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ПОЛИТИКА Поруке Оливера Вархељија у Београду 

Европски комесар за суседство и проширење Оливер Вархељи изјавио је у Београду да је његов циљ да 
бар једна земља на Западном Балкану током његовог мандата постане спремна за улазак у Европску унију. 

„После објављивања нове методологије процеса приступања, проширење ЕУ на Западни Балкан је 
геополитички приоритет”, рекао је представник Мађарске у европској влади

„Геополитика почиње у нашем су-
седству у срцу Европе, на Западном 
Балкану. Добро је што сам овде (у 
Београду), јер желим да оснажим 
наше поруке и наше везе са земљама 
на Балкану, посебно са онима које су 
већ у процесу преговарања у присту-
пању, јер постоји напредак, а ја же-
лим да га убрзам, радећи заједно са 
Србијом”, рекао је Вархељи приликом 
посете Србији, јавља Танјуг.

Истакао је да је његов циљ да до 
краја мандата, у наредне четири и по 
године, макар једна земља из региона 
Западног Балкана, буде спремна за 
приступање:

„На томе радим, то је моја мисија 
за наредне четири и по године и на-

дам се да ћу у Србији за то имати 
пуно партнерство”.

Вархељи је рекао да постоје чети-
ри принципа на основу којих је ЕК 
желела да освежи процес који ће, 
каже, дати јасан правац куда треба 
да се иде кад је реч о проширењу.

Први је, наводи, кредибилитет, како 
би земље ЕУ биле боље упознате и 
узеле у већој мери у обзир прошире-
ње на Западни Балкан, али и да би 
процес био предвидљивији не само 
за земље чланице, већ и за земље које 
желе да приступе ЕУ.

„Кад се постигне резултат треба 
сви то да препознамо, као и да се, кад 
нема напретка или има назадовања 
иде корак уназад”, рекао је Вархељи. 

Он истиче да процесу проширења 
није дата перспектива „здраво за го-
тово” већ да сви морају да раде на 
томе – и он као комесар и Србија и 
свака земља која жели да се придру-
жи ЕУ. Кластери, односно груписана 
поглавља, по њему су идеја која би 
требало да пружи ширу перспективу, 
како се проблеми не би сецкали на 
ситне делиће.

Вархељи је рекао да је други еле-
мент плана, који ће ускоро бити обја-
вљен, отварање преговра ЕУ са Север-
ном Македонијом и Албанијом. Тре-
ба да се ради на ажурирању извешта-
ја за те две земље, како бисмо добили 
„зелено светло” за отварање погла-
вља до Самита ЕУ – Западни Балкан 
у Загребу.

Трећи стуб, према његовим речи-
ма, је нова стратегија економског 
развоја и инвестиција за цео регион, 
како би се знатно убрзале и прибли-
жиле економије Западног Балкана ЕУ.

„Да помогнемо земљама да ство-
ре тржишну економију која је отпор-
на, функционална, да их подигнемо 
на виши ниво, створимо привредни 
раст, отварање радних места, јер овај 
регион има огроман потенцијал и 
треба заједно да радимо”, рекао је 

Вархељи. Приликом боравка у Срби-
ји, Оливер Вархељи је позвао пред-
ставнике опозиције да учествују на 
изборима, јер сматра да је потребна 
сарадња свих актера у парламенту у 
спровођењу реформи на европском 
путу.

„Моја порука опозицији је да се 
створи заједнички минимум. Рекао 
сам им да би требало да учествују у 
изборима, да буду део новог сазива 
парламента", изјавио је после састан-
ка са представницима опозиционог 
Савеза за Србију.

Додао је да је видео неке позитив-
не знаке са међустраначким дијало-
гом, тако да постоје позитивне тен-
денције и верује да ће се то настави-
ти. Напоменуо је да је у Мађарској, 
одакле је он, за време процеса при-
ступања било веома важно да посто-
ји неки национални заједнички ми-
нимум, да се сви актери на политич-
кој сцени договоре о реформама 
које су потребне за чланство у ЕУ. Без 
тога, како је додао, јако је тешко 
остварити чланство у ЕУ.

„Владајуће већине дођу и прођу, 
али увек је исти изазов - реформе се 
морају спровести”, нагласио је он за 
ТВ Прва. 

Владе дођу и прођу, али нужност реформи остаје

Г рупа миграната која је прошле 
недеље боравила у келебијској 
шуми, близу границе, одвезена 

је наредног дана у прихватни центар, 
али се мигранти и даље у групама 
могу срести на улицама Суботице, 
Кањиже, Новог Кнежевца, Хоргоша, 
Мајдана, Раба, Таванкута, и других 
места дуж српско-мађарске државне 
међе.

- Мигранти неће сутра нестати са 
нашег терена, али наш задатак је да 
осигурамо безбедност наших грађа-
на - поручио је Роберт Фејстамер, 
председник општине Кањижа и до-

маћин сусрета представника север-
нобачких и севернобанатских локал-
них самоуправа, полиције и Комеса-
ријата за избеглице. - Једна је ствар 
када цивилне организације деле 
храну на терену и брину о њима, а 
нешто сасвим друго је када се ми-
грантима деле шатори како би фор-
мирали кампове унутар шуме или 
насеља. На тај начин им се шаље 
сигнал да не иду у прихватне центре, 
да не верују властима и институци-
јама у Србији, него да верују цивил-
ним организацијама и да раде оно 
што оне траже од њих, и то је озби-

љан проблем јер наносе штету целом 
систему. Постоје особе које коорди-
нишу путањом миграната, јер није 
реално да неко са Блиског истока 
пронађе место Рабе или Чикерију.

- Сигурно и сада постоји између 
три и пет особа које координирају 
путању миграната. Када се ми обра-
тимо тим мигрантима да ћемо их 
склонити са улице, они одбијају нашу 
помоћ јер кажу, рецимо, да „за два 
сата иду преко границе”. То онда није 
самоиницијатива - истиче Фејстамер.

У објектима у које се сакрију, како 
сазнајемо, пале ватру да би се угре-
јали, а неретко тако изазову пожар. 
Тако је недавно избио пожар у бив-
шем ресторану у Келебији, који је 
изгорео до темеља.

- У сваком моменту их је ту било 
бар десетак, али су се мењали, нису 
били исти људи. Ватрогасци су брзо 
стигли, али се ништа није могло 
спасти - прича Илона Варга са Ке-
лебије.

Д. А.

Мигранти све већи проблем на северу Србије

Проваљују и пале куће, 
мештани у страху

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ПРИОРИТЕТ
За ЕУ ће у наредном периоду велики приоритет бити регионална 

сарадња, изјавио је Оливер Вархељи у Београду. Таква сарадња ће, како 
истиче, бити посебно ојачана кроз нову методологију за проширење ЕУ 
и предстојећи самит у Загребу. 

Повећано присуство миграната на северу Србије 
ствара све веће проблеме мештанима, а постоји и 

стална могућност да неко страда, приликом 
учесталих покушаја преласка државне границе
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Ц ео пројекат изградње објекта 
површине 375 квадрата и набав-
ке опреме вредан је 300.000 

евра, а финансиран је заједничким 
средствима Покрајинске владе, града 
Суботице, Владе Мађарске и Интер-
националног клуба жена. У последње 
три године градска власт је, иначе, 
уложила око 17,5 милиона динара за 
адаптацију простора за вантелесну 
оплодњу

У Србији, као и у целој Европи, по-
стоји изразито ниска стопа наталите-
та са последичним старењем и сма-
њењем броја становника, изјавио је 
проф. др Зоран Гојковић, истичући да 
је тенденција раста инфертилитета 
присутна и у Севернобачком управ-
ном округу, па чак 17 одсто парова 
није у могућности да природним пу-
тем дође до потомства.

„Због тога је у Општој болници у 
Суботици отворен Центар за вештач-
ку оплодњу, који ће паровима у том 
делу Војводине олакшати поступак 
биомедицински потпомогнуте оплод-
ње" нагласио Гојковић и додао да је 
Покрајинска влада донела нове мере 
популационе политике, како би паро-
вима што више помогла да се остваре 
у улози родитеља.

Kако је рекао секретар Гојковић, 
осим три покушаја која финансира 
Републички фонд за здравствено оси-

гурање, парови у Војводини имају 
безусловно право на још три покуша-
ја вантелесне оплодње.

Осим тога, старосна граница за 
остваривање права на финансирање 
поступка биомедицински потпомуг-
нуте оплодње у АП Војводини поме-
рена је са 42 на 45 година, а још једна 
од новина је то што Покрајинска вла-
да финансира и замрзавање ембри-
она за наредне покушаје. Само за 
мере пронаталитетне политике По-
крајинска влада издвојила је за ову 
годину 650 милиона динара.

„И поред чињенице да држава ни-
зом мера издваја значајна средства 
у оквиру популационе политике, и да 
је на покрајинском новоу уведено низ 
нових мера за подстицање наталите-
та, и ми на нивоу града и те како во-
димо рачуна и унапређујемо мере 
које значе подршку породици и које 
имају за циљ да се, кроз различите 
услуге али и развој инфраструктуре, 
родитељи охрабре за проширење 
породице” нагласио је градоначел-
ник Лабан.

