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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Ж ељка Цвијановић се у поне-
дељак, првог дана званичне 
посете Мађарској, састала са 

председницом државе Каталин Но-
вак. Како је званично саопштено, на 
дневном реду је, између осталог, била 
европска перспектива БиХ, као и еко-
номска и привредна питања. Закљу-
чено је да Мађарска „разуме поли-
тичку ситуацију и да је пријатељ зе-
мљама Западног Балкана”.

„Међу неколико земаља Европске 
уније које разумеју ситуацију у БиХ 
и Западном Балкану је и Мађарска. 
Зато ценимо њен однос и став да је 
дијалог решење, а не притисци и 
санкције”, рекла је  Жељка Цвијано-
вић након званичног састанка са 
председницом Мађарске Каталин 
Новак. То, сматра она, треба да разу-
меју и остале земље Европске уније, 
јер су стратешко опредељење БиХ 
европске интеграције. Зато је, каже 

она, жеља да ЕУ буде партнер, као 
што то чини Мађарска.

„Ваш пријатељски однос се дубоко 
цени и захвални смо за политичко ра-
зумевање које показујете према це-
лом нашем простору. Данас у ЕУ не 
препознајемо превише оних који ра-
зумеју све процесе који се дешавају 
на Западном Балкану. За мене делује 
тешко схватљиво и контрапродуктив-
но да доделите статус кандидата, а 
онда позивате на санкције”, нагласи-
ла је Цвијановићева.

Мађарска жели да европска пер-
спектива БиХ буде јача, због политич-
ких и економских, али и безбедно-
сних разлога, каже председница Ка-
талин Новак. 

„Процес придруживања БиХ не 
сме бити заустављен и надамо се да 
од кандидатског статуса до пуно-
правног чланства не би требало да 
прође дуго времена. Западни Балкан 

је кључ будућности Европе. Да ли ће 
Западни Балкан бити у наредним де-
ценијама унутар или ван ЕУ, то ће 
умногоме да утиче и на развој ЕУ. 
Сматрам да је место Западног Бал-
кана унутар ЕУ и у томе Мађарска 
жели да има кључну улогу”, рекла је 
председница Мађарске Каталин Но-
вак.

Разговарало се и о економским и 
привредним темама. Закључак је да 
је добра спољнотрговинска размена 
између БиХ и Мађарске и да би убу-
дуће требало да буде побољшана.

„Бројни улагачи долазе из Мађар-
ске. Важно је нагласити одређену ди-
ректну подршку нашим пољопри-

вредницима”, нагласила је Цвијано-
вићева, док је Новакова додала да 
добри односи могу да буду побољша-
ни.

Пре састанка, Жељка Цвијановић 
је положила венац крај споменика на 
будимпештанском Тргу хероја. Током 
званичне посете Мађарској, она се 
непосредно након уласка овог броја 
СНН-а у штампу, састала и са мађар-
ским премијером Виктором Орба-
ном, а у Сентандреји са Његовим пре-
освештенством епископом будим-
ским Лукијаном. Такође је, како 
сазнајемо, посетила цркву Успења 
Пресвете Богородице и Српски пра-
вославни музеј Епархије будимске. 

Жељка Цвијановић званично посетила Будимпешту

Захвалност Мађарској за 
разумевање ситуације у БиХ

Након разговора са председницом Мађарске Каталин 
Новак, српски члан и председавајућа Председништва 
БиХ Жељка Цвијановић, састала се на дан закључења 
овог броја СНН-а и са мађарским премијером Виктором 
Орбаном, док ју је у Сентандреји примио Његово прео-
свештенство епископ будимски Лукијан.

К ако је саопштено из кабинета 
градоначелника Новог Сада 
Милана Ђурића, том прили-

ком венци су положени на споменик 
Породица на Кеју жртава рације и 
спуштени у Дунав.

Ђурић је истакао да постоје дату-
ми који нису само део историје и се-
ћања, већ представљају „велику жи-
вотну лекцију за све нас, и за оне по-
сле нас”. Сећање је, додао је Ђурић, 
наш завет за будућност.

„Зато Град Нови Сад свом снагом 
покреће процес изградње Мемори-
јалног центра посвећеног жртвама 
јануарског погрома 1942. године. Не-
говаћемо сећање на све жртве и учи-
ти генерације које долазе да злочини 
немају оправдање и да их никада ви-
ше не дозволе”, истакао је градона-
челник Новог Сада, преноси Бета.

Подсетио је да је Нови Сад град 
младих, град културе, „изникао на те-
мељу невине крви, српске, јеврејске, 
ромске и свих осталих невино по-
страдалих”.

Помен је, у име Јеврејске заједнице 
одржао врховни Рабин Србије Исак 
Асиел, а помен Српске православне 
цркве служио је Епископ ваљевски 
Исихије.

У протоколу полагања венаца, ове 
године први пут су учествовали и 
представници градова страдалника 
државе Србије, као и Савез јеврејских 
општина.

У оквиру програма на Кеју жртава 
рације, пригодне композиције извели 
су Хор Јеврејске општине „Хашира” 
и Хор Саборне цркве „Свети Георги-
је”.

Помен је традиционално одржан 
и код спомен-плоче на Новосадској 
плажи „Штранд”.

Током Новосадске рације припад-
ници мађарске фашистичке окупаци-
оне војске су од 20. до 23. јануара 1942. 
године на зверски начин побили и 
под лед Дунава бацили више од 1300 
Новосађана.

Поред Новог Сада, рација је у пе-
риоду од 4. до 29. јануара 1942. године 
спроведена у целој Шајкашкој обла-
сти - Чуругу, Госпођинцима, Шајкашу, 
Ђурђеву, Мошорину, Тителу, Локу, Гар-
диновцима, Вилову, Жабљу, као и у 
Бечеју, Србобрану и Темерину.

Према неким подацима страдало 
је више од 4000 недужних људи, међу 
којима највише Срба и Јевреја. 

Обележена 81. годишњица 
Новосадске рације

Комеморативни скуп

Представници Града Новог Сада, Покрајинске владе и 
Скупштине, Војске Србије, Јеврејске општине Нови Сад, 
Матице ромске, амбасаде Мађарске и амбасаде Израела, 
као и представници потомака жртава, обележили су у 
понедељак 81. годишњицу Новосадске рације. 
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М инистар Вучевић је, у обра-
ћању после састанака, за-
хвалио делегацији Мађар-

ске на посети и на отвореном, прија-
тељском разговору, што је „још једна 
у низу потврда историјски најбољих 
односа две државе”.

- Заједнички је задатак да и у на-
редном периоду то не само чувамо, 
него покушамо да унапредимо и на 
пољу надлежности наша два мини-
старства. Разговарали смо и о вој-
но-војној, војно-економској, вој-
но-технолошкој, војно-научној сарад-
њи, о свим аспектима којима се баве 
министарства одбране. Верујем да је 
пред нама ново поглавље у сарадњи 
министарстава одбране Мађарске и 
Србије, - рекао је министар Вучевић.

Како је нагласио, односи двеју зе-
маља су на историјском врху „пре 
свега захваљујући феноменалним од-
носима премијера Мађарске Виктора 
Орбана и председника Републике Ср-
бије Александра Вучића”. Такође, ка-
ко је истакао, разговарано је и о си-
туацији у Украјини, геополитичким 
приликама у Европи и у свету, као и 
о дешавањима у региону.

- Ми смо делегацији из Мађарске 

пренели и још једном подвукли ста-
вове Србије по питању Косова и Ме-
тохије, поделили нашу забринутост 
везану за једностране акте админи-
страције у Приштини, заједнички ана-
лизирали ситуацију у региону, Босни 
и Херцеговини и осталим суседним 
државама. Бар сам за Мађарску и Ср-
бију сигуран да имамо интерес да 
чувамо мир и стабилност на простору 
Западног Балкана - рекао је министар 
одбране Србије.

Он је поручио да је Србија захвал-
на на ангажману мађарских оружа-
них снага на простору Косова и Ме-
тохије, односно „на врло коректном 
и професионалном односу у изврша-
вању њихових задатака, суштине њи-
хове мисије као припадника КФОР-а, 
али и на фер и људском односу пре-
ма српској заједници на Косову и Ме-
тохији”.

- Поделио сам са министром од-
бране Мађарске наше жеље да Ма-
ђарска, а не сумњам у то, одговорно 
приступи управљању или руковођењу 
снагама Алтхеа или ЕУФОР-а на про-
стору Босне и Херцеговине. Свима је 
интерес да мир и стабилност буду ап-
солутно присутни и у тој нашој сусед-

ној држави. Оно што је сада већ не-
сумњиво јасна политика Србије, а то 
је да наш пут ка евроинтеграцијама 
иде преко Будимпеште, да је Мађар-
ска најотворенији, рекао бих у доброј 
мери најискренији пријатељ и саве-
зник Србије у процесима евроинте-
грације. Будимпешта то никада није 
крила, смела је увек да на најбољи 
могући начин заступа и српске ине-
тересе у оквиру свих ЕУ институција 
и ми препознајемо искрено истинску 
жељу Мађарске да Србија постане 
члан Европске уније. И природно је 
да желе да имају сигурног и безбед-
ног јужног суседа - нагласио је мини-
стар Вучевић.

Према његовим речима, теме да-
нашњих разговора биле су и зајед-
нички инфраструктурни пројекти, бр-
за пруга која ће повезати два главна 
града, наставак инвестиција компа-
нија из Мађарске, јер је „Србија до-
бро место за стране инвестиције”.

