕ

шњост српског народа. Која, свакако,
подразумева и духовност!
Није случајно што је на крају тродневног поклоничког путовања јереј
Љуба Милисавић, парох помашки
овако сумирао своје утиске: „Литургијом у Мајшу, односно, вечерњим
богослужењем и резањем колача у
Илочцу, ми смо заокружили наш
тродневни боравак у Барањи. Нисмо
веровали да је ситуација таква каква
је. Духовно се јачи, богатији враћамо,
него што смо дошли. Имали смо заиста успешан боравак овде и препоручио бих свима, који нису били овде
да дођу. Ја сам био на многим местима, али ово што смо овде видели за
ова три дана, заиста вреди и има великог смисла доћи овамо. Свакога
позивам да дође и упозна овај народ,
који је у малом броју и светиње које
заиста вреди видети!“
Јован Голуб, члан поклоничке групе, такође је био дирнут, ганут оним
што је видео: „За мене је ово било
незаборавно путовање. За три дана
видели смо бројне цркве у којима се
српство некада окупљало. Нажалост,
види се и трагедија, тј. да су Срби нестали. Имамо цркве, имамо народ,
имамо духовност – све је то повод да
поново дођемо и да се дружимо у
Барањи!“
У сваком случају, постоји реална
шанса да се Срби у Помазу поново
врате у Барању, наиме, Петар Богдан,
председник Помашке српске самоуправе је изјавио да овим путовањем
нису успели да обухвате сва она барањска насеља где постоје наше светиње. Баш зато, следећи пут желели
би посетити Мађарбоју, Липову, Вилањ и Мечку. Наравно, жељни су да
походе и друга места у Мађарској где
постоје српске православне цркве,
културно-историјски споменици српског народа. Све у циљу упознавања
прошлости и садашњости српског
народа, продубљивања духовности,
љубави према светосавској српској
православној вери. Изворишту вековног темеља, основама, које уједно
представљају и будућност.
Предраг Мандић
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