„Намеравамо да у скупштинску 
процедуру уврстимо измену одлуке 
која се односи на остваривање права 
на трошкове за вантелесну оплодњу, 
која ће омогућити већем броју жена 
да аплицирају за средства из буџета 
града. Поред низа мера усмерених 

на подршку породици, међу којима 
је четврти покушај вантелесне оплод-
ње за прво дете, повећали смо и ста-
росну границу и увели и финансира-
ње првог покушаја за друго дете", 
рекао је он.

Дирекор Опште болнице др Сло-
бодан Пушкар изјавио је да се може 
рећи да је ово још још један велики 
дан у историји и у раду суботичке 
болнице.

„Пројекат на који се чекало више 

од десет година пример је опредеље-
ности града, покрајинске и републич-
ке владе за побољшање и унапређе-
ње здравственог система Србије, за 
набавку нове опреме, за уношење 
нове технологије и унапређење лече-
ња и скраћивања листе чекања", каже 
Пушкар.

„Kроз Центар за вантелесну оплод-
њу у Суботици очекује са да ће годи-
шње проћи од 40 до 50 парова, као и 
да ће се тај број у будућности пове-
ћавати чиме би се скратиле листе 
чекања парова који чекају процес 
вантелесне оплодње

„Сматра се да један овакав центар 
у некој средини, нарочито код нас где 
постоји негативан природни прира-
штај и мали наталитет, може да по-
дигне број порођаја од четири до 
шест процената. Надам се да ћемо 
ми то врло брзо својим резултатима 
показати и у пракси” нагласио је др 
Радуловић. 

Новцем Србије и Мађарске основан  
центар за вантелесну оплодњу

Реализован здравствени пројекат у Суботици

У суботичкој Општој болници отворен је Центар за вантелесну оплодњу, вредан 
300.000 евра, који су заједнички финансирале Србија и Мађарска. Очекује се да 

нова институција ублажи драматичан пад наталитета у нашем региону

Н ајзначајнији напредак Мађар-
ска је направила у области 
развоја бањског и сеоског ту-

ризма. Та искуства могу се пренети и 
на Србију која, како се чуло на палић-
кој конференцији, има потенцијале.

„Поред тога ја мислим да се ту при-
ча и о ловном туризму, спортском 
туризму, наутичком туризму, дакле 
имамо ту више тих фаза туризма где 
имамо јако-јако велики потенцијал и 
надам се да ће наши мађарски пред-
ставници, односно бизнисмени то да 
препознају на време и улагаће и мо-
жемо заједно да почнемо са тим ра-
дом", каже Денеш Данко, туропера-
тер.

Србија је, у туристичком смислу, 
још увек пуна неискориштеног потен-
цијала. За предузећа из Мађарске је 
посебно занимљива Војводина.

 „Мислим да је Војводина географ-
ски јако слична Мађарској. Значи ти 
туристички садржаји који пружају 
основу за добру зараду у Мађарској, 
могли би да се прекопирају, да се по-
зитивна искуства пренесу у Војводи-
ну, да се направи туристички садржај 
овде у Војводини", каже Иштван Добо, 
шеф канцеларије Средњоевропске 
развојне мреже у Суботици.

За туристе из Мађарске су веома 
атрактивни и војвођански градови, 
између осталих и Суботица са Па-

лићем. У предузећу „Парк Палић” 
истичу да им искуства колега из 
Мађарске значе много у даљем ра-
звоју туризма на тој атрактивној 
локацији.

„Ја верујем да је сама наша гео-
графска позиција, дакле близина Ма-
ђарској, обухвата можда чак и исту 
таргет групу, исте економске прилике, 
као што је то случај и са Мађарском 
са туризмом у мањим срединама, 
тако да верујем да ћемо и ми заиста 
доста научити од данашњих гостију 
и да ће то у некој даљој будућности 

изродити резултате са којима ћемо 
моћи да се похвалимо", каже Љубица 
Бертовић, руководилац Сектора за 
одржаванје, инвестиције и развој.

Учеснике конференције је по-
здравио и амбасадор Мађарске у 
Београду Атила Пинтер, који је ис-
такао важност заједничких инфра-
структурних улагања Србије и Ма-
ђарске за развој туризма. Он је у 
том смислу подсетио да је 2012. го-
дине између две земље било само 
пет граничних прелаза, а да их тре-
нутно има девет. 

САРАДЊА

Детаљ са свечаног отварања

Палић

Мађарска је протеклих 20 година направила 
значајне кораке у развоју бањског туризма.  

Та искуства су мађарски стручњаци пренели 
представницима српских предузећа и агенција,  

на међународној конференцији која је  
одржана на Палићу

Како до бржег развоја 
бањског и сеоског туризма

Конференција на Палићу
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

ДОБРОЧИНСТВО 

Радоје Новков (1926-2020)

Р адоје Новков се у рајском насе-
љу придружио небеској плејади 
бројних истакнутих Дешчана, 

тамо где праведници почивају. Рођен 
је у Десци, 26. марта 1926. године, од 
оца Мате Новковог и матере Јулке 
Новков, рођене Јајагин. Српску основ-
ну школу похађао је у родној Десци, 
где је тада  учитељица била Видосава 
Милошев. Касније, на њено место 
дошла је учитељица Даница Јовичин 
и најзад, њена рођена сестра Милица 
Јовичин, од које је, заједно са осталим 
вршњацима, научио црквенословен-
ско писмо и православни катихизис. 
Поред тога, научио је и редослед бо-
гослужења на јутрењу, вечерњу и 
светој литургији.

Основно појање научио је у школи, 
а касније је појање учио код тада-
шњих врлих дешчанских појаца. Са 
старијим братом Младеном ревно-
сно је учио појање, а међу онима од 
којих је много тога научио увек је 
истицао Јездимира Брцана и деда 
Гуту. Неизоставан је био и учитељ 
Платон Подградски, који је много до-
принео учењу појања.  Његов начин 
појања наследили су и такви појци, 
као што су: Јоца Рус, Жарко Адамов, 
Јездимир Брцан, Милан Адамов и 
други. 

„Ја сам већ од своје четрнаесте 
године често ишао са нашим паро-
хом, јеромонахом Лаврентијем Томи-
ћем да појим и у Новом Сентивану. 
Ишли смо пешице. Сећам се да је са 
нама стајао за певницом и господин 
Љуба Крстин, велики добротвор наше 
богомоље. Он је сваке године поне-
што поклањао цркви“, присећао се 
Радоје Новков у интевјуу датом оцу 
Светомиру Миличићу, пароху де-
шчанском, у листу „Слога“, 2011. годи-
не. 

У међувремену, заволео је и тамбу-
рицу (прим). Учио је код Миливоја 
Ђорђева, да би потом, с временом, 
ступио у Дешчански стари оркестар, 
који  су чинили такви сјајни свирци, 
као што су: Цветко Јевремов, Пера 
Новков, Марко Рус, Малеш Адамов, 
Иштван Антони, Димитрије Живић,  
Милош Ђукин, Јожеф Бакоњи, Карољ 
Нађ и многи други.

Радоје Новков се четрдесетих го-
дина прошлог века укључио и у рад 
месне позоришне групе. Остала је у 
памћењу његова улога у комаду „Де-
војачка клетва“. Такође, радо је уче-
ствовао у чувању и неговању старих 
обичаја, божићних, ускршњих, ђур-
ђевданских, спасовданских и других. 

Марта 1951. године венчао се са 

Латинком, рођеном Туцаков, која му 
је била преко 65 година верни живот-
ни сапутник и која му је подарила 
сина Златоју и ћерку Веселинку. Смрт 
вољене супруге, пре три године, те-
шко је погодила Радоја. Последњих 
година живео је повучено, тихо, али 
увек окружен љубављу својих најми-
лијих.

Нажалост, 3. фебруара ове 
године заувек се затворила 
животна књига Радоја Новко-
ва. Душу своју предао је Го-
споду, оставивши упечатљив 
траг у животу српске заједни-
це у овом поморишком насе-
љу. То његово дело, месна 
српска заједница у Десци 
вредновала је на Савиндан 
2012. године, приликом свеча-
ног отварања Српског култур-
ног, образовног и духовног 
центра „Свети Сава“. Био је 
видно ганут када је њему, као 
и протођакону Василију Мар-
ковљеву, Велимиру Вељку Ра-
дићу, тада просветару у пен-
зији, као и др Марку Русу, не-
кадашњем лекару, у знак за-
хвалности за дугогодишњи 
рад за добробит српске зајед-
нице у Десци, уручено призна-

ње за животно дело. Приметне су 
биле тада  сузе радоснице на лицу 
деда Радоја: „Захвалан сам Богу што 
сам остарио и доживео да чујем зву-
ке наше мелодије, наших народних 
песама, којима се можемо дичити. 
Честитам нашој омладини, која орга-
низује и чува наше, и води бригу о 
томе. То сведочи и крепи наду у мени 
да ће и после нас остати трага да су 
ту, у Дески, били некад и појци у цр-
кви, и певачи и весељаци.“

Радоје Новков је на најдужи пут 
испраћен 8. фебруара, када се на де-
шчанском сеоском гробљу, осим ожа-
лошћене породице, од њега опрости-
ла родбина, многобројни чланови 
српске заједнице и бројни поштова-
оци.