- Радујем се наставку сарадње на-
ше две државе, народа, влада и наша 
два министарства. Сигуран сам да ће 
Министарство одбране Мађарске би-
ти један од најбољих партнера Репу-
блике Србије у наредном периоду и 
да ћемо много тога заједнички ура-
дити на добробит нашег народа и на 
добробит наших држава, чувајући и 
мир и стабилност у региону и јачају-
ћи наше веома добре односе са же-
љом да буду још бољи и плодоносни-
ји за Мађарску и за Србију, закључио 
је министар Вучевић.

Министар одбране Мађарске из-
разио је захвалност на позиву и иста-
као да је дошао као пријатељ како би 
разговарали о сарадњи влада двеју 
земаља.

- Ово је први пут да сам посетио 
Београд у званичном својству и до-

шао сам да бисмо разговарали о од-
носима на нивоу влада и на нивоу 
наших министарстава. Током разго-
вора сагласили смо се да обе земље 
трпе велики притиске, нажалост, у 
овим изазовним временима и то са 
две стране. За нас је регион Западног 
Балкана од стратешког значаја и ми 
смо кроз векове и кроз целокупну 
историју, па и сада, поклањали вели-
ку пажњу овом региону и сматрамо 
да је Србија кључни актер у том по-
дручју, нагласио је министар Са-
лаи-Бобровницки.

Према његовим речима, са поли-
тичке тачке гледишта, Мађарска по-
држава придруживање Србије Европ-
ској унији, јер би то допринело бољој 
стабилности у региону и служило ин-
тересима Србије.

- С војне стране, ми смо, такође, 
присутни у овом региону тиме што 
дајемо подршку, односно, допринос 
највећој мисији НАТО снага на тере-
ну, а то је мисија КФОР, истакао је 
министар одбране Мађарске.

Он је рекао и да је разговарано и 
о питању које за обе земље изазива 
веома велику забринутост, а то је рат 
у нашем источном суседству.

- Заинтересовани смо, као мале и 
земље средње величине које највише 
пате у оваквим ситуацијама, да се за-
почну мировни преговори што је пре 
могуће и подржавамо да се тај про-
цес што пре деси како би се дошло 
до краја овог рата. Међутим, сагласи-
ли смо се да у оваквој атмосфери у 
времену које долази морамо да на-
ставимо да сарађујемо, јер ће за нас 
то време изазвати забринутост на ра-
зличитим нивоима и у погледу бе-
збедности и у економским питањима 
- нагласио је министар Салаи-Бобров-
ницки. 

САРАДЊАРазговарали Милош Вучевић и Криштоф Салаи-Бобровницки

Ново поглавље у сарадњи два 
министарства одбране

Потпредседник Владе Србије и министар одбране Ми-
лош Вучевић састао се прошлог петка са министром од-
бране Мађарске Криштофом Салаијем-Бобровницким у 
Дому Гарде на Топчидеру. После свечаног дочека испред 
строја Гарде Војске Србије, уследили су разговори двојице 
министара и састанак делегација. 

ТЕЖИШТЕ НА ПРОБЛЕМУ МИГРАЦИЈЕ
Како је истакао мађарски министар одбране, у Београду је разговара-

но и о сарадњи у области одбрамбене индустрије, али и о војној сарадњи 
у целини која је на изузетно добром нивоу.

- Наставићемо ту сарадњу у различитим облицима и на свим нивоима, 
а што се тиче сарадње у области одбрамбених индустрија, веома је важно 
за земље наших величина да наставе да изграђују своје индустријске ка-
пацитете како би подржале безбедност у сопственим земљама, рекао је 
Криштоф Салаи-Бобровницки.

Он је, на крају обраћања новинарима изразио наду да ће се сарадња 
на свим нивоима између две земље, посебно у области одбране, настави-
ти, како би се градила стабилност нарочито у области миграција и да на 
то „треба ставити тежиште у наредном периоду”.

Криштоф Салаи-Бобровницки и Молош Вучевић
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С вечана академија којом је 
обележено 80 година од смр-
ти Николе Тесле, одржана је 

у Њујорку, а свечаности је на позив 
организатора присуствовала и деле-
гација СОЦ „Никола Тесла” из Будим-
пеште. Ту установу су у Њујорку пред-
стављале директорка, др Јованка Ла-
стић, затим Зорица Јурковић Ембер, 
професор и директор Културног и ме-
дијског центра „Српски венац”, зајед-
но са неколико истакнутих ученика. 

Поводом добијања награде, деле-
гација из Будимпеште је припремила 
краћи филм којим су се представили 
учесницима Свечане академије у Њу-
јорку. Овај филм на најбољи начин 
представља Српску српску школу, али 
и Теслину везу са Будимпештом и на-
шим народом који живи у Мађарској.

Теслина научна фондација постоји 
од 2010. године, у Сједињеним Аме-
ричким Државама, на челу са поча-
сним председником Давидом Вуји-
ћем, последњим од легендарних 
„Сербо 7”, пројекта Аполо 11, Америч-
ке свемирске агенције НАСА. Њен 
суоснивач био је и Михајло Пупин, 

српски научник, који је као и Тесла, 
живео и радио у Сједињеним Држа-
вама. Председник Теслине Фондаци-
је са седиштем у Филаделфији је Ни-
кола Лончар, а координатор Алексан-
дар Игњатовић.

Управа фондације посебно је по-
носна на пројекат „Теслин народ”, ко-
ји постаје све значајнији и прихваће-
нији и који сматрају акцијом од на-
ционалног интереса, како би се 
потврдило да Срби нису „геноцидан 
народ”. Тренутно раде на акцији по-
стављања Теслиног споменика у цен-
тру Њујорка, у Брајант парку, чија ма-
кета је први пут приказана на јануар-
ској конференцији у хотелу 
„Њујоркер”. Осим тога, ангажовани 
су и на пројекту братимљења градова 
Београд и Њујорк.

Међу покровитељима меморијал-
ног скупа посвећеног Тесли, традици-
онално су и Министарство спољних 
послова Србије, тј. Генерални конзу-
лат у Њујорку и Амбасада Републике 
Србије у Вашингтону.

Добитница овогодишњег признања 
Теслине фондације, TESLA SPIRIT 

AWARD, каже да је била веома при-
јатно изненађена када је пре месец 
дана добила званично позивно писмо, 
као лауреат Златне медаље Научне 
фондације „Никола Тесла“ из САД-а, 
односно позив да буде лично присут-
на на додељивању награда.

„Овај догађај је везан за осамдесе-
тогодишљицу од смрти Николе Тесле, 
који је преминуо 1943. године, на срп-
ски Божић, а такође се уклопио у го-
дину када Српска школа слави три-
десетогодишњицу свог самосталног 
постојања. С обзиром да смо носиоци 
имена нашег најпознатијег и вероват-
но најцењенијег Србина у свету, а та-
кође и због наших успеха у послед-
њих неколико година у Српској шко-
ли, изабрани смо за ову награду. Да 
подсетим да смо активно учествова-
ли у бројним школским и ванчасов-
ним пројектима, како пројектима на-
ше институције, тако и српске зајед-
нице у Мађарској и нашој матици, 
такође и у пројектима Европске уни-
је за које смо успешно конкурисали. 
Имали смо и неколико међународних 
пројеката у сопственој организацији, 
да поменем ликовну колонију, сусре-
те европских гимназија, које се у са-
радњи са Земунском гимназијом одр-
жавају већ седам година. Уопште, на-
ша присутност ван зидова наше 
школе је довела до тога да смо били 
у видокругу оних који су одлучивали 
о овој награди”, рекла је за наш лист 
др Ластић. 

Манифестација је организована у 
хотелу „Њујоркер” на Менхетну, где 
је Тесла провео своје последње годи-
не живота. 

„Поред тога што смо награђени и 

школа као институција и ја као поје-
динац, били смо замољени да за кон-
ференцију и доделу признања, уче-
ствујемо и програму заједно са се-
страма Гобовић. Видео-спотом од 
неколико минута представили смо 
нашу институцију, повезаност српске 
заједнице у Мађарској са Николом 
Теслом и његове активности током 
оних пар година, када је радио у Бу-
димпешти. Тада је по причама, шета-
јући са својим пријатељем Анталом 
Сигетијем по Варошлигету, добио 
идеје о магнетном пољу и о неким 
изумима, који су касније били сушти-
на Теслиног рада”, каже директорка 
школе.

На скупу је такође презентовано 
да је Тесла, док је живео у Будимпе-
шти, редовно посећивао своју родби-
ну по мајци, породицу Мандић, која 
је живела у Помазу. Данас на кући 
Мандићевих постоји спомен-плоча, 
а недавно је у Помазу постављена и 
биста Николе Тесле. 

На свечаности су ученица деветог 
разреда Сара Дахан и матуранткиња 
Лена Ембер извеле сценски приказ, 
под насловом „Моја љубав, Никола 
Тесла”, на основу цитата из истоиме-
не књиге Ане Атанасковић. 

„Добили смо велики аплауз, ми-
слим да смо се представили на нај-
бољи начин. Тога дана смо успоста-
вили контакте са угледним људима из 
наше матице; споменула бих лауреа-
те са Машинског факултета Универ-
зитета у Београду, као и са нашим 
људима који живе и раде у Америци, 
члановима различитих удружења”, 
истиче директорка Ластић. 

К. П.

