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ПОЛИТИКА

Е вропска унија ће у 2022. забе-
лежити економски раст од 4%, 
а у 2023. од 2,8%, саопштила је 

Европска комисија. ЕУ је, да подсе-
тимо, у 2021. имала економски раст 
од 5,3%. У Зимским економским 
прогнозама за 2022. годину, наводи 
се да је Унија као целина достигла 
ниво бруто домаћег производа 
(БДП) од пре пандемије у трећем 
кварталу 2021. и предвиђа да ће све 
чланице прећи ту границу до краја 
2022. 

Највећи економски раст у 2022, 
од 6%, забележиће Малта, а најма-
њи Белгија, од 2,7%. Раст БДП-а од 
5 и више процената имаће Мађар-
ска, Словачка, Ирска, Шпанија, Пор-

тугал и Пољска, наводи се у прогно-
зама Европске комисије. Потпред-
седник ЕK за економију Валдис 
Домбровскис, рекао је на предста-
вљању прогноза да је економија ЕУ 
сада вратила оно што је изгубила 
за време кризе захваљујући успе-
шној кампањи вакцинације и коор-
динисаној подршци економске по-
литике. Kомисија наводи да је после 
робусног јачања економских актив-
ности у ЕУ које је почело у пролеће 
2021. и трајало до ране јесени, раст 
успорио у последњем кварталу те 
године.

Успоравање је било интензивније 
него што се очекивало, а појачали 
су га раст броја заражених корона 

вирусом, скупи енер-
генти и даљи преки-
ди у ланцу испорука, 
оценили су аналити-
чари. Они кажу и да 
је нова прогноза 
урађена под претпо-
ставком да ће про-
блеми у економији 
због текућег таласа 
инфекција корона 
вирусом бити крат-
котрајни.

Kако се прогнози-
ра, континуирано по- 
бољшање на тржи-
шту рада, велика 
штедња домаћин-
става, још увек по-
вољни финансијски услови и пуна 
примена механизма за опоравак и 
отпорност омогућиће продужену и 
робусну фазу експанзије.

Kада је реч о инфлацији, након 
што је у зони евра достигла рекорд-
них 4,6% у последњем тромесечју 
2021, у првом кварталу ће достићи 
нови врх од 4,8% и остати изнад 3% 
до краја године. На нивоу ЕУ, инфла-

ција ће порасти са 2,9% у 2021. на 
3,9% у 2022. пре него што се 2023. 
спусти на 1,9%. 

Европски комесар за економију 
Паоло Ђентилони рекао је да ће 
притисци на цене вероватно остати 
јаки до лета, након чега ће инфла-
ција опасти. Ипак, упозорио је, неи-
звесност и ризици су и даље велики, 
преноси Еуроактив. 

Процене Европске комисије

Економски раст Мађарске међу највишима у ЕУ
Раст БДП-а од 5 и више процената имаће Мађарска, Сло-

вачка, Ирска, Шпанија, Португал и Пољска, наводи се у 
прогнозама Европске комисије. Највећи раст у 2022, од 6%, 
забележиће Малта.

З агребачки „Вечерњи лист” тврди 
да Београд одбија да Загребу вра-
ти архивску грађу која му припа-

да иако је, како кажу, Србија потписала 
споразум о сукцесији. Лист пише да је 
тим поводом Хрватска јуче упутила 
протестну ноту Србији у којој, како на-
води, упозорава да проблем архива 
може зауставити пут Србије према ЕУ. 

Додаје се да Хрватска тражи од Ср-
бије да јој преда и грађу са диска коју 
је предала Израелу и у којој је, према 
саопштењу српског Министарства 
обране, грађа о страдањима Јевреја у 
НДХ. Додају да је Хрватска протестну 
ноту упутила Србији након што је слу-
жбеним страницама српског Мини-
старства одбране објављена информа-
ција о састанку потпредседника српске 
владе и министра обране Небојше Сте-

фановића са амбасадором Израела у 
Београду Јахелом Виланом, 7. фебруа-
ра.