Нека му је слава и вјечнаја памјат.
Предраг Мандић

Српска заједница у Десци остала је без још једног свог узорног члана, а 
преображењски српски православни храм изгубио је верног слугу Божјег. У 93. 
години живота, 3. фебруара ове године, заувек је утихнуо глас чувеног појца  

Радоја Новкова, који је на најдужи пут испраћен 8. фебруара,  
на дешчанском сеоском гробљу

У Печују се настављају активно-
сти на уређењу месног српског 
православног храма. Захваљују-

ћи помоћи господина Миодрага Ко-
привице, генералног директора РТВ 
Војводине, врши се фрескописање 
олтарског дела цркве, а пред сам крај 
прошле године Печујцима су стигли 
нови дарови. Наиме, цркви је прило-
жена нова мраморна плоча са натпи-
сом заштитника храма – Светог Ан-
дроника и Јуније. Из Дарде у Хрват-
ској, стигао је позлаћен крст са јабу-
ком, који ће бити постављен у порти.

Треба рећи да је мраморну плочу 
Печујцима даривао Југослав Берић, 
каменорезац из Крчедина у Србији, 

иначе, школски друг јереја Милана 
Ерића, пароха печујског, док је крст 
са јабуком приложио Никола Мужде-
ка, будући кум храмовне славе у Пе-
чују.

Он је присутне вернике информи-
сао да ће крст бити постављен у пор-
ти цркве, а вода, која ће цурити кроз 
крст, биће оплемењена титанијумом. 
Тај хемијски елемент ће одстранити 
тешке метале, бактерије и вирусе.

Што се тиче постављања крста у 
двориште светог храма, оно ће се 
обавити током пролећа, па се сви на-
дају да ће до храмовне славе и фон-
тана прорадити.

П. М.

Нови дарови за печујски храм

Срби из Деске остали без чувеног појца

Мермерну плочу Печујцима је даривао Југослав Берић, 
каменорезац из Крчедина у Србији, док је крст са 

јабуком приложио Никола Муждека из Дарде у 
Хрватској, будући кум храмовне славе у Печују

Стигли поклони сународника 
из Крчедина и Дарде
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Н едавном смрћу Славка Каша-
нина, дугогодишњег тутора и 
старатеља месног српског пра-

вославног храма у Липови, који је био 
и члан месне Српске самоуправе 
(ССЛ), место у том телу остало је упра-
жњено. Имајући у виду да се на окто-
барским мањинским народносним 
изборима, као кандидат за чланство 
у ССЛ-у на четвртом месту нашла 
Биљана Мартић, она је ових дана по-
стала нови члан представничког тела 
Срба у Липови.

Кћи блаженопочившег проте Ми-

рослава Мартића, 23. јануара је поло-
жила заклетву у згради Локалне са-
моуправе села Липове. Иначе ову 
већинску самоуправу, предводи њен 
супруг Рајко Бачванин, начелник на-
сеља. Нова чланица ССЛ-а, која се 
придружила председнику тог фору-
ма Николи Поповићу и потпредсед-
нику Милану Кашанину, присутни су 
пожелели успешан рад на пољу уна-
пређења друштвено-политичког, кул-
турног и верског живота  српске за-
једнице у Липови.

П. М.Чланови и гости Српске самоуправе Ержебетвароша

Н а молбу чланова Српске народ-
носне самоуправе у Баји (ССБ), 
у згради локалне самоуправе 

је 23. јануара уприличен сусрет гра-
доначелнице Кларе Њирати и члано-
ва представничког тела Срба у насе-
љу на обали Шугавице. Члановима, 
Марку Чилићу, председнику и Тибору 
Барабашу, члану ССБ-а, придружио 
се и протонамесник Јован Бибић, па-
рох сантовачки и администратор 
бајске парохије.

Гости су свог домаћина најпре упо-

знали са стањем у којем се налази 
месни српски православни храм. Ста-
ње Светониколајевске цркве у Баји је 
заиста алармантно, а ту своју тврдњу 
чланови ССБ-а су поткрепили и фо-
тографијама, које сведоче о потреби 
хитне реконструкције кровне кон-
струкције и спровођењу изолације 
цркве.

Градоначелница Њирати је саслу-
шала излагања својих гостију, да би 
их потом замолила да што пре под-
несу оквирни буџет и назначе колико 

би коштали радови на српском храму, 
пошто ће већинска самоуправа уско-
ро гласати о овогодишњем буџету.

Током састанка, који је протекао у 
пријатној атмосфери, разговарало се 
и о судбини друге, такозване „мале“ 
Благовештенске цркве, саграђене у 
18. веку. Она се једно време користи-
ла као концертна дворана, а 
сада је користе гркокатолици, 
према уговору који имају са 
градом.

Чланови ССБ-а су током раз-
говора затражили од градона-
челнице да убудуће и пред-
ставничко тело Срба укључе у 
сарадњу са братским градом 
Сомбором. Наиме, приликом 
посете градоначелнице Сомо-
бора Душанке Голубовић Баји, 
чланови ССБ-а нису били оба-
вештени, нити позвани да при-
суствују сусрету, што је изазва-
ло њихово негодовање. Срби у 
Баји су спремни да убудуће 
активније учествују у повезива-
њу два града програмима, а у 
плану им је да и сами отпутују 
у Сомбор, како би успоставили 
нове контакте са тамошњим 
установама и организацијама.

Градоначелница Баје је обе-
ћала да ће убудуће обратити 
пажњу на то да Срби буду при-
сутни приликом доласка деле-
гација из Сомбора у Бају и на-
јавила да ће о томе бригу во-

дити Розалија Прејлингер, референт 
за међународне односе при канцела-
рији градоначелника, са којом су 
чланови ССБ-а одмах заказали су-
срет. У наставку сусрета, размотрене 
су и актуелности везане за  народно-
сти, односно за сам град Бају.

П. М.

ВЕСТИСастанак у Баји

Чланови Српске самоуправе посетили градоначелницу

С рпска народносна самоуправа 
VII кварта Будимпеште недавно 
је одржала јавну седницу, на 

којој су се присутни подсетили мани-
фестација у чијој организацији је ово 
тело учествовало у прошлој години. 
Присутне госте, који су се одазвали 
позиву, поздравила је председница 
Српске самоуправе VII кварта др 
Александра Ластић. 

Чланови Српске народносне само-
управе VII кварта, Јулијана Которче-
вић и Драгомир Дујмов, на челу са 
госпођом Ластић, финансијску помоћ 
су пружили неколико пута. Матери-
јално су помагали свечани програм 
„Сретење - Дан државности Србије“, 
манифестацију  приређену у будим-
пештанској Српској школи „Никола 
Тесла”.  Потом је уследио наступ хора 
„Орфелин” из Новог Сада, у оквиру 
приредбе „Шест векова православне 
духовне музике”, коју је ова квартов-
ска самоуправа, такође, материјално 
подржала. Поменута самоуправа је 
издвојила новац за одржавање хра-
мовне славе Храма Светог Великому-
ченика Георгија у Будимпешти, као и 
за приредбу у част Ћирила и Методи-
ја, славу Српског ђачког дома.  

Током лета, Српска народносна са-
моуправа у Ержебетварошу пружила 
је финансијску помоћ приликом реа-
лизације Српског дечјег кампа „Вук 
Караџић”. Она је, исто тако, матери-
јално подржала и путовање ученика 
будимпештанске српске школе  у 
екоцентар, који се налази крај језера 

Тиса и у оквиру часа народописа по-
сету манастиру Грабовцу, у Толнанској 
жупанији. Ово тело је обезбедило 
претплату на „Политикин забавник”, 
који редовно стиже до ученика у Бу-
димпешти и Батањи.

Почетком лета, ова мањинска орга-
низација је купила и поклонила срп-
ском кабинету школе на Тргу ружа 
телевизор са ДВД-плејером, који уве-
лико доприносе квалитету рада про-
фесора у настави српског језика и 
књижевности. Српска самоуправа у 
Ержебетварошу је увек посебно во-
дила рачуна о издавачкој делатности. 
Новчано је помогла штампање бро-
шуре у којој се приказује досадашњи 
рад Српског језичког кампа  „Вук Ка-
раџић”. Затим је потпомогла и изда-
вање збирке критике и приказа Дави-
да Кецмана Дака „Провид кроз сва 
времена”, која је посвећена савреме-
ној српској књижевности која настаје 
на тлу Мађарске. Ова самоуправа је 
организовала и сусрет наших књи-
жевника приликом промоције поме-
нуте књиге сомборског књижевника 
Давида Кецмана, у Текелијануму.   

Др Александра Ластић је спомену-
ла да је Српска самоуправа VII кварта, 
као и до сада, и током прошле кален-
дарске године пружила значајну нов-
чану помоћ за успешно одржавање 
разних приредаба Српског забавишта, 
основне школе, гимназије, колегијума 
и библиотеке „Никола Тесла” у Будим-
пешти. 