СВЕЧАНОСТИ

Признања за СОЦ „Никола 
Тесла” и др Јованку Ластић

У Њујорку обележено 80 година од Теслине смрти

Српски образовни центар у Будимпешти и његова дирек-
торка др Јованка Ластић награђени су од стране Међуна-
родног управног одбора Научне фондације „Тесла” при-
знањем TESLA SPIRIT AWARD, поводом 30 година само-
сталности школе, која у Будимпешти носи име великог 
српског научника.

ПУТОВАЊЕ ФИНАНСИРАЛИ СПОНЗОРИ
До краја ове године би, према речима др Јованке Ластић, требало да бу-

де основан „Тесла клуб” у Будимпешти и да се он укључи у умрежени систем 
клубова са именом нашег научника, у Америци. 

„Већ смо успоставили контакт са једним од њих, из Сан Диjега, који поред 
ове друштвене активности има и допунску школу са предшколском уста-
новом на српском језику. Надам се да ћемо са њима у скорије време моћи 
да изградимо неки институционални контакт. Ово би били озбиљни пројек-
ти, у које би највише била укључена деца, а сигурно ће имати озбиљне фи-
нансијске захтеве, тако да би морали наћи неке друге изворе финансирања, 
односно спонзоре као што је и ово наше путовање било у потпуности фи-
нансирано учешћем спонзора”, напомиње наша саговорница. 

Александар Игњатовић и др Јованка Ластић

Сара Дахан и Лена Ембер
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Т еслина научна фондација је 
невладина и непрофитна ор-
ганизација чији је главни циљ 

промоција заоставштине српског на-
учника Николе Тесле и пружање по-
дршке онима који крећу његовим пу-
тем. Руководство поменуте задужби-
не посебно прати рад оних људи који 
су припадници Теслиног народа, а 
пуно тога чине не само на пољу про-
мовисања Теслиног дела, него и на 
пољу унапређења српске културе.

У ред поменутих људи спада и Ми-
лан Ђурић из Будимпеште, председ-
ник Удружења уметника „Круг”, који 
је организовао више приредаба по-
свећених српском генију. Он је граду 
Помазу, са својом супругом, покло-
нио попрсје светског научника, рад 
истакнутог српског вајара Зорана 
Ивановића.

Теслина научна фондација је пре-
познала рад српског активисте из Ма-
ђарске и пред сам крај прошле годи-
не доделила му је, и у Београду уру-

чила, захвалницу и медаљу. То је био 
повод да разговор поведемо са на-
грађеним.

„Изненадила ме је одлука Теслине 
научне фондације да ми додели за-
хвалницу и медаљу. Наиме, нико не 
креће – барем ја сигурно не – да ра-
ди нешто са циљем да  ће га неко 
можда наградити, да ће добити неко 
признање, него ради зато јер воли, 
што жели нешто да учини. Ја, бар,  та-
кав приступ имам, тако се односим 
према стварима и зато ме је и изне-
надила одлука поменуте задужбине. 
Мислим да је у додели признања до-
принела и чињеница да смо у Пома-
зу поставили и открили бронзану би-
сту Николе Тесле. То је град са којем 
је Тесла био повезан родбинским ве-
зама и где смо организовали двод-
невну манифестацију, посвећену ве-
ликом српском научнику светског 
гласа. На захвалници пише: ‘За пру-
жену подршку и успешну сарадњу.’  
Имали смо, наравно, и раније програ-

ме, посвећене једном од највећих 
умова у историји човечанства, укљу-
чени смо били у промовисање Тесли-
ног лика и дела, његове заоставштине, 
и вероватно је то, на крају крајева, 
пресудило. Представља ми част што 
ми је додељено ово признање и ни-
сам очекивао да ћу бити награђен од 
стране Теслине научне фондације.

Уручење признања у Београду 
представљало је и добар повод за 
разговоре о сарадњи између Удруже-
ња уметника „Круг” и Теслине научне 
фондације. Нашег саговорника пита-
мо да ли су постигнути неки конкрет-
ни договори везани за сарадњу на 
релацији Београд-Будимпешта-Фила-
делфија, где се иначе налази седиште 
фондације.

„Разговарали смо, наравно, и о са-
радњи. Међутим, желео бих нагласи-
ти да ово није научно признање. Фон-
дација, осим што негује сећање на 
Теслу и брине о његовом духовном 
наслеђу, има и врло интересантан 
пројекат, а то је да сви они који раз-
мишљају инвентивно, иновативно о 
промовисању српског народа – и ту 
се не ради само о промовисању Те-
сле, него и српске културе и другим 
областима, везаним за српски народ 
– они припадају једној заједници, ко-
ју они зову 'Теслин народ'. Ту се нала-
зе многи људи који се не баве само 
постављањем бисти, или неких дру-
гих споменика, него раде на окупља-
њима Срба интелектуалаца и баве се 
не само неговањем Теслиног наслеђа, 
него и другим пословима, који обу-
хватају српску културу. Занимљиво је 
– то сам успут сазнао, да су неки на-
ши пријатељи, који се баве српском 
културом и промовишу 'Теслин на-
род', добитници те медаље.“

Милана Ђурића питамо и шта да-
ље, с обзиром да се каже да свака 
награда и обавезује. 

„То је истина! Међутим, само ћу по-
новити оно што сам рекао на самом 
почетку нашег разговора: мило ми је 
због награде и драго ми је што неко 
рачуна на моју маленкост, појединца, 
који жели нешто да уради за своју 
заједницу. Нисам радио и не радим с 
циљем да ће ме неко, можда, награ-
дити, већ ми је жеља да што више учи-
ним за српску културу, српску зајед-
ницу у Мађарској и Српство уопште“, 
кађе Ђурић.

П. М.

Б ивши градона-
челник Новог Са-
да Милан Ђурић, 

након што је изабран за 
на ту функцију, испошто-
вао је своју реч, дату при-
ликом боравка у Печују, 
на прослави Дана града 
1. септембра 2022. и у име 
свог града даривао два 
витража печујском срп-
ском храму, на којима се 
налазе заштитници цр-
кве, Св. Андроник и Јуни-
ја.

Остала два витража, 
дар Печујаца и поједи-
них Срба из Барање, 
одлуком јереја Милана 
Ерића, посвећена су Св. 
Симеону Мироточивом, 
Стефану Немањи, вели-

ком владару српског народа, уједи-
нитељу српских земаља и творцу не-
зависне српске државе, као и Св. Ни-
колају Жичком, владици Николају 
Велимировићу, најгенијалнијем срп-
ском беседнику и богослову, најве-
ћем српском црквеном писцу и ми-
слиоцу. 

Сва четири витража урадио је и у 
печујској цркви поставио 
познати сомборски ви-
тражиста хаџи Лазар Ла-
лић. Печујци, предвођени 
јерејем Миланом Ерићем, 
наставиће уређење своје 
цркве. У плану је да свети 
храм украсе новим ви-
тражима, а поред тога 
искрено се надају да ће 
се у скорој будућности ја-
вити људи добре воље, да-
родавци, који су спремни 
да светињи такође дарују 
витраже.

У међувремену, очекује 
се и долазак фрескопи-
сца Николе Авакумовића 
из Сремске Митровице, 
који је још раније отпо-
чео осликавање печујског 
српског православног 
храма. Нажалост, због 
пандемије, радови су па-
узирали. Благословом 
епископа будимског Лу-
кијана, они би ускоро тре-
бало да се наставе. Тако-
ђе се чине напори да че-
тири нише – имитације 
прозора, на српској пра-
вославној цркви, у доглед-

ном времену буду украшене новим 
мозаицима.

Посла, дакле, има, а Печујци ће 
учинити све како би и путем конкур-
са дошли до одређених финансиј-
ских средстава, помоћу којих желе 
да остваре бар делић својих предви-
ђених планова.

П. М.

СВЕЧАНОСТИНаграда за српског активисту из Будимпеште 

Милану Ђурићу уручене 
Теслина медаља и захвалница
Крајем прошле године у Београду је одржана пригод-

на свечаност на којој су уручене Теслине медаље и за-
хвалнице прошлогодишњим добитницима признања Те-
слине фонације из Филаделфије. Један од њих је и Ми-
лан Ђурић из Будимпеште, захваљујући коме је Помаз 
добио бисту Николе Тесле.

Српски храм добио  
нове витраже

Акција верника у Печују

Српска црква у Печују, посвећена Св. Андронику и Јуни-
ји, добила је нове витраже. Храм је постао богатији за че-
тири витража, захваљујући добровољним прилозима ме-
сних српских и других православних верника из Печуја, 
појединим Србима из Барање, као и Граду Новом Саду, 
који је побратим Печуја.
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С ваки покушај да се с времен-
ске дистанце од безмало 
осам векова, у односу на вре-

ме када је Свети ходио земљом, из-
нова проговори о Сави, са собом но-
си и велики ризик од понављања оног 
већ одавно написаног или изреченог 
о личности коју с правом називамо 
истинским оцем нације, утемељива-
чем националне цркве, духовности, 
културе, уметности, архитектуре.

Свети Сава Први 
Српски, утемељивач 
наше цркве, а тако га 
треба називати како 
бисмо га разликова-
ли од његових ча-
сних и достојних на-
следника на духов-
ном престолу Србије 
који су, следећи ње-
говим стопама, поне-
ли то дивно име Са-
ва, читавим својим 
бићем уткао је себе 
у многовековно би-
тисање свог народа, 
у сваку пору српског 
идентитета својим 
делима стварајући 
вечни путоказ ка 
оном непролазном и 
апсолутном у добро-
ти, племенитости и 
љубави.