Према том саопштењу, амбасадору 
Израела је уручен „хард диск с преко 
162.000 страница дигитализоване ар-
хивске грађе које је Војни архив при-
купио, а која се односи на прогон и 
страдање Јевреја од НДХ током Другог 
светског рата”, преноси Танјуг.

Хрватски лист тврди да је у конкрет-
ном случају реч о архивској грађи пре-
мештеној с подручја Хрватске, а која је 
обухваћена захтевом за поврат из 2006. 
године, заједно са више од 700 фондо-
ва и збирки из педесетак установа, пре 
свега Архива Југославије, Савезног се-
кретаријата за иностране послове, Вој-
ног архива и установа ЈНА, као и Југо-
славенске кинотеке. 

М ађарска је од 2009. до 2019. 
проширила своју мрежу ау-
то-путева и двоструких коло-

воза брже од свих земаља чланица 
Европске уније, осим две, навео је 
Ђерђ на Фејсбуку.

„Од 2010. године укупна дужина вр-
хунских ауто-путева повећана је за 
65 одсто и данас премашује 1800 ки-
лометара, а са пројектима који су у 
току биће знатно дужа од 2000 кило-
метара”, рекао је он.

Ђерђ је напоменуо да је влада још 

2010. године поставила три приори-
тета у изградњи ауто-путева. Прво, 
сви аутопутеви би требало да дођу 
до границе и да повежу Мађарску 
са њеним суседима. Друго, сви гра-
дови са жупанијским статусом тре-
бало би да буду повезани са путеви-
ма са четири траке до 2025. године. 
И коначно, свим локацијама у Ма-
ђарској требало би да се приступи у 
року од 30 минута, од тренутка напу-
штања ауто-пута, подсетио је држав-
ни секретар. 

Варнице на линији Загреб-Београд

Саобраћајна инфраструктура
Хрватска љута на Србију  

због архива НДХ Изградња путева и даље 
остаје приоритет

Хрватска поново прети Србији да ће зауставити њен пут 
ка Европској унији, а као разлог сада наводи проблем ар-
хивске грађе коју Београд наводно одбија да врати Загребу.

Током протеклих пет година, Мађарска је потрошила 
више од 3.600 милијарди форинти на изградњу ауто-пу-
тева, рекао је Ласло Ђерђ, државни секретар за инова-
ције и технологију. 
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С купштинском седницом је 
председавала председница 
ССМ-а Вера Пејић Сутор, а 

осим чланова Скупштине, заседању 
су присутвовали и Пера Ластић, ди-
ректор Српског института, Јулијана 
Которчевић, директор Српског педа-
гошког и методолошког центра, Ме-
линда Марија Кeрeми, директорка 
батањске Српске основне школе, 
правник Денеш Немеш, као и пред-
ставници медија.

На почетку седнице је речено да 
је свих петнаесторо скупштинара 
предало изјаву о имовинском стању, 
а тринаесторо присутних имало је 
могућност да учествује у доношењу 
одлука. Било је планирано пет тачака 
дневног реда, али је прва, која се од-
носила на расписивање кокурса за 
радно место шефа Канцеларије 
ССМ-а, уклоњена са дневног реда, јер 
Одбор за финансије није заседао по 
овом питању. 

У првој тачки је, већином гласова, 
усвојен буџет Самоуправе Срба у Ма-
ђарској и њених институција за 2022. 
годину, као и нацрт плана буџета за 
наредне три године.  

Шефица рачуноводства, Силвија 
Олах Етвеш, поднела је извештај и 
упознала присутне са проблемима 
око састављања буџета за текућу го-
дину. У децембру прошле године, ис-
текао је петогодишњи уговор о фи-
нансиању школа, склопљен са Мини-
старством за људске ресурсе и 
Самоуправа Срба у Мађарској није 
имала никакве информације о томе 
да ли ће уговора бити и колика ће 
бити сума која ће се као додатно фи-
нансирање обезбедити за школе. 