Д. Д.

Заседање у Ержебетварошу

Активности у Липови

Окренутост потребама 
Српске школе

Комплетирано чланство 
Српске самоуправе 

Српска делегација у посети градоначелници Баје

Торањ српске цркве у Баји
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М едијска агенција „Heror Media 
Pont" је скуп у Новом Саду 
организовала уз подршку 

Привредне коморе Војводине, Днев-
ног листа „Magyar szó”, Словачко-срп-
ског онлајн медија „Storyteller”, Не-
дељника „Ruske Slovo”, Центра за ра-
звој мањинских и локалних медија и 
Асоцијације медија у сарадњи са 
МИДАС-ом. Дводневно стручно саве-
товање у фокусу је имало тему „Ма-
њински медији као ресурс развоја 
туризма“.

Конференција, приређена у згради 
Привредне коморе Војводине, окупи-
ла је медијске раднике, новинаре, али 
и стручњаке из области туризма, кул-
туре, привреде и заштите животне 
средине како из Србије, тако и разних 
европских земаља. Након уводних 
поздравних речи Бранислава Мами-
ћа, секретара Сектора услуга При-
вредне коморе Војводине, учесници-
ма конференције обратила се Ната-
ша Херор, директорка „Heror Media 
Ponta”, која је истакла: 

„Дијалог комуникационе платфор-
ме коју носи Европска конференција 
посвећена мањинским и локалним 
медијима,  у овој години се окреће 
туризму. Намера нам је да током ово-
годишњег издања конференције упу-
тимо поруку како домаћој, тако и 
европској широј јавности да разуме 
и прихвати медије на језицима мањи-
на као развојни ресурс, јер могу мно-
го тога да пруже управо својим спе-
цификумом."  

Учесници скупа су нагласили да 
сваки медиј треба да негује свој спе-

цифични приступ темама из области 
туризма и да аналитичко новинар-
ство треба да обухвати све теме које 
произилазе из области туризма. Овде 
се убрајају и такве тематске области 
као што је екологија, животна среди-
на, очување културне и природне 
баштине. Представљени су и разни 
сегменти  културно-гастрономског и 
верског туризма.

Посебно ваља истаћи одржавање 
округлог стола „Иновације у медији-
ма“, део пројекта Асоцијације медија 
Србије приликом којег су Гвин Нисен 
из Данске, Франк Јунг из Немачке и 
Силвиа Волбергер из Мађарске дали 
велики допринос у промишљању на 
који начин могу медији увести ино-
вације у своје новинарске, медијске, 
па чак и пословне приступе и праксе. 

„Током међусобне сарадње медија 

размењују се садржаји, а често пута 
се заједно ради на неким новинар-
ским причама. То, међутим, не значи 
да медији, који међусобно сарађују, 
треба да пишу на исти начин. Напро-
тив, сви задржавају свој новинарски 
ДНК и могућност да извештавају из 
свог угла посматрања“, рекла је Сил-
вија Волбергер, која је била модера-
тор округлог стола. 

Иначе, конференција је обухвати-
ла и панеле као што су „Војводина, 
као туристичка регија“, с посебним 
нагласком на Нови Сад, који ће 2021. 
године бити Културна престоница 
Европе, „Европски мањински и већин-
ски медији као ресурс развоја тури-
зма“, „Медији и екологија“ и „Русин-
ска култура и туризам.“

У раду панела и дискусији учество-
вао је и потписник овог извештаја, 

који је укратко  представио и рад 
Српских недељних новина, истакавши 
при томе да српски недељник у Ма-
ђарској периодично објављује тексто-
ве и фотографије о српским историј-
ским знаменитостима, природним 
лепотама. Често пута се простор у 
новинама посвећује и путописним 
текстовима са ходочашћа читалаца, 
као и ученичким екскурзијама. Тиме 
се доприноси ширењу интересовања 
за туристичке потенцијале Србије. О 
њиховој презентацији и промовисању 
посебну бригу воде Туристичка орга-
низација Србије и Туристичка органи-
зација Војводине, које су редовни и 
излагачи и на сајамским манифеста-
цијама у Мађарској.

„Мислим да је конференција била 
успешна. Успела је наша намера да 
истакнемо мањинске медије као ре-
сурс развоја туризма. Мањински ме-
дији треба да разумеју да они немају 
разлога да буду у неком запећку, јер 
ако су проактивни и раде на својој 
промоцији, постаће видљиви. Исто 
тако и другој страни, која треба да 
сарађује са њима, треба нагласити да 
имају потенцијалне партнере и нека 
искористе све оне капацитете, тј. по-
тенцијале које они нуде. По мени, 
највећи бенефит мањинских медија 
у данашње време јесте да су они при-
стојно медијско окружење. Они, то 
одговорно могу да тврдим, никада 
неће склизнути у жуту штампу. И то 
је оно што је највећи квалитет мањин-
ских медија", изјавила је за наш лист 
Наташа Херор. 

П. М.

ДРУШТВО Дводневна медијска конференција  

Мањински медији као ресурс развоја туризма
У Новом Саду је одржана трећа европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима, коју 

је организовала Медијска агенција „Heror Media Pont". Ова агенција окупља медије  
на језицима мањина и брине о њиховом развоју и унапређењу рада

П одухвате штампања разглед-
ница са српским обележјима, 
Цвета Вуковић је предузела 

како би се придружила обележавању 
800. годишњице аутокефалности Срп-
ске православне цркве. Конципирају-
ћи разгледнице, она је решила 
да на слику, штампану на карто-
ну, уврсти фотографију дунасе-
чујског српског православног 
храма, посвећеног Преносу мо-
штију светог оца Николаја у 
Бари, плаштаницу блаженопо-
чившег патријарха српског Ар-
сенија III Чарнојевића и бисту 
вође Велике сеобе Срба.

За патријарха Чарнојевића, 
35. поглавара Српске православ-
не цркве, Цвета Вуковић се 
определила и због обележава-
ња 330. годишњице Велике сео-
бе Срба. Духовни и световни 
предводник нације у Сечују је 
столовао од 1697. до 1702. године, 
па је та историјска чињеница 
послужила као повод и разлог 
да се добар део разгледнице 
посвети управо поменутом па-
тријарху Чарнојевићу.

Неуморна историчарка поно-
во је задивила не само локалну, 
него и ширу јавност у Жупанији 
Барања, па се по свему судећи 
можемо надати ће истим жаром 

наставити свој сакупљако-истражи-
вачки рад, који обухвата  научно от-
кривање српске прошлости, истори-
јата, културе и светосавског српског 
православља.

П. М.

Цвета Вуковић

Акције Цвете Вуковић у Мађарбоји и Сечују

Нове разгледнице са 
националним мотивима 

Пошто је на молбу Српске самоуправе у Мађарбоји 
објавила разгледнице са српским обележјима у том 

селу, Цвета Вуковић, историчар и истраживач, сличан 
подухват реализовала је и у Сечују
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КЊИЖЕВНОСТ 

О длуку да награда „Радоје До-
мановић” ове године припад-
не Светиславу Недучићу, до-

нео је жири на чијем челу је књижев-
ник Радомир Андрић. Добитнику ће 
признање бити уручено 18. фебруара, 
на свечаности у Удружењу књижев-
ника Србије у Београду. 

Приликом једног од ранијих разго-
вора за наш лист, Недучић је рекао 
да је превођење део његовог живота, 
од малих ногу. 

- Први превод није био мој само-
стални рад, јер су на њему више ра-
дили отац и сестра. Десило се то у 
четвртом разреду основне школе, 
када смо добили нов предмет, земљо-
пис. У то време нису били најбољи 
односи са Југославијом, па тако ни-
смо имали књигу на српском језику 
за овај предмет. Добили смо књигу 

на мађарском и мој учитељ ми је ка-
зао да сваку нову лекцију преведем 
на српски. То ми је ишло лако. Отац и 
сестра су ми врло много помагали, а 
за мене је то било изузетно корисно. 
Научио сам да се све може рећи и на 
другом језику и да је веома лепо када 
помогнемо некоме ко тај језик не по-
знаје – да се и он радује тим лепота-
ма које има други народ. Вршњацима 
сам преводио текстове народних 
песама, за музику и игру. И правио 
сам експерименте. Пробао сам, на 
пример, са енглеског и руског језика 

да преводим приче и стручну литера-
туру на српски и мађарски језик. Срп-
ску литературу касније сам почео да 
преводим, пошто у то време није било 
књига и часописа на српском, одно-
сно српскохрватском језику. Kњиге на 
нашем језику стигле су у сегединске 
књижаре тек шездесетих година про-
шлог века. То су биле књиге класика, 
као и оне са партизанском тематиком 
и о изградњи социјализма. Из тог пе-
риода имам више преведених прича, 
а покушао сам да преводим и рома-
не, али их, због недостатка времена, 
нисам завршио. Желео сам да прево-
де довршим када постанем пензио-
нер, али сада те књиге више нису 
актуелне.