Нека нам на овом 
месту, макар и на-
кратко, буде дозво-
љено да подсетимо и 
на четворицу њего-
вих наследника на 
духовном трону Ср-
бије који су носили 
његово име. Били су 
то архиепископи 
српски Свети Сава 

Други (1263–1271), Свети Сава Трећи 
(1309–1316), као и патријарси Сава Че-
тврти (1354–1375) и Сава Пети (1396–
1406/7).

Но, изнова се вративши тој једин-
ственој, људским умом несавладивој 
личности Светог Саве Првог Српског, 
чини нам се да се вреди осврнути и 
на одјеке тог уистину боголиког бића 
које је у вековима који су следили 
његовој часној и тихој земаљској кон-

чини, до које је дошло баш на овај дан 
давне 1236. године, представљало 
подстрек и инспирацију многим ње-
говим великим саплеменицима.

Уснувши у Господу пре непуних 
осам стотина година Свети Сава Пр-
ви Српски пројавио се у многовеков-
ном сећању својих духовних потома-
ка и отелотворио у пребогатој народ-
ној традицији, митологији, бајкама, 
легендама, баснама и поукама.

Оставивши нам свој дивни овозе-
маљски лик у јединственом Светите-
љевом фреско-портрету који и данас 
краси унутрашњост Дома Спасовог у 
Милешеви, Сава Први је, смртним ча-
сом ступивши у вечност, себе уткао и 
у речи изаткане у стихове, риме, али 
и у ноте, гласове, боју, дрво и камен...

У столећима који су следили том 
историјском 27. јануару 1236. године 
личност Светог Саве Првог Српског 
постала је непресушна инспирација 
књижевницима, песницима, компози-
торима, сликарима, вајарима. И сва-
ком речју, гласом, и нотом, обличјем 
њему посвећеном или њиме надах-
нутом, ми изнова пред 
собом видимо Светог 
који нас својим благим 
погледом својих не-
бо-плавих очију посма-
тра са зида милешев-
ског храма у коме ће 
његове мошти убрзо по 
смрти бити и похрање-
не.

Тај благи, тихи, охра-
брујући, али и опомињу-
ћи поглед Светог про-
налазимо у делима 
бројних, и то не само 
српских, стваралаца ко-
ји су у претходним ве-
ковима инспирацију за 
оно што је вечно, непро-
лазно и безвремено 
проналазили у делима 
Светог.

Читавим својим бого-
словским делом Свети 
Сава Први Српски је 
међ своје савременике 
и духовна чеда, која ће 
тек следити његовим 
стопама, садио семе 
племенитости, човеко-
љубља, христоликости, 
као и слободе, родољу-
бља, непокора и отпора 
сваком облику неправ-
де. Његове речи, записа-
не у повељама, типици-

ма, Законоправилу, бројним богона-
дахнутим поукама, у натписима на 
које наилазимо на храмовним зидо-
вима, на најлепши могући начин пре-
точене су у бројна уметничка и науч-
на дела која су надахњивала и која 
сада кураже нас, његове духовне по-
томке.

Мудро, са смирењем достојним 
светитеља какав је сам био и у вечно-
сти остао, Сава Први Српски је у Пе-
ривоју Пресвете Богородице на Све-
тој Гори Атонској у земљу положио 
часно семе непрекинуте молитве, те-
ло свога светог родитеља и владара 
одакле је оно у потоњим вековима 
преношено бескрајним пространстви-
ма којима су ходили његови духовни 
потомци и саплеменици.

То мајушно, али зато нетрулежно 
семе и данас доноси плодове у свему 
оном часном, племенитом и богона-
дахнутом. Из њега је током прохуја-
лих столећа изникло све оно што нас 
истински чини Србима, достојним на-
следницима Светог.

Д. А.

ДУХОВНОСТ

Путовао без пута, и пут  
се за њим рађао

У сусрет празнику Светог Саве

И када након готово осам векова од његовог упокоје-
ња изговоримо реч ,,Сава” – мислимо искључиво на 
Светог Саву. У овоземаљском обличју рођен под име-
ном Растко, а у оном духовном, судбинском и вечном 
назван Савом, по узору на Светог Саву Освећеног, Анин 
и Немањин најмлађи син, од Господа измољен родитељ-
ском љубављу и усрдном молитвом, корачао је кроз жи-
вот без пута, а пут се његовим стопама стварао.

УЈЕДИНИТЕЉ ЗА ЖИВОТА И ПОСЛЕ ЊЕГА
„Архиепископ свесрпске и поморске земље, преподобни и богоносни 

наставник Сава је за живота уједињаваo, а после смрти светим својим мо-
ћима верне и неверне исцељивао, браћу своју трију вероисповести прибли-
жавао и за главне сведоке свога мучеништва одређивао.”

Он је спаљен, јер је излечио „неког бесом мученог Турчина”.
Наши владари, велможе, ктитори, архијереји, парохијани – подигли су 

широм света стотине православних храмова. То је оно најлепше што је 
остало иза наших отаца, то је можда једино што ће остати после нас.

Али спомен-храм Светог Саве на Врачару прва је јединствена, саборна, 
једнодушна задужбина читавог српског народа, свеколиких Срба, свих и 
свуда по свету. Ту општу кућу, тај храм храмова – ономе који је поставио 
најдоњи камен нашег постојања и под њим положио тапију наше духовно-
сти, запечаћену печатом са четири слова – подижемо саборном вољом, о 
свом трошку, на оној земљи Христом нам дарованој.

Матија Бећковић

ИСТИНСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ

У историји православне цркве има више светитеља који су названи 
именом просветитеља – ГРЧКИ. Међу ове светитеље долази и наш Свети 
Сава, с правом назван први српски Просветитељ и Учитељ. Тако су Светог 
Саву назвали не само у Стихири свим српским светитељима, спеваној 
доста касније у Војводини, него, од самог почетка, и први његови писци 
Доментијан и Теодосије, и у „Житијима”, а и у његовој „Служби”. Свети 
Сава је отишао из Србије у Свету Гору. Она је управо учинила Светог Са-
ву да буде прави и истински просветитељ. А познато је да је баш Света 
Гора била главни носилац источноправославног исихазма и супротста-
вљања западном менталитету, западној схоластици и њеној просвећено-
сти. Света Гора је имала дубоке корене и почетке на Синају, у Јерусалиму, 
у Цариграду, у источној теологији и духовности, и она је достојно проду-
жила и продужавала вековну православну традицију светоотачког опита 
и богословско-духовног искуства и просвећености. И ето ту, на тим изво-
рима просвећености, научио се и напојио се Свети Сава, а постао Свети-
тељ и Просветитељ.

Eпископ Атанасије Јевтић
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Ч ланови ансамбла „Банат” су 
након две године паузе, иза-
зване пандемијом,  приреди-

ли поново своје традиционално вече. 
Приредбу је поздравним говором 
отворио Кристифор Брцан, председ-
ник дешчанског културно-уметничког 
друштва, који је многобројну публику 
подсетио да се у претходне две годи-
не пуно тога догодило у животу ме-
сне српске заједнице. Српска основна 
школа и забавиште доспели су под 
окриље Самоуправе Срба у Мађар-
ској, проширен је Српски културни, 
образовни и духовни центар „Свети 
Сава”, у којем се у последње време 
налази рекордан број деце, која пред-
стављају својеврсну базу и наду за 
будућност. Осим тога, посебна пажња 
се посвећује развоју српског језичког 
знања код забавиштараца и  основа-
ца, што је од посебног значаја за кул-
турни и верски, као и национални 
идентитет младих у Дески.

Председник „Баната” се осврнуо и 
на успехе ансамбла, који је запажене 
резултате постигао са својим преко-
граничним пројектом у Бриселу, а до-
такао се и критика које су пристизале 
на рачун руководства удружења због 
мањег броја путовања, иностраних и 
домаћих наступа.

Кристифор Брцан је истакао да је 
у „Банату” извршена смена генераци-
ја и то је био разлог мањег броја ино-
страних, па и домаћих путовања. До-
ста енергије се улагало у остварива-
ње инфраструктурних пројеката.

По његовим речима, има још зада-
така и циљева да се даље проширује 
Центар „Свети Сава”, да се употпуни 
садржајем, а један од најважнијих 
циљева је и неговање подмлатка, ко-
ји ће наставити рад који су њихови 
преци обављали годинама.

Кристифор Брцан је изразио задо-

вољство што су сашивене нове но-
шње за основце нижих разреда, и то 
12 комплета. Ношње су зготовиле ак-
тивисткиње Радионице „Златне руке”, 
која функционише у склопу месног 
културно-уметничког друштва. 

Председник „Баната” се захвалио 
свима, који су током прохујалих го-
дина помогли рад ансамбла, и уједно 
је скренуо пажњу на два велика до-
гађаја: прославу 75. годишњице од 
оснивања дешчанског фоклорног 
друштва, као и одлазак на Европску 
смотру српског фолклора, која ће се 
ове године одржати у Новом Саду.

Учешће Дешчана на традиционал-
ној „Европској фолклоријади” усле-
диће након вишегодишње паузе. Над-
метање на традиционалној смотри, 
крајем маја 2023. представља нови 

изазов, како за играче тако и за музи-
чаре.

Након поздравних речи председ-
ника „Баната”, пригодна божићна 
прослава отпочела је програмом за-
бавиштараца, који су увежбале ва-
спитачице Сања Симулов и Мелинда 
Цицери. Затим су на позорници ра-
скош српског фоклора наизменично 
представиле све генерације „Баната”. 
На бини су заиграли ученици нижих 
и виших разреда, подмладак и изво-
ђачка група „Баната”, као и сениори 
ансамбла.

Публика је имала прилику да се 
диви „Градским играма”, играма из 
Лесковца, Ужица, Беле Паланке, Бо-
силеградског Крајишта, Београда, 
Бачке и др. Све кореографије заслу-
жено су испраћене бурним аплаузи-
ма, а топло су поздрављени и млади 
фрулаш Рувен Фридман, солисткиња 
Естер Фрањо-Вујчин, као и Оркестар 
„Банат” под управом хармоникаша 
Стојана Брцана, који је у већем делу 
програма обезбедио музичку пратњу 
учесницима божићне вечери.

Пријатна, празнична топлина Бо-
жића и вечери из Сеоског дома, где 
су начелник села Ладислав Кираљ и 
његови сарадници делили кувано ви-
но и чај, пренета је касније у месни 
Српски културни, образовни и духов-
ни центар „Свети Сава”, где је друже-
ње и божићно весеље потрајало до 
ситних сати.

*
КУД „Банат” и дешчанска Српска 

самоуправа организовали су 15. јану-
ара у месном Сеоском дому нового-
дишњи концерт Оркестра Центра 
тамбурашке културе из Новог Сада. 
На самом почетку вечери, водитељи 
програма Бранко Ракић из Центра 
тамбурашке културе и Естер Фрањо 
Вујчин, члан дешчанског КУД-а „Ба-

нат”, на српском и мађарском језику 
су представили Центар тамбурашке 
културе, који је основан 2018. године.

Иницијатива за то потекла је од 
осведочених заљубљеника у овај 
древни инструмент, на челу са Зора-
ном Бугарским Брицом. Они су 2015. 
најпре оформили Градски тамбура-
шки оркестар „Васа Јовановић”, који 
је са својим углавном младим члано-
вима до сада остварио више од 60 
запажених наступа и концерата у Ср-
бији и иностранству.

Данас у саставу Центра тамбура-
шке културе раде секције: Школа там-
буре и Дечји тамбурашки оркестар 
„Васа Јовановић”, Школа тамбуре за 
ветеране и Тамбурашки оркестар ве-
терана „Цвета Сладић-Чича”, као и 
Тамбурашки оркестар „Алдумаш”, са-
стављен од искусних тамбураша. 

Деска је треће недеље у новој 2023. 
била једна од станица, где су се сјајни 
тамбураши из Србије представили, на 
велико задовољство многобројне пу-
блике, у чијим редовима нису се на-
лазили само Дешчани, већ и Срби из 
околних насеља, а било је и доста Ма-
ђара који воле и поштују тамбура-
шку музику. Репертоар, који су 
представили  музичари из Новог Са-
да, предвођени Зораном Бугарским 
Брицом, одушевио је све.

Публици је био поклоњен нового-
дишњи музички програм, у којем су 
се могле чути композиције Моцарта, 
Бетовена, Енрика Тоселија („Тамбура 
у свету класике”), а нису изостале ни 
популарне, радо слушане староград-
ске песме, у интерпретацији Маре 
Ракић. Посебну пажњу привукле су 
композиције: „Дунда коло”, „Чика Пе-
рино коло”, „Славујев пој”, „Несташко 
коло“, „Јефтановићево коло”, „Гајда-
шко мало бачко коло” и друге.

П. М.

Јануар у знаку програма 
„Баната” и концерта 

тамбураша
Дешчани су ову календарску годину започели музи-

ком и игром. На први дан Божића, у организацији ме-
сног КУД-а „Банат”, у Сеоском дому у Дески приређен је 
културни програм, док су овај КУД и месна Српска са-
моуправе 15. јануара приредили новогодишњи концерт 
Оркестра Центра тамбурашке културе из Новог Сада.

Музичко-фолклорни почетак године у Дески ТРАДИЦИЈА

ГОДИНА НОВИХ ИЗАЗОВА
Свечани божићни програм осмислио и саставио Перица Дунаи, уметнич-

ки руководилац „Баната”. Он каже да је више него задовољан програмом:
„Задовољан сам, јер сам на лицима играча видео задовољство; осећали 

су се добро на бини. Мени је то најважније. Приметно је да извођачка гру-
па тежи ка још вишим границама и жели да још више постигне на играчком 
плану. Марљиво ћемо радити, а ове године очекују нас изазови, као што је 
достојна прослава 75. годишњице од оснивања дешчанског фоклорног дру-
штва, као и учешће на Европској смотри српског фолклора у Новом Саду”, 
рекао је за наш лист Перица Дунаи.  
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Наш репортер у легату српског сликара родом из ПечујаУМЕТНОСТ

У интервјуу за наш лист, Даније-
ла Бајић Обућина, виши ку-
стос Куће легата у Београду, 

каже да је захваљујући уметниковој 
супрузи Олги и сину Ђорђу, форми-
ран Легат Петра Добровића, који са-
држи главнину сликаревог опуса.

Као историчар уметности, по-
себно сте се посветили животу 
и делу овог уметника. Реците 
нам нешто више о породици До-
бровић и овом простору који зра-
чи лепотом.
– На иницијативу уметникове су-

пруге Олге је отворен овај галериј-
ски простор 1974. године, чији је 
оснивач био Град Београд, уз подр-
шку Музеја савремене уметности у 

Београду, коме је тада и поверен на 
старање. Породица Добровић је жи-
вела у идиличном окружењу с много 
уважавања и посвећености, што ће 
се посебно видети након Петрове 
смрти, када се Олга потпуно посве-
ћује чувању и промоцији његовог де-
ла. Годинама је прикупљала, допуња-
вала и стручно обрадила докумен-
тацију о Добровићевом ствара- 
лаштву. Олги се у даривању придру-
жио син Ђорђе, чиме је богата збир-
ка поклоњена Граду Београду и има 
скоро 1500 дела. Породица је живела 
у стану изнад данашњег Легата. На 
изложби је тренутно представљено 
27 слика док је остатак дела у депоу 
и чека конзервацију, а онда и неке 
нове поставке.

Посетиоце Легата доче-
кује Добровићев визио-
нарски дух, изречен боја-
ма. Чиме сте се водили, 
када сте одлучили да 
управо поставка „Коло-
ристичке визије” отвори 
обновљени Легат?
– Изложба представља из-

бор Добровићевих дела која 
припадају колористичком ек-
спресионизму. Колоризам га 
је одредио као једног од нај-
утицајнијих српских и југо-
словенских уметника, оних 
који су предводили савреме-
не токове у сликарству. До чи-
стог колорита га доводе умет-
ничка искуства из Париза и 
утицаји Ван Гога, Гогена и Ма-
тиса, као и одлазак на југ 
Француске, где медитеранска 
природа заузима посебно ме-
сто. Слика блиставе пределе, 
ведрих боја и углавном хедо-
нистичке теме. Инспиришу га 
пејзажи, маслињаци, камени градићи, 
борави на далматинском приморју, 
ликовно истражује, што ће га одвести 
ка модернистичким решењима у сли-
карству. Главне одлике тог сликарства 
исказане су слободним потезом, де-
коративношћу, црном контуром, дво-
димензионалношћу и чистим, блиста-
вим бојама. Занимају га и људи меди-
теранских поднебља, борави у 
Дубровнику, на Лопуду, а у Млинима 
крај Дубровника имао је свој атеље. 
Ту се врло често скупљала интелек-
туална елита, Крлежа, Лубарда, Ара-
лица и др., расправљајући о уметно-
сти. Видимо и Венецију као мотив на 
платнима, као последицу путовања у 
Италију и учешћа на Венецијанском 
бијеналу, али и портрете и пејзаже 
насликане на Фрушкој Гори, или у ба-
шти у Гроцкој. 

Велика обнова овог Легата ура-
ђена је пре неколико година и он 
је свечано отворен 2021. упркос 
пандемији. Коме је сада поверен 
на старање?
– Легат је од 2017. године поверен 

на стручно старање Кући Легата. Би-
ло је планирано да се, након рекон-
струкције, отвори 2020. године и да се 
тиме обележи 130 година од Добро-
вићевог рођења (1890-1942). Пандеми-
ја је, међутим, све пореметила, 
па је свечаност уприличена го-
дину дана касније, уз прису-
ство челника града и представ-
ника надлежног министарства, 
уз обавезне маске. Обнову Га-
лерије је финансирао Секрета-
ријат за културу Града Београ-
да, Министарство културе и 
информисања Републике Ср-
бије уз донацију Ротари клуба 
Београд Калемегдан, а она је 
подразумевала комплетну 
адаптацију овог простора ко-
јим су побољшани услови из-
лагања и чувања збирке. 

Како теку посете сада, ка-
да смо се углавном врати-
ли нормалном животу? Ко 
су најчешћи посетиоци?
– Можемо се похвалити до-

ста добром посећеношћу и до-
маћих и страних љубитеља 
уметности. Има доста туриста, 

јер прочитају информацију у водичи-
ма о граду, па нас потраже. Јасно је 
истакнута табла на броју 36. у Улици 
Краља Петра, као и на сајту www.
kucalegata.org, а наша галерија је на 4. 
спрату, што не омета оне који заиста 
знају шта траже. Имали смо доста ор-
ганизованих посета средњошколаца, 
углавном из уметничких школа. Упри-
личено је неколико концерата кла-
сичне музике у галеријском простору, 
што је оплеменило и употпунило до-
живљаје посетилаца.