Светислав Недучић рођен је у Ча-
наду, у Мађарској, у национално ме-
шовитој породици.

- Мати ми је била Румунка, а отац 
Србин, јединац у родитеља. Моји ро-
дитељи су после венчања наставили 
да живе у породичној кући, и то је, 
дефинитивно, одредило да моја се-
стра и ја одрастемо у српској поро-
дици. Са нама, децом, у ужој породи-
ци сви су говорили српски. Мати, која 
пре венчања уопште није говорила 
наш језик, учила је заједно са нама. 
Румунски језик смо учили од баке, а 
и од деце, Румуна, са којима смо се 
играли. А трећи језик – мађарски, на-
учили смо у забавишту и у широј 

околини. Ова мултиетничка средина 
позитивно је утицала на моје образо-
вање. Са знањем три језика добио 
сам искуство из три културе. Ово је 
велики дар појединцу и могу казати 
да и данас гајим све три културе и 
осећам се врло добро. Живот ми је 
лепши и богатији. Прва четири разре-
да учио сам у српској школи, наредна 
четири завршио сам на мађарском 
језику, као и гимназију. На Вишој пе-
дагошкој школи студирао сам мате-
матику и физику, а после сам завр-
шио и факултет. И све то, осим прва 
четири разреда, учио сам на мађар-
ском језику. За мене је мултилингвал-
ност увек била предност. Увек сам 
знао шта значи мултиетнички свет, јер 
сам више разумео културе других 
народа. Целога живота нисам имао 
осећај да сам затворен у кавезу, већ 
сам осећао око мене велику слободу 
и задовољство - рекао нам је овај 
превоцилац.

Недучић је један од само неколико 
Срба у Макови (стари назив Срба за 
Мако), у којем је некада постојала 
бројнија српска заједница. У разгово-
ру који смо водили пре четири годи-
не са њим, рекао нам је:

- Знам троје Срба 
у Макови, који гово-
ре нашим језиком, 
од којих је један мој 
најмлађи син, а оста-
ла двојица које сам 
споменуо су његова 
генерација. Само са 
сином разговарам 
српски, кад нам 
дође кући. Од оста-
ле двојице један ми 
је рођак и врло рет-
ко се састајемо, али 
одмах разменимо 
неколико речи „по 
нашки”. За трећег 
само знам да овде 
живи, али се још ни-
смо срели. Четрна-
ест година сам жи-
вео и радио у једном 
селу, где сам био је-
дини Србин, док су 
сви остали мештани 
били Мађари. И тада 
сам се трудио да са-
чувам српски језик. 
У томе су ми помага-
ле бивше „Српске 
недељне новине”, а 
касније и књиге које 
сам могао да наба-
вим у једној сегедин-
ској књижари, али 
их је било веома те-
шко пронаћи. Ствар 

се није мењала набоље ни касније. А 
сада редовно читам „Српске недељ-
не новине”, које веома много пома-
жу очувању српске културе и језика. 
У њима увек нађем чланке који ме 
интересују. Понекад проналазим и 
текстове које одлучим да преведем. 
Kад год сам имао прилику, пратио 
сам српску телевизију и радио. Сада 
Телевизију Србије гледам на интер-
нету, а радио у колима је стално по-
дешен на фреквенцију Радио Бео-
града. 

На питање шта би српска заједни-
ца у Мађарској требало да чини да 
би опстала, да би се сачувала од не-
станка и како најбоље чувати соп-
ствени идентитет, Светомир Недучић 
нам је тада одговорио:

- Треба стварати и јачати центре 
за културу и образовање на оним 
местима у Мађарској, у којима живе 
Срби у већем броју. Потребни су 
нови кадрови који ће се школовати 
у Србији, јер наша и од нас нешто 
млађа генерација, говори архаичан 
српски језик. Данашњи, свакодневни, 
литерарни и језик науке нам већ 
теже иду.

Д. А.

Светислав Недучић добитник награде „Радоје Домановић” 
Преводилац из Макове (Makó), овогодишњи је добитник награде „Радоје Домановић”, која му је додељена 

за превођење дела српских хумориста и сатиричара на мађарски језик. Добитнику ће признање бити 
уручено 18. фебруара, на свечаности у Удружењу књижевника Србије

Књижевно признање за нашег преводиоца из Макове

ПРЕВОДИ РОМАНЕ, ПРИЧЕ, АФОРИЗМЕ
Преводиоцу из Мађарске награда је припала за преводе романа, при-

ча и афоризама познатих писаца, класика српске књижевности: Радоја 
Домановића, Бранислава Нушића и Бранка Ћопића, као и савремених 
аутора, попут академика Драгослава Михаиловића, Драгутина Минића 
Kарла, Слободана Симића, Александра Чотрића и Бојана Љубеновића. 
Неке од књига српских аутора на мађарском језику, у Недучићевом пре-
воду, објавила је Самоуправа Срба у Мађарској.

ЗАШТО НЕМАМО СРПСКУ КЊИЖАРУ?
„Предложио бих, али не знам коме, да се оснује предузеће које ће у 

Мађарској да продаје књиге из Србије. Било би добро, када би се српске 
књиге могле наручивати поузећем, или интернетом на територији Ма-
ђарске, пошто је наручивање из Србије скупо”, каже Светислав Недучић.

Светислав Недучић

Радоје Домановић
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ДОКУМЕНТАРИСТИКА

В елику пажњу у Зрењанину по-
будила је изложба под називом 
„За мене није постојао други 

избор”, која је отворена у Културном 
центру у Зрењанину, а посвећена Раулу 
Валенбергу, угледном шведском ди-
пломати и хуманисти, који је током 
Другог светског рата у Мађарској спа-
сао хиљаде Јевреја од сигурне смрти, 
помажући им да не буду спроведени 
у концентрационе логоре.

Ова изложба је део пројекта бео-
градског Центра за развој културе деч-
јих права и Амбасаде Шведске у Бео-
граду, у партнерству са „Раул Вален-
берг академијом” из Стокхолма и уз 
подршку Шведског института. Отвара-
њу је, осим ученика основних школа из 
Житишта и Зрењанина, присуствовао 
Јоаким Верн, заменик шефа мисије 
Амбасаде Шведске, задужен за култу-
ру и проблеме младих.

Ко је био Раул Валенберг? Шведски 
дипломата на служби у Мађарској кад 
је почео Други светски рат, био је, у 
ствари, успешни бизнисмен и хумани-
ста, који је на предлог Америке и Ен-
глеске, прихватио позив владе Швед-
ске да се бави дипломатијом и помаже 
људима које су прогањали нацисти.

Раул је плаћајући силан новац ва-
дио Јевреје већ спаковане у специјал-
не вагоне којима су превожени у кон-
центрационе логоре, а правио је лажне 
пасоше, на основу којих су ишли у 
Шведску и на тај начин спасао неко-
лико десетина хиљада од Холокауста 
и масовног истребљења у логору Ау-
швиц-Биркенау.

Према званичним подацима, само 
у периоду од 15. маја до 8. јула 1944. 
године из Мађарске је пут Аушвица 
отишло око 150 возова са 437.000 Јевре-

ја, а за осам наредних недеља више 
од половине тих људи је масовно по-
губљено.

Тако је Валенберг у историју ушао 
као спасилац десетина хиљада мађар-
ских Јевреја којима је, у опасна ратна 
времена, издавао шведске пасоше, 
омогућивши им на тај начин да напу-
сте земљу и спасу се од сигурне смрти, 
која би их чекала да су пали у руке 
нацистима или доспели у злогласни 
будимпештански гето.

Шведска због тога слави свог хума-
нисту, који је у вртлогу ослободилачких 
борби против фашиста, једноставно 
нестао из Будимпеште, под сумњом да 
су га грешком убили Руси, а он је Ма-
ђарску напуштао да би спојио породи-
це којима је претходно помогао да 
побегну из мађарске престонице.

- Лепо је бити део овако значајног 
пројекта, који велича људскост и не 
признаје никакве границе када човеку 
треба помоћи и спасти га у невољи, 
односно сигурне смрти, као што је то 
својевремено чинио Раул Валемберг - 
нагласио је заменик амбасадора Швед-
ске у Београду Јоаким Верн, одуше-
вљен пријемом у Зрењанину, у којем 
ће изложба бити отворена за јавност 
до половине фебруара.

Поред изложбе, пројекат обухвата 
радионице са ученицима које имају за 

циљ да оснаже младе да у себи препо-
знају и оснаже праве вредности, хума-
ност, критичко мишљење и храброст и 
да својим примером буду носиоци 
позитивних промена којима се допри-
носи хуманијем друштву.

Александра Стаменковић, из Центра 
за развој културе дечијих права, истиче 
да међународни пројекат „Раул Вален-
берг - Буди носилац промене” подра-
зумева радионице са ученицима 
основних школа и установама културе 
у седам градова у Србији, Београду, 
Житишту, Зрењанину, Бечеју, Крагујев-
цу, Смедереву и Шапцу.

Kада су Совјети опколили Будимпе-
шту, нацисти су намеравали да хлад-
нокрво побију око 70.000 Јевреја, који 
су се још увек налазили у радном ло-
гору у мађарској престоници. Вален-
берг је успео да их одврати од тог по-
теза.