Да ли је било посета из Мађар-
ске, туриста или ученика? Пе-
тар Добровић, као и његов брат 
Никола, познати архитекта, ро-
ђени су у Печују.
– За сада не, мада бисмо веома 

волели да остваримо сарадњу и да 
имамо посете љубитеља уметности 
из Мађарске, посебно припадника 
српске заједнице, ученика наше шко-
ле, али и свих других који радо посе-
ћују изложбе и воле сликарство. На-
дамо се да ће у будућности бити при-
лике да то и остваримо, ипак је дуг 
период пандемије обележио наш 
рад, као и животе људи у протекле 
две године.

Разговор водила: 
Добрила Боројевић

Музеј Петра Добровића  
у очекивању посетилаца  

из Мађарске
Весела игра топлих боја на зидовима Галерије-легата 

Петра Добровића, у који смо закорачили са угла Улица 
Краља Петра и Узун Миркове у центру Београда, посети-
оцу одагнава јануарску хладноћу. Овај месец је, иначе, био 
судбоносан за сликара: рођен је 14. јануара 1890. у Печују, 
а умро у Београду, 27. дана у истом месецу, 1942. године. 
Свој живот окончао је управо у лифту који данас превози 
посетиоце његовог Легата, на 4. спрату. 

СЛИКАР, ПОБУЊЕНИК И ПОЛИТИЧКИ ВОЂА
„Мој живот је једноставан. Прошао је у сликарству. Kада су ме узнеми-

рили у томе за време светског рата, водио сам побуњеничке чете против 
монархије; истина, ја сам био ухапшен, осуђен на смрт, али нисам ја пропао, 
него је пропала монархија. У лето 1921. Имао сам част да будем председник 
републике над народом који броји пола милиона, па су ме опет протерале 
мађарске чете. Био сам професор Уметничке школе у Београду; од тога сам 
опет побегао после неколико година. Тако данас мирно сликам и верујем 
да ћу целу Југославију са целим пучанством заједно насликати до моје смр-
ти. То је све што би могао да кажем о мом животу. Данас имам 47 година, 
имам жену и сина и сасвим задовољно проводим своје време”, рекао је 
Петар Добровић 1937. године.

Само пет година касније трагично ће окончати живот. Умро је 27. јануара 
1942. у 52. години. Тога дана Београд је био залеђен, а журећи да стигне ку-
ћи пре полицијског часа, Добровић је преминуо од инфаркта у лифту згра-
де у улици Kраља Петра 36, у којој је становао.
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„Проклето ли смо племе, да нас Бог 
сачува!”, рече у себи нечујно Лауше-
вић.

- Ако ми дозволите, – започе по-
мирљивим гласом Котуљар – ја добро 
знадем на шта је мислио господин 
Лефтер кад је цитир'о речи светог 
нам Евангелија. Ево, ја први нисам за 
крвопролитије. Буду ли се још више 
закрвавили наши сас Мађарима, ни 
нас неће моћи мимоићи зла судбина. 
Стога вам кажем, памет у главу, го-
сподо! Со тим се није шалити! То није 
сигра! Јербо онај ко се неодговорно 
и лакомислено сигра са ватром за 
време жетве, нек се не чуди ако му 
изгоре цео урод! 

Један део присутних стао је на 
страну Котуљара, док су остали само 
беспомоћно одмахивали рукама.

- По вама, почитајеми, то значи да 
се мирно предамо тој добро осми-
шљеној и лукавој мађаризацији? Да 
седимо скршетни' руку и чекамо да 
нам са неба падне печена патка? – 
упита изазивно Лаушевић.

- Не, ја то нисам рек'о! – одговори 
сталожено Котуљар. – Но, понављам, 

ја никако нисам за крвопролитије. 
Има, ва'да, Бога му пољубим, и неког 
другачијег начина.

- Ви би, дакле, почитајеми капетане, 
да буде онако, к'о што се каже: И кур-
јак сит, а и овце на броју! – убаци се 
Жеравица.

- Е, баш тако некако, дабогда – сло-
жи се Никола Котуљар. 

Поново зацари тишина. Свима по-
стаде јасно да ће ускоро ипак морати 
да се определе на коју ће страну ста-
ти. Уселила им се у душу лепљива сум-
ња и осећај кобне неизвесности. Се-
гедински Срби су стављени пред свр-
шен чин. Били су потпуно свесни тога 
да ће за дан-два бити приморани да 
донесу коначну одлуку. Пространу 
одају запљуснуше тешки уздаси. По-
јавише им се крупне грашке леденог 
зноја на слепоочници и по врату. По-
неки кашаљ и шмрцање. Одједном 
постаде неиздрживо, загушљиво. 

 Адвокат Јован Сремац устаде па 
широм отвори прозор. Поветарац ко-
ји је дувао са Тисе освежи лепо наме-
штени салон. 

- Високопочитајеми господине Ви-

лински – започе мирним тоном Ха-
риш. – 'Оћете ли бити тако љубезни, 
па да нам изнова прочитате онај део 
писма у којим ваш рођак описује 
бомбардирање Карловаца?

- Ево, само да га нађем... Аха! Ту је! 
Слушајте внимателно! – задовољно 

ускликну Вилински па настави да 
чита.

- „Здраво је ружно време било. На-
дошли неки црни облаци па су се спу-
стили на Карловце. А ондак је почело 
да сева и грми ко да ће, ома, у тај час 
бити крај света! Тај кијамет је искори-
стио и ђенерал Стеван Јовић, то издај-
ничко псето и улизица оног проклетог 
Храбовског, команданта Петровара-
динске тврђаве. Он је преко Фрушке 

горе, напредујући кроз винограде, 
кришом пришо Карловцима, па нас је 
обасуо смртним топовским ђуладима 
и конгревским ракетлама. Крвава бит-
ка је трајала од сабајле, па тамо дигод 
до поподнева. Страдало је седамнајст 
Срба, а међу њима је било и жена и 
деце чије су лешеве хонведи у огањ 
бацили. Двадест и шест наши је тог 
кобног дана било ранито. Маџари су 
попалили и тринајст кућа, а да зло бу-
де још и веће, ти угурсузи су стрефи-
ли и наш митрополијски двор, гимна-
зију, па и саборни храм. Но, наши Кар-
ловчани бранили су се јуначки и на 
крају, с Божијом помоћу, отерали су 
душмана.” 

Драгомир Дујмов

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (53)

Почетак напада на  
Сремске Карловце

„Храбовски, командант Петроварадинске тврђаве, пре-
ко Фрушке горе је, напредујући кроз винограде, кришом 
пришо Карловцима...”

Сремски Карловци

ВРЕМЕПЛОВ25. јануарa 1899 – У Пожаревачком 
затвору је умро српски револуци-
онар и публициста Васа Пелагић, 
један од првих поборника идеје 
социјализма у Србији и на Балкану. 
Био је представник утопијског со-
цијализма код Срба у другој поло-
вини XIX века, просветни радник и 
народни лекар. Својим идејама ко-
је је објавио у својим књигама, бро-
шурама и новинским чланцима, је 
пуно утицао на радничке и сељач-
ке масе на просторима Србије, Хр-
ватске, БиХ, Црне Горе и Бугарске. 

25. јануарa 1904 – У Београду је почео 
да излази дневни лист „Политика”, 
чији је оснивач и први уредник био 
Владислав Рибникар. 

25. јануарa 1978 – Умро је српски пи-
сац Скендер Куленовић, члан Срп-
ске академије наука и уметности. 
После Другог светског рата био је 
директор драме у сарајевском по-
зоришту и уредник београдске из-
давачке куће „Просвета”. 

25. јануарa 1987 – Умро је истакнути 
српски сликар Предраг Пеђа Ми-
лосављевић, члан Српске академи-
је наука и уметности. Међународну 
репутацију стекао је 1937. на изло-
жби у Паризу када је добио „Гран 
при”. 

26. јануарa 1186 – Дубровник је скло-
пио мир са српским великим жу-
паном Стефаном Немањом, који је 
у два наврата покушао да заузме 
тај град (1184. и 1185). 

26. јануарa 1371 – У бици на реци Ма-

рици, код Чрномена, Турци су по-
разили српску војску браће Мр-
њавчевић, краља Вукашина и де-
спота Угљеше, који су у боју 
погинули. То је била једна од пре-
судних битака у турском походу на 
Балкан. 

26. јануарa 1699 – Потписан је Карло-
вачки мир, којим је после 16 година 
окончан рат између Турске и Свете 
алијансе. Склопљен је у Сремским 
Карловцима између Аустрије и ње-
них савезника на једној страни и 
Турске на другој (на крају Великог 
бечког рата 1683-1699), уз посредо-
вање Енглеске и Холандије. У овом 
историјском догађају учествовали 
су и представници хришћанске 
Свете лиге, Русије, Венеције и Пољ-
ске. Турци су изгубили Угарску, Сла-
вонију, Лику и Банију, задржали Ба-
нат и део Срема до Митровице. 
Венеција je добила средњу Далма-
цију, Боку Которску до Рисна и Мо-
реју. 

26. јануарa 1826 – Рођен је Љубомир 
Ненадовић, члан Српске краљевске 
академије, аутор чувених путописа 
и један од најчитанијих српских пи-
саца друге половине XIX века. 

26. јануарa 1945 – У Њујорку је умро 
мађарски композитор и пијаниста 
Бела Барток. 