Немачки генерал који је био главно-
командујући у логору примио је писмо 
од Валенберга, у коме Швеђанин ста-
вио до знања генералу да ће бити сма-
тран лично одговорним за масовно 
убиство, због чега му следи смрт веша-
њем истог момента када Совјети про-
дру у Будимпешту, што је било само 
питање времена. Планирани масакр је 
заустављен недуго по пријему писма.

Д. А.

Историографска поставка у Зрењанину

У Културном центру у Зрењанину отворена је изложба о шведском дипломати Раулу Валенбергу,  
који је у Мађарској током Другог светског рата спасао од ликвидације десетине хиљада Јевреја.  
Раул је плаћао како би изводио Јевреје већ укрцане у специјалне вагоне којима су превожени  

у концентрационе логоре, а правио је и лажне пасоше, на основу којих су ишли у Шведску

Човек који је спасавао недужне из мађарских вагона смрти

СПАСАО МНОГЕ, АЛИ СЕБЕ НИЈЕ
Упркос немерљивом доброчинству, живот Раула Валенберга имао је ту-

жан и необјашњив крај. У јануару 1945. године, након што је совјетска војска 
ушла у Будимпешту, Валенберг је ухапшен. То је био последњи пут да је 
виђен у јавности. Никада није до краја разјашњено због чега је ухапшен, 
нити како је умро. Совјетско министарство спољних послова издало је са-
општење 1957. године, у којем се наводи да је Раул Валенберг преминуо од 
срчаног удара 17. јула 1947. у затвору Лубјанка у Москви. Међутим, једна 
бивша чистачица навела је да је дуго година после 1947. у затвору постојао 
затвореник који се одазивао на име Валенберг.

Отворено је неколико истрага о случају харизматичног шведског дипло-
мате, али ниједна није успела да разјасни разлог његовог хапшења, нити 
шта се с њим догодило након тога.

- Уколико бисмо могли да се сретнемо с њим, чврсто бисмо му стегли 
руку и изљубили га - углас су рекли Франк Вајда и Маријана Балшон, двоје 
од око 80.000 Јевреја чије је животе спасао Раул Валенберг, кога многи на-
зивају „шведским Шиндлером”.
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У препуној свечаној сали Задужби-
не Саве Текелије, чланови орке-
стра „Аурелијус” извели су јед-

ноипочасовни концерт, који се у много 
чему разликовао од ранијих. Уз инстру-
менталну и вокалну пратњу младих 
тамбураша, Зоран Бугарски је својим 
карактеристичним, продорним гласом, 
извео прегршт познатих композиција 
из бивше Југославије, али и оних које 
су много мање познате и певане. 

Програм је почео инструменталним 
нумерама, да би затим Брица ушетао 
у салу уз песму „Има дана када не 
знам шта да радим“ и придружио се 
оркестру. Наставили су песмама из 
Паноније, при чијем извођењу се пока-
зала виртуозност музичара, њихова 
комуникација и професионалност. 

Оркестар младих музичара, посве-
ћених музици и задовољствима које 
она носи, испраћен је громогласним 
аплаузом. Изванредно музицирање, 
дивни гласови, лепе песме и разновр-
стан репертоар поново су учинили ово 
вече незаборавним.    

Чланови оркестра долазе из разних 
места у Војводини: Миодраг Ћулум, 
први басприм и шеф тамбурашког са-
става „Аурелијус“, Марио Левић, Мар-
ко Парчетић, Немања Путниковић, 
Дејан Петковић, Степан Михијловић и 

Марко Шош.  „Велика нам је част што 
смо поново у Будимпешти. Сада, после 
трећег гостовања у Текелијануму, а 
четвртог у овом дивном граду, бићу 
слободан да се сада и сами позовемо 
на следећу Нову годину, јер су наши 
концерти постали традиција“, изјавио 
је Зоран Бугарски Брица. 

„Захваљујући нашој омладини оку-
пљеној у Центру тамбурашке културе, 
ми се трудимо да негујемо песме које 
говоре о љубави, о нашој култури, на-
слеђу и традицији. Тренутно имамо 89 
чланова, од најмлађих до најстаријих 
заљубљеника у тамбуру и лепу музику. 
Из тог тамбурашког састава издвојили 
су се чланови састава „Аурелијус“ и 
постали су прави професионалци“, 
рекао је Бугарски. 

Искористио је прилику да проти 
Лазару Пајтићу честита 50 година рада 
и преда поклон брачном пару Марти 
и Ивану Роцков, поводом њихове 43. 
годишњице брака. Њима је  поклонио 
песму „Крај танана шадрвана“. Такође 
је посебно поздравио амбасадорку 
Босне и Херцеговине у Мађарској, Би-
љану Гутић Бјелицу и њену породицу, 
као и добре пријатеље Крунослава 
Кићу Агатића и породицу Адамов из 
Деске. 

- Са оркестром „Аурелијус“ сам у 

Будимпешти први пут и захваљујем 
се дивној публици, која је, видело се, 
жељна оваквих песама. У Мађарску 
поново долазимо крајем лета, када 
се у Десци одржава Тамбурашки 
камп и Камп за хармонику и фрулу 
-изјавио је за наш лист Зоран Бугар-
ски. 

Ову манифестацију финансијски 
су помогли архијерејски заменик, 
протојереј Лазар Пајтић и Биљана 
Милошевић, уз организацију Српског 

позоришта у Мађарској. На концерту 
су били присутни и гости из Раче: 
Сања Вељковић, уредник програма у 
Културном центру Рача, Катарина 
Павловић, директорка Библиотеке 
Рача и Милош Николић, директор 
Туристичке организације. Уприличен 
је разговор са Миланом Русом, ди-
ректором Српског позоришта у Ма-
ђарској о будућој сарадњи и гостова-
њу представе овог театра.

К. П.

Воз се, стењући, заустави на сеоској 
станици. Нађбарачка, Сантовци би 
рекли: „Барачка”. Сувоњави човек у 
црној мантији са тврдим белим око-
вратником и црним биретом на глави, 
закуца на окно. Јереј Апић се прену. 
Католички свештеник је млатарао 
рукама показујући му да спусти про-
зорско окно. Оцу Милошу ништа не 
би јасно. Посматрајући забринути 
поглед непознатог човека, он ипак 
устаде и спусти окно. 

 – Господине, ви сте сантовачки 
српски попа? – упита видно узбуђени 
човек на српском језику.

– Да, ја сам! – одговори Милош 
Апић.

– Молим вас, господине, брзо си-
ђите са воза! Немојте ићи у Сантово... 
– настави барачански свештеник на 
мађарском језику.

– Како?
– Нипошто не смете отпутовати у 

Сантово! – упозоравао га је жупник.
– Шта то причате, побогу? Зашто да 

не идем у Сантово? Уосталом, ко сте 
ви? – снебивао се Милош Апић.

– Ах, пардон! Дозволите ми да се 
представим. Ја сам плебанош Тива-

дар Тот. Начуо сам да вас тражи жан-
дармерија. Кажу, код месних власти 
вас је пријавио сантовачки берберин... 

– Мене је пријавио берберин? – за-
чуди се парох сантовачки.

– Да! Наводно због неких политич-
ких ствари... Господине, послушајте 
ме! Немојте ићи у Сантово! Није вре-
ме... – кумио га је барачански попа. 
– Чули сте да су југословенски авио-
ни бомбардовали неколико мађар-
ских места? Ускоро ће избити рат 
између Мађарске и Југославије… 
Знате, ја сам родом из Суботице... Не 
препоручујем вам...

– То није могуће! Ја се у животу 
никада нисам бавио политиком. Ни-
коме нисам наудио... – Апића изнена-
дише злослутне речи непознатог 
свештеника. 

– Не изазивајте субину! Знате како 
је, војска, усијане главе, ванредно ста-
ње... – преклињао га је Тивадар Тот.  

– Хвала вам, поштовани господине 
плебаношу! – рече отац Милош и при-
хвати пружену му руку. 

– Не излажите се непотребним 
опасностима!

– Непознати су путеви Господњи! 

– проговори Апић. – Оче, верујтe ми 
на реч, ја у животу никоме ништа 
лоше нисам учинио. Морам да идем! 
Дужност ми је да припремим децу за 
причешће... Не брините, неће бити 
никаквог проблема... А што се моје 
судбине тиче, слуга сам Го-
спода мога, а мој Отац небе-
ски било када може да ме 
позове себи. Ја због тога уоп-
ште не бринем. Сетите се 
речи нашег Спаситеља: „Нека 
буде воља Твоја”!

У тај час зачу се непријатан 
звук пиштаљке отправника 
возова. „Укрцааавање!”, викну 
отегнуто кондуктер. 

– Сетите се Касандриних 
речи! – довикну му још жуп-
ник.

– Како? О чему то причате?
– Сетите се стихова Есхи-

лове трагедије „Орестија”:
„Па ни сад ако не верујеш, 

- не марим. Будућност иде. 
Ускоро ћеш...”

Уто локомотива кратко за-
пишта и пусти пару. Компози-
ција се затресе и воз стењући 

крену даље. Жупников лик нестаде у 
густом облаку паре и дима.  Милош 
намах настави да казује Есхилове 
стихове:

„Ускоро ћеш признати и пожалит 
што пророк бејах истинит.”

Одлични будимски професори 
класичне филологије добро га нау-
чише и уведоше у красоте јелинске 
литературе.   

„Не знам шта је ћев овај чо'ј'к... 
Здраво је фураст...”, промрмља у себи 
презвитер. Нипошто није хтео да пре-
кине путовање.  (…)

Драгомир Дујмов

Парњача која је саобраћала између Баје и 
Сантова 

МУЗИКА

Новосадски тамбураши оживели стара, добра времена
Познати новосадски музичар и педагог, виртуоз на тамбурици Зоран Бугарски Брица, по четврти пут је 

гостовао у Будимпешти. После концерта у Бечу, у Текелијанум је довео оркестар „Аурелијус“,  
чији су чланови студенти музичке педагогије и етномузикологије у Новом Саду

Концерт оркестра „Аурелијус“ у Текелијануму

ФЕЉТОН

Колегијално упозорење католичког жупника
„Нипошто не смете отпутовати у Сантово!”, упозоравао је барачански  

жупник Милоша Апића. „Кажу, код месних власти вас је  
пријавио сантовачки берберин!” 

Страдалнички животни пут Милоша Апића (17)
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Међународна олимпијада у роботициНЕВЕН

Н а предлог Међународног 
Ферст комитета (FIRST Global), 
ученице Гимназије „Креатив-

но перо”, заједно са једном учени-
цом ЕТШ „Мија Станимировић”  из 
Ниша и једном ученицом Српске 
гимназије „Никола Тесла” из Будим-
пеште, као и са својим ментором 
Вуком Вујовићем, представили су 
Србију на Међународној олимпија-
ди у роботици. 

Олимпијада је одржана у Дубаију, 
у Уједињеним Арапским Емиратима. 
Робот је у деловима допремљен из 
САД. Логистичку и стручну подршку 
у процесу прављења робота пружио 
је Машински факултет Универзитета 
у Београду.

Основни циљ овог пројекта било 
је јачање свести о важности STEM 
каријере, као перспективе за развој 
младих људи и пружање подршке 

интеркултуралној сарадњи и разме-
ни. STEM је курикулум утемељен на 
идеји образовања у четири специ-
фичне дисциплине: наука, техноло-
гија, инжињерство и математика, 
које су интегрисане кроз интерди-
сциплинарни приступ.

Сваки тим чини највише пет уче-
ница и два ментора, а српски тим 
чиниле су: Тара Маловић, Јелена 
Томашевић, Мина Матић, Сара Ја-
шовић и Јелена Здравковић. Тимови 
су били различити. Постоје тимови 
који не представљају само земље 
већ заједнице (нпр. „Тим наде”, коју 
чине мигранти, избеглице, „Тим 
Европа”). Укупно су учествовала 194 
тима и сви су били подељени у два 
савеза од по три репрезентације, и 
они су решавали различите задатке 
усмерене на један од великих про-
блема данашњице. Ове године тимо-
ви су научили нешто о правим иза-
зовима повезаним са чишћењем 
светских океана. Океани су све зага-
ђенији, што негативно утиче на њи-
хов живи свет и околно становни-
штво. 

За решавање овог глобалног про-
блема са загађењем океана тражи 
се много више од најбољих инже-
њерских умова. Потребне су потпуно 

нове технологије и будући лидери 
који ће понудити решење. Осим так-
мичења у роботици, ученици и уче-
нице уче да се неки изазови могу 
превазићи само када људи схвате да 
смо сви у истом тиму и да заједнич-
ким радом, кроз примену технологи-
је и сарадњом, можемо постати но-
сиоци позитивних промена у свету.

Првог дана ученице су биле у по-
знатом „La perle” позоришту, где је 
одржана церемонија отварања так-
мичења. Сваки тим је носио своју 
заставу (обележје) и на тај начин се 
представио осталим учесницима. 
Након тога, ученицима се обратио 
оснивач FIRST Global-а, Деан Камен, 
организатор такмичења, као и мини-
стар за вештачку ителигенцију УАЕ. 
Церемонији отварања присуствовао 
је и крунисани принц Дубаија, а све 
је било пропраћено акробатским, 
сценским и музичким преформан-
сом. 

Српски тим је био женски и то је 
била реткост на такмичењу. Због 
тога је лично Анушех Ансари, прва 
жена која је била у Међународној 
свемирској станици, дошла да их 
упозна. 

Тара Маловић, 11/ц, Српска 
гимназија „Никола Тесла”

Д омаћини гостовања батањских 
ђака, Ева и Кристифор Брцан, 
срдачно су дочекали малиша-

не и учитељице Српске школе из 
Батање и кренули са њима у обила-
зак малог музеја српских рукотво-
рина. Деца су имала прилику да 
виде делове ношњи, који су се нека-
да носили на овим просторима, као 
и стари намештај, и упознали се са 
богатом историјом КУД „Банат“ из 

Деске. Затим су погледали радиони-
цу традиционалних српских заната 
у којима су их дочекале везиље и 
ткаље. Оне су деци показале како 
се везе и како се тка на разбоју.  
Врло брзо су се и сама деца опро-
бала у овим рукотворинама, па су 
кренула са својим првим везом и 
ткањем. 

Четвртаци су исткали по један 
мали ћилим, док су прваци везли на 

картону. Учитељица Станислава Ђе-
неш Екбауер за наш лист додаје: 
„Ово је идеално место где наши 
малишани могу да се упознају са 
старим занатима. Ми смо прошле 
године, у школи, кренули са овом 
идејом да деци приближимо старе 
занате. Видели  смо да су деца вео-
ма заинтересована, поготово када 
и они учествују у самом раду, ства-
рању, па малене ручице вешто пра-

ве радове. Када они могу да „окусе“ 
тај занат, е онда је то оно право, тек 
тада ће разумети праву суштину.“

Управа школе ће настојати да 
обезбеди свим ученицима посету 
Српском културно-образовном и 
духовном центру „Свети Сава“ у 
Десци, како би сви имали прилике 
да се упознају са овим старим зана-
тима.

СНН

Чудесне рукотворине у дешчанској етно радионици 
Гостовање батањских ђака у Десци

Усмереност ка решавању глобалних проблема данашњице
Олимпијада је одржана у Дубаију, у Уједињеним Арапским Емиратима, а робот је у деловима допремљен  

из САД-а. Логистичку и стручну подршку у процесу прављења робота српском тиму  
пружио је Машински факултет Универзитета у Београду

Сарадња Срба из Батање и Деске овог пута je остварена кроз часове народописа, који су ученицима  
1. и 4. разреда Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта држани у Десци.  

Наиме, дошло се на идеју да се батањски ученици боље упознају са српским везом и ткањем, а  
идеално место за то је свакако Српски културно-образовни и духовни центар „Свети Сава“ у Десци
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ИНФО

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2020”
Из штампе је изашао „Српски календар 2020”, 

традиционално издање Самоуправе Срба у Мађарској. 
Ову публикацију можете набавити и у Канцеларији ССМ-а, 

у Улици Микше Фалка 3, у Будимпешти.

Цена календара: 
1100 форинти по примерку

Радно време Канцеларије:
Понедељак - четвртак од 9.00 до 15.00 ч.

Петком од 9.00 до 12.00 ч.

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на 

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПЕСНИКИЊЕ 
ПАРАСКЕВЕ

– на мађарском језику –

У наставку вечери:
 Послава Дана Светог Валентина и Светог Трифуна

14. фебруара 2020. у 19 часова

у просторијама Српског позоришта у Мађарској
Будимпешта, ул. Нађмезе 49

Цена улазнице: 2000 фт 

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ФЕБРУАР  

 
14. 02. - Петак, Вечерње  16.00 ч.
15. 02. - Субота, Св. литургија  10.00 ч. 
             Сретење Господње
15. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
16. 02. - Недеља, Св. литургија  10.00 ч.
22. 02. - Субота, Св. литургија  10.00 ч. 
             Задушнице
22. 02. - Субота, Вечерње  16.00 ч.
23. 02. - Недеља, Св. литургија 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

ПОКЛАДНИ БАЛ У КАЛАЗУ
14. фебруара 2020. од 19.30 ч.

Организатор:
 Калашка Српска самоуправа 

За добро расположење побринуће се 
оркестри „Зора“ и „Guca Partyzans Brass Band”

Бранка Башић, Слободан Вертетић

Током вечери: томбола!
Награде за најкреативније маске!

Улаз је бесплатан!

Резервација столова на телефон: 
+36 20 944 16 50

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

Српска самоуправа у Будимпешти и Српски културни клуб у 
Будимпешти срдачно Вас позивају на

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕТЕЊА
Дана државности Републике Србије, односно 

216. годишњице од избијања Првог српског устанка

15. фебруара 2020. у 15.00 ч.