27. јануарa 1235 – У Трнову, у Бугарској 
умро је Сава Немањић (Свети Са-
ва), утемељивач Српске православ-
не цркве, државе и школства. Годи-
не 1219. издејствовао је аутокефал-
ност СПЦ-а, а његова дела 

„Номоканон” (1220) и „Синодик пра-
вославља” (1221) постали су правни 
и духовни стубови српске држав-
ности. 

27. јануарa 1999 – Београдска канце-
ларија Високог комесаријата УН за 
избеглице саопштила је да у 98 се-
ла у централном и западном Косо-
ву више нема српског становни-
штва. 

28. јануарa 1812 – Рођен је 
српски државник Илија 
Гарашанин, један од во-
ђа уставобранитеља и 
вишегодишњи мини-
стар унутрашњих по-
слова у уставобрани-
тељским владама. 

28. јануарa 1846 – На балу 
у Бечу први пут је изве-
ден „Српски квадрил”, 
дело које је Јохан Штра-
ус млађи компоновао 
по налогу кнеза Мило-
ша Обреновића. 

29. јануарa 1412 – У Новом 
Брду издат је „Закон о 
рудницима Деспота 
Стефана” који садржи 
драгоцене податке о 
начину живота српског 
народа на почетку XV 
века. 

29. јануарa 1929 – Краље-
вина Срба, Хрвата и 
Словенаца променила 
је назив у Краљевина 
Југославија, а државна 

територија је подељена на девет 
области – бановина. 

29. јануарa 1934 – Рођен је српски пе-
сник, есејиста и преводилац Бран-
ко Миљковић. Био је један од на-
ших најпознатијих стваралаца дру-
ге половине двадесетог века. 

СРПСКИ КАЛЕНДАР 2023

Из штампе је изашло традиционално 
издање Самоуправе Срба у Мађарској 

(ССМ) 

Ову публикацију можете набавити  
и у Канцеларији ССМ-а, у Улици Микше 
Фалка 3, у Будимпешти, по цени од 2.000 
форинти по примерку, од понедељка до 

четвртка, између 9.00 до 15.00 часова.

Српски Српски 
календаркалендар

20232023
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У организацији Самоуправе Ср-
ба у Десци, у дешчанском Срп-
ском културном, образовном 

и духовном центру „Свети Сава”, на 
самом крају прошле године одржан 
је вишедневни Камп фолклора. Глав-
ни организатори усавршавања, пред-
вођени Кристифором Брцаном, пред-
седником месне Српске самоуправе 
и КУД-а „Банат”, фолклорно усаврша-
вање планирали су у јесењем школ-
ском распусту. Пошто он у предвиђе-
ном термину није одржан, камп је 
заказан у зимском распусту.

Померање термина фолклорног 
усавршавања није спречило активне 
дешчанске играче да се појаве на пе-
тодневном курсу. Са њима је кораке 
кореографије „Орачки бал” обновио 
и нове играчке елементе увежбавао 
Љубомир Миле Вујчин, познати коре-
ограф из Врбаса, и креатор бројних 
кореографија „Баната”.

Дешчани су 2005. године, у Швебиш 

Гминду, у Немачкој, управо „Орачким 
балом” освојили злато на Европској 
смотри српског фолклора, а сада су 
одлучили да кореографију обнове и 
да у њој заиграју све генерације „Ба-
ната”.

Иако је фолклорно усавршавање 
било предвиђено, пре свега, за младе, 
у рад кампа укључили су се и сенио-
ри, као и сви који су поред својих рад-
них обавеза могли да се одазову по-
зиву руководства „Баната”.

Чланови ансамбла су током свих 
пет дана марљиво радили и придр-
жавали се стручних инстуркција Љу-
бомира Милета Вујчина.

Цела кореографија добила је до-
датне мотиве на почетку игара, као и 
на крају, а на бини ће се наћи 25 
играчких парова.

Дешчани су већ отпочели припре-
ме за Европску смотру српског фо-
клора, која ће се одржати 27. и 28. ма-
ја, у Новом Саду.

Такође, 15. јануара заказана је нова, 
целодневна проба свих генерација. 
На поменутом окупљању конкрети-
зоваће се оне ствари које нису биле 
одрађене, изнети нове идеје и пре-
длози, везани за играчке елементе 
кореографије.

Заједничка проба се предвиђа и 1. 
априла, а све до тада, генерације ће 
активно увежбавати „Орачки бал”.

„Трудићемо се да на достојан на-
чин презентујемо делове тих балова, 
односно духовност тих весеља! Циљ 
је да се стил и играчки начин банат-

ског поднебља пренесе и на млађе 
генерације.” – нагласио је Кристифор 
Брцан.

Нема сумње да ће Дешчани, као 
чувари српске фолклорне баштине, 
достојно промовисати играчке и пе-
вачке традиције српског народа, пре 
свега из Баната.

Сви полазници, преко петодневног 
усавршавања, имали су прилику да 
осете чари фолклора, а камп су су-
финансирали Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”.

Предраг Мандић

ФОЛКЛОР

НЕВЕН

Фоклорни камп у Дески

 „Орачки бал” поново на 
репертоару КУД-а „Банат”

Ђ аци првог разреда Српске 
основне школе „Никола Тесла” 
из Ловре су, под вођством учи-

тељица Радославе Мазалице и Мир-
јане Рудовић, завршили прво полуго-
диште и део интерактивних сусрета 
са својим вршњацима из Основне 
школе „Десанка Максимовић” из Фу-
тога. 

Заједно су учили, расли, развијали 
се и размењивали знања, уживајући 
и жељно ишчекујући поновни су-
срет. Са сваким часом расла је жеља 
и нестрпљење за новим знањима и 
виђањем са својим пријатељима из 
Србије. 

Као круна првог дела наших сусре-
та, у духу празника, уследила је раз-

мена поклона. Ученици из Ловре су 
осмислили и направили поклоне, ко-
је су послали за Србију. Ђаци из Ср-
бије су се веома обрадовали персо-
нализованим поклонима. 

Када смо се вратили са распуста и 
наше ученике је сачекало пријатно 
изненађење. Стигли су поклони од 
њихових другара, те смо ново полу-
годиште започели у празничном ра-
сположењу и са пуно лепих утисака.

Нека се у Новој 2023. години наста-
ви наша традиција, а ми до виђања и 
упознавања уживо настављамо наше 
интерактивне часове и дружења. Ра-
дујемо се новим сусретима!

Радослава Мазалица, 
учитељица из Ловре

Н а позив Културног и медиј-
ског центра „Српски венац” 
у Будимпешти, Омладинско 

позориште Културног центра „Радоје 
Домановић” из Раче одиграло је 
представу под називом „Она и он” у 
Српској гимназији „Никола Тесла”. 
Представа је за циљ имала да прика-
же данашње проблеме са којима се 
адолесценти сусрећу. Приказали су 
проблеме на друштвеним мрежама, 
као и ван њих, лака доступност опој-
них средстава и алкохола и проблеме 
унутар породица. Поред тога су по-
казали могуће узроке, 
решења и последице за 
такве проблеме. 

Друштвене мреже. 
Главни проблем, како су 
приказали, јесте заправо 
не поседовање налога 
на њима. Данашња деца 
сматрају да ако неко не-
ма било коју друштвену 
мрежу, а поготово Ин-
стаграм и Снапчет онда 
једноставно „не посто-
ји”. Такође су показали 
како се преко њих може 
вршити електронско на-
сиље и како те мреже 
утичу на адолесценте. 
Породични проблеми. 
Млади глумци су нам 
приказали и приближи-

ли како свађе родитеља, занемарива-
ње деце и недостатак комуникације 
са њима утичу на малолетну децу. Та-
кође су приказали и то да, ако неко 
није на друштвеној мрежи, не значи 
да је мање вредан или да не постоји. 
Обично су ти људи увек спремни да 
ти помогну и да ти буду другари. 

Представа је оставила јак утисак 
на ученике Српске гимназије на Тргу 
ружа, а по мом мишљењу и на про-
фесоре. Све похвале за глумце и сце-
наристе!

Ања Танасковић, 10/ц

Сарадња школа у Ловри и Футогу Ученички састав

Размена знања и креативне 
енергије ђака првака

Поучна представа из угла 
једне гимназијалке

Иако је фолклорно усавршавање било предвиђено пре све-
га за младе играче, у рад кампа укључили су се и сениори, као 
и сви који су поред својих радних обавеза могли да се одазо-
ву позиву руководства КУД-а „Банат”.
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ИНФО

Храм Св. великомученика Георгија у 
Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈАНУАР 2023. 

26. 01. четвртак – Вечерње  16 ч.
27. 01. петак – Свети Сава први 
Архиепископ српски – Савиндан 
Света Литургија  10 ч.
28. 01. субота – Вечерње  16 ч.
29. 01. недеља –  Света Литургија 10 ч.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ 
С амоуправа Срба у Мађарској расписује 

конкурс за додељивање „Српске стипен-
дије” за студенте и средњошколце за II 

семестар/полугодиште школске 2022/23. године 
који припадају српској заједници у Мађарској. Де-
таљне конкурсне услове и поступак вредновања 
пристиглих конкурса садржи „Правилник о срп-
ској стипендији” који је усвојила Скупштина Са-
моуправе Срба у Мађарској, а налази се на интер-
нет страници www.szerb.hu. 

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ 
(у даљем: „стипендија”) конкурисати могу канди-
дати (треба да имају мађарско држављанство) ко-
ји студирају на Одсеку за српски језик и књижев-
ност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будим-
пешти, Катедри за славистику Филозофког 
факултета у Сегедину, студенти више школе за 
учитељице и васпитачице на српском смеру (на 
ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву ди-
плому за учитеље српске народносне струке, а 
конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ 
диплому (мастер образовање), или студирају на 
другим институцијама високог образовања, затим 
средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, 
основне школе, гимназије, колегијума и библиоте-
ке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 
Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају ма-
ђарске средње школе које су организованим окви-
рима укључене у српски народносни васпит-
но-образовни систем, без обзира на њихово држа-
вљанство. Кандидат треба да задовољи и следеће 
услове:

а) да је дао изјаву да припада српској народно-
сти; 

б) да му просек успеха на полугодишту пре пре-
даје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог 
семестра на факултету да просек достигне 4.00. 
Студент треба да постигне 30 кредитних бодова 
по семестру, а да просек за средњошколце буде 
4,30; 

в) да заједно са законским представником ис-
товремено са предајом конкурса приложи писме-
но одобрење за руковање личним подацима (пре-
ма овом правилнику) 

г) да је редован самофинансирајући студент по 
CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 
46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се 

финансира из мађарског државног буџета (сло-
бодно коришћење стипендије). 

Стипендију може да добије средњошколац/сту-
дент који је

а) у назначеном року предао сву документаци-
ју одређену расписаним конкурсом;

б) задовољава условима ових одредби и распи-
саног конкурса; 

в) обавезује се да по свом избору, у семестру у 
којем добија стипендију, врши студентски научни 
рад или активно учествује у раду неке организа-
ције српске заједнице;

г) за студенте је потребно да напишу мотиваци-
оно писмо о свом раду у оквиру српске заједнице 
у Мађарској, обим текста је максимално две стра-
нице. 

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форин-
ти по средњошколцу/студенту за један семестар, 
односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на па-
пиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране 
средњошколца/студента, на формулару (прилог 
бр. 1. овог правилника, односно налази се и посеб-
но на страници www.szerb.hu) и са следећим при-
лозима:

а) биографија кандидата (ученик/студент), 
б) фотокопија или извод о потврди просека 

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, 
може се предати путем поште, на адресу Канце-
ларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb 
Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk 
Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату 
ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3, радно време: по-
недељак-четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00)

Напомена: на коверти треба означити следеће: 
„Конкурс за Српску стипендију”. Рок за пристиза-
ње конкурса у Канцеларију ССМ: 6. март 2023. го-
дине до 15.00 часова. 

У Будимпешти, 18. јануара 2023. 
Самоуправа Срба у Мађарској

ПОЗИВ НА СВЕТОСАВСКУ 
АКАДЕМИЈУ У БУДИМПЕШТИ

Самоуправа Срба у Мађарској и Културни и 
медијски центар „Српски венац” срдачно вас 
позивају на Светосавску академију, која ће 

бити одржана у суботу, 28. јануара 2023. 
године са почетком у 13.00 часова.

Место одржавања манифестације:
Свечана сала Текелијанума

1053 Budapest, Veres Pálné u. 17

Реализацију програма финансијски  
је помогла Влада Мађарске.

Српско позориште у Мађарској  
СРДАЧНО ВАС ПОЗИВА НА ПРЕДСТАВЕ 

Тозовац у Мађарској
28. јануар у 19 часова

Будимпешта, Улица Нађмезе 49

Патријарх Павле - Бити човек међу  
људима и нељудима
29. јануар у 17 часова 
Ловра, Дом културе

Патријарх Павле - Бити човек међу  
људима и нељудима 
30. јануар у 18 часова

Деска, Српски културни и образовни  
центар „Свети Сава”
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Српски бал у БатањиРЕПОРТАЖА

О ве године посећеност бала је 
премашила све досадашње ре-
корде. Људи су пристизали у 

групама и једва да су успели да се 
сместе у велику, свечану салу Дома 
културе у Батањи. 

На самом почетку вечери присут-
ни су могли да уживају у разновр-
сном програму малишана, ученика 
Батањске двојезичне српске основне 
школе и забавишта, као и Култур-
но-уметничког друштва „Коло” из 
Арада, дугогодишњих пријатеља ба-
тањских Срба. Публици су се прво 
представили најмлађи учесници, по-
лазници српског забавишта, који су 
нас за тили час одвели у зимску иди-

лу и након новогодишње кореогра-
фије пожелели свима срећну Нову 
годину. Затим су на бину ступили вр-
сни играчи КУД-а „Коло” из Арада, 
који је основан 2010. године, на ини-
цијативу Драгана Воштинара, са ци-
љем очувања српске традиције, пе-
сме, игре и српског језика у Помо-
ришју. Ово српско друштво је дуги 
низ година учествовало на Кампу 
фолклора у Батањи, и тако је веза из-
мећу ове две заједнице из године у 
годину јачала и опстајала. 

Кроз културно-уметничко друштво 
је од самог почетка, па до данас, про-
шло више од 130 особа. Ансамбл „Ко-
ло” је успео својим активностима да 

привуче значајан број Срба из арад-
ске заједнице. На свом репертоару 
имају више кореографија из најва-
жнијих области Србије. Батањској пу-
блици су се те вечери први пут пред-
ставили играма из Београдске поса-
вине. 

Програм је настављен рециталом 
ученика нижих разреда основне шко-
ле, који су у наставку програма пока-
зали и своје играчко умеће кореогра-
фијом Мачва, коју је поставио Љубо-
мир Вујчин. Сплетом српских 
народних песама, те вечери, предста-
вио се и школски хор и старији основ-
ци, који су одиграли своју нову коре-
ографију „Ниш”. Батањској публици 
су се у току вечери још два пута при-
казали играчи из Арада, и то корео-
графијама: „Игре из Врањског поља” 
и српским играма из Кумановског по-
ља. Одушевљена публика је својим 
громогласним аплаузима цело вече 
охрабривала и награђивала учеснике 
за изузетно успешне наступе. 

Велики рад и труд је стајао иза ова-
квог програма. На позорници се те 
вечери нашло преко стотину учесни-
ка. Успели су за само недељу дана, 
након распуста, да се покажу у најбо-
љем светлу. Добро уходани и увежба-
ни, од стране својих педагога, напра-

вили су велики корак унапред. Зајед-
ничка новогодишња песма на самом 
крају програма, којом су се ученици 
опростили, показала је право једин-
ство ове наше институције на југу 
Мађарске, која се из године у годину 
труди да очува српску традицију и 
културу.  Веома је гласан био аплауз 
публике, која је са одушевљењем пра-
тила цели новогодишњи програм и 
дугим аплаузом наградила велики 
труд учесника. 

За добро расположење и веселу 
атмосферу се након програма побри-
нуо, као и сваке године, оркестар „Ко-
ло” из Тукуље, на челу са Лацијем Ха-
ласом. Коло се вило дубоко у ноћ. На 
балу се ове године окупио велики 
број људи, до сада незапамћен. Бивши 
ученици школе, у друштву својих при-
јатеља, Срба који су напустили Бата-
њу, као и многи други симпатизери 
српске заједнице у Батањи, ухватили 
су се у коло, једни до других, и ужи-
вали у српској игри и песми. Тек у ра-
ним јутарњим часовима људи су кре-
нули својим кућама. Судећи по овако 
добром почетку године, надамо се да 
ће ова година батањској српској за-
једници донети много успеха и још 
пуно садржајних програма.

С. Ђ.

Интересовање премашило 
досадашње рекорде

Посебно место у животима Срба у Батањи заузима Срп-
ски новогодишњи бал, који се већ дуги низ година органи-
зује почетком сваке године у Дому културе у том градићу. 
Заинтересованост је увек велика, па се организатори труде 
да се припреме на што бољи начин. 

С рпска народна музика и песма 
и даље имају огромaн круг по-
штовалаца и заљубљеника. То 

је поврдило и „Вече српске народне 
музике и песме”, које је 27. децембра, 
у организацији Печујско-барањског 
српског удружења одржано на печуј-
ском сајмишту – Експо центру.

За добро расположење љубитеља 
српских народних игара, песама и 
музике побринули су се чланови Ор-
кестра „Село” из Ловре, који су 2022. 
године обележили 15. годишњицу по-
стојања. Музичари са Чепелске аде, 

предвођени хармоникашима Урошем 
Димитровићем и Растком Гергевом, 
којима се придружио и Радован Ма-
рић, члан Народног оркестра РТВ-а, 
познати хармоникаш и концертмај-
стор, неуморно су свирали бројна ко-
ла, а када су одлучили да паузирају, 
на сцену је ступио солиста Никола 
Скорић, који је без престанка певао 
познате хитове са територије Балка-
на.

Близу хиљаду заљубљеника јужно-
словенског и балканског народног 
мелоса играло је и певало, и ухватило 

се у велико коло. Из богатог реперто-
ара Оркестра „Село”, свако је прона-
шао нешто за себе. Сви су били задо-
вољни игранком која је потрајала до 
ситних сати.

Вече српске песме и музике у Пе-
чују, које ће дуго остати у памћењу, 
суфинансирали су Уред премијера и 
Фонд „Бетлен Габор”. 

П. М. Забава до зоре уз ловрански 
Оркестар „Село”

За добро расположење љубитеља српских народних ига-
ра, песама и музике побринули су се чланови Оркестра 
„Село” из Ловре, који су недавно обележили 15. годишњи-
цу постојања и рада.

Вече српске музике и песме у Печују