У програму учествују:
Браћа Теофиловићи и чланови 

Српског позоришта у Мађарској

Празничну беседу одржаће:
Борислав Рус, председник ССБ-а и Младена Прелић, 

добитница Сретењске повеље

Место одржавања програма: 
Културни и медијски центар Срба у Мађарској 

(Будимпешта VI кварт, Ул. Нађмезе 49)

Програм се реализује у суорганизацији са 
Српским позориштем у Мађарској, Српским институтом 

и Удружењем „Српски форум”

У наставку вечери: 
Прослава Светог Трифуна, патрона 

Српског културног клуба у Будимпешти

Реализацију програма помогли су: 
Српскe самоуправe XIV и XIX кварта Будимпеште,

Амбасада Републике Србије и 
Културни и медијски центар Срба у Мађарској

ТРАДИЦИОНАЛНО СРПСКО  
ВЕЧЕ У БАТИ

Субота, 15. фебруар 2020. од 20.00 ч.

Посетиоце забављају: 
Оркестар Радована Марића и вокални солисти 
Драгана Стаменковић Брена и Жељко Панонац

Наступају: 
КУД „Рузмарин”, КУД „Банат”

Цена улазнице: 1.500 фт

Адреса:
Barátság Kulturális Központ

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
Телефон: +36 20 9756 132

ПРОСЛАВА СВ. ТРИФУНА У ДЕСЦИ
16. фебруара 2020.

У 15.00 ч. – Освећење винограда (Ул. Петефи 33/B)
У 16.30 ч. - Дегустација вина и предавање Л. Мода

Адреса: 
Деска, Српски центар „Свети Сава”

Српски културни центар „Коло“ у Морахалому

OБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕТЕЊА
Дана државности Србије

14. фебруара 2020.

Од 17.00 часова: 
Отварање изложбе о Тодору Манојловићу
(1883. Белики Бечкерек – 1968. Зрењанин)

Од 17.30 часова
Концерт Милене Радовић, уметнице на виолончелу

Уметничко удружење „ELECTE”

15. фебруара 2020.

Од 17.30 часова
Вечерње у капели

Од 18.00 часова
 Извођење представе „Ноћ и магла“

Глумци „Киш театра" представу ће одиграти на 
српском језику, по тексту Данила Киша, у режији и 

адаптацији Владимира Грбића

Адреса: 
Српски културни центар Mórahalom, Röszkei út 44.

Предавање Ласла Јанке, учитеља народне музике и 
истраживача локалне историје

БУДИМСКИ И ПОМАШКИ ВИНСКИ 
РЕГИОНИ И ТРАДИЦИЈА СРПСКОГ 

ВИНАРСТВА
14. фебруара 2020. у 18.00 ч. у Помазу

На крају предавања - дегустација вина

Цена улазнице: 500 фт
Адреса: Pomáz, Szabadság tér 1.
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Н а празник Светог апостола Пе-
тра – Часне вериге, 29. јануара, 
у храму Светог Георгија у Бу-

димпешти, поводом крсне славе eпи-
скопа будимског Лукијана, Свету ар-
хијерејску литургију служио је висо-
копреосвећени митрополит загребач-
ко-љубљански Порфирије, са домаћи-
ном, владиком Лукијаном. Њима су 
саслуживали: протојереј-ставрофор 
Војислав Галић, протојереј-ставро-

фор Маринко Марков, игуман Јустин 
Стојановић, јереј Љубисав Милиса-
вић, протођакон Миодраг Јовановић, 
ђакон Александар Лукић и ђакон 
Стефан Милисавић, уз појање хора 
наше пештанске цркве. 

На крају Свете архијерејске литур-
гије, митрополит Порфирије је благо-
словио славске дарове и пререзао 
колач у част првоврховног апостола 
Петра, а затим се обратио домаћину, 
епископу Лукијану и честитао му је 
крсну славу, са жељом да у здрављу 
и са љубављу Христовом руководи 
поверено му стадо Будимске и Теми-
шварске епархије, на многаја љета. 
Он је том приликом изразио радост 
што се налази у Храму Светог Геор-
гија и свима је пожелео да молитве 
Светог Петра увек и непрестано буду 
присутне, да непоколебљиво и са ве-
ром у Христа носимо своје бреме, тј. 
крст живота свога.

- И ланци сужањства понекада 
могу да буду часни, зависи ко их носи. 
Носио их је Свети Петар, човек пун 
љубави. Нема ни једног бољег и већег 
знака, од знака љубави, по коме ће 
нас познати и други, да смо хришћа-
ни. Ако љубимо једни друге и живимо 

у таквом духу, и расположењу, Бог ће 
нас ослободити сужањства. А, шта је 
то љубав? Љубав тражи спремност да 
примамо и прихватамо једни друге, 
да не судимо и да опраштамо. Господ 
Исус у својој Бесједи на Гори каже: 
Не судите да вам се не суди. Јер, ка-
квим судом судите, онаквим 
ће вам судити и каквом ме-
ром мерите, онаквом ће вам 
се мерити. А, Бог другачије 
суди од нас. О праштању гово-
ри и образац свих хришћан-
ских молитви, молитва „Оче 
наш“, коју је изговорио сам 
Христос када су га ученици 
питали како да се моле: 
„Опрости нам дугове наше 
као што и ми опраштамо ду-
жницима својим“. Отуда није 
случајна мисао светих отаца 
да „човек никад није сличнији 
Богу него кад прашта“. При-
ближите се Богу и он ће се 
приближити вама. Нека љубав 
увек буде присутна у нашим 
душама. Ако смо оковани љу-
бављу, сви други ланци и око-
ви сужањства ће лако да спад-
ну. Тако ћемо да напредујемо 
и растемо, ма где да идемо. 
Господ ће нас због тога обила-

то наградити и обасути многим даро-
вима. Пре свега, том истом том љуба-
вљу која је једини гарант нашег по-
стојања. Живели, да вас Бог чува на 
многаја љета!“, рекао је митрополит 
Порфирије.

После свете литургије, у сали паро-
хијског дома уприличено је послуже-
ње. Том приликом преосвећеном 
владици су упућене најсрдачије че-
ститке поводом Његове крсне славе. 

Поред бројних гостију и свештенства, 
били су присутни: амбасадор Репу-
блике Србије у Мађарској, Иван То-
доров, амбасадор Босне и Херцего-
вине, Биљана Гутић-Бјелица и пуков-
ник Раша Лазовић, војни аташе.

Славица Зељковић

ДУХОВНОСТ

„Приближите се Богу и он ће се приближити вама. Нека љубав увек буде 
присутна у нашим душама. Ако смо оковани љубављу, сви други ланци и окови 
сужањства ће лако да спадну. Тако ћемо да напредујемо и растемо, ма где да 

идемо”, поручио је митрополит загребачко-љубљански Порфирије у 
Будимпешти, на прослави Празника Св. апостола Петра

Љубав је једини гарант нашег постојања
Прослављене Часне вериге, крсна слава владике Лукијана

БЕЛЕШКА О ГОСТУ
Митрополит загребачко-љубљански др Порфирије (Перић) рођен је 22. 

јула 1961. године. Дипломирао је на Православном богословском факул-
тету у Београду, 1986. 

На постдипломским студијама у Атини борави од 1986. до 1990. године, 
када по благослову епископа бачког др Иринеја долази у манастир Светих 
архангела у Ковиљу, где је рукоположен у свештеномонашки чин и поста-
вљен за игумана. За њим у манастир долази мноштво младих монаха и 
искушеника. То су године када манастир Ковиљ постаје духовна матица 
многим младим људима, интелектуалцима, уметницима, популарним глум-
цима и рок музичарима, поготово из Новог Сада и Београда. Од тада се 
игуман Порфорије посебно ангажује и на лечењу оболелих од болести 
зависности. 

Докторирао је 2004. године на Богословском факултету Универзитета у 
Атини. Чувеног психијатра, академика др Владету Јеротића, на Богослов-
ском факултету је наследио на катедри Пастирске психологије.  Именован 
је за митрополита загребачко-љубљанског 2014. године. Један је од нају-
гледнијих савремених српских духовника и интелектуалаца. 

СЕЋАЊЕ НА СВЕТОГ ПЕТРА
Празник Часне вериге обележавају и они којима то није крсна слава, 

јер се сматра лошом срећом ако се не прослави дан којим призивате 
срећу и благостање у дом. Предање каже да одмах после смрти Исуса 
Христа и Вазнесења, почиње прогон хришћана који је трајао више од три 
стотине година. Царев намесник Ирод, управник Галилеје, погуби Јакова, 
брата Јовановог и, на подстицање Јевреја, заповеди да ухвате Петра и баце 
га у тамницу. Петар је у тамници спавао окован, између два војника, и ноћ 
пред извођење на суд, засветле се цела тамница и анђео куцну Петру по 
ребрима, пробуди га па му рече: „Устани, обуј се и опаши се, па хајде са 
мном“. Петар устаде, а окови му спадоше с ногу па пође с анђелом. Војни-
ци су спавали као мртви, па анђео проведе Петра поред страже, а кад су 
дошли до гвоздене градске капије, она се сама отвори и тако се Петар 
ослободи затвора и вероватне смрти.