Због тога је Одбор за финансије 
више пута морао да заседа. У Слу-
жбеном гласнику је 14. јануара обја-
вљена одлука владе да су за све шко-
ле одређена нормативна повећања, 
односно, на сам дан одржавања сед-
нице Скупштине ССМ-а стигао је 
план петогодишњег уговора о додат-
ном финансирању васпитно-образов-
них установа, где су наведене суме 
које ће до 2026. години бити обезбе-
ђене. На основу овога може да се кон-
статује да ће несметано финансијско 
пословање школа бити обезбеђено 
за наредни период. Буџет за 2022. го-
дину износи 3.316.627.929 форинти.

Затим је реч добио Душан Каша-
нин, председник Финансијског одбо-
ра, који је говорио о буџетском плану 
за текућу годину и досадашњем 
функционисању Финансијског одбо-
ра. Према његовим речима, током пр-
вог састанка о плану буџета, у децем-
бру месецу прошле године, овај од-
бор није могао да усвоји нацрт, због 
недостатка важних делова и инфор-
мација. На другом састанку, крајем 
јануара 2022, предложено је да се бу-
џет преради, а на трећем састанку, 
почетком фебруара ове године, извр-
шене су формалне промене и буџет-
ски план је једногласно усвојен.

Том састанку су присуствовали и 
руководиоци финансијских служби 
институција и по речима Душана Ка-
шанина, Финансијски одбор жели да 
се њихов рад ове године, у већој мери 
повеже са радом Финансијског одбо-
ра. Модификовање буџета за 2021. го-
дину, одбор је усвојио 17. децембра 
2021. године.  

Према речима Јелене Вукајловић 
Краус, председнице Одбора за обра-
зовање, то тело је једногласно при-
хватило буџет, а то је учинио и Одбор 
за културу, како је изјавио Петар Бог-
дан, председник тог тела. Он је пре-
дложио да се формира фонд од ми-
лион форинти за помоћ у писању 
пријава на конкурсе онима који нису 
у могућности да то самостално обаве. 
Овај предлог је, после дуже дискуси-
је, унет у записник.

Др Јованка Ластић се захвалила 
Одбору за финансије и ССМ-у за 21 
милион форинти позајмице из резер-
ве, што је износ који је дат школи за 
исплату личних доходака. Она је ис-
такла да још увек нису решена три 
питања, која су битна и за батањску 
школу и за Српски образовни центар 
„Никола Тесла“. Средства која Ризни-
ца обезбеђује као додатак за народ-
ности, знатно су мања него што по 
закону следује запосленима, односно 
школе у власништву народносних са-
моуправа не добијају нормативу за 
намирнице у исхрани, што је такође 
значајна ставка. Према њеним речи-
ма, принципијелно битна ставка је и 
нормативно неадекватно финанси-
рање библиотеке у Српском образов-
ном центру „Никола Тесла“, која због 
тога не може у потпуности да обавља 
своју функцију јавне библиотеке. 

Др Јованка Ластић је затражила 
помоћ од Самоуправе Срба у Мађар-
ској, која би требало да се обрати од-
говарајућим надлежним органима, у 
циљу обезбеђивања додатног финан-
сирања ових потреба у догледно вре-
ме. Поред тога, како је истакла, дошло 
је до одређеног повећања финанси-
рања и активности у области културе, 
тако да ће, после више година, бити 

могућности да се повећају и персо-
нални расходи, односно они намење-
ни функционисању.

Једна од тачака дневног реда од-
носила се на активност Самоуправе 
Срба у Мађарској између две седни-
це. Вера Пејић Сутор је предала пи-
сани материјал о томе и посебно ис-
такла организовање и одржавање 
значајних манифестација, попут Све-
тосавске академије.

Катарина Бачи Павловић

На другој овогодишњој редовној седници Скупштине 
Самоуправе Срба у Мађарској, највише се говорило о 
финансирању ове кровне српске организације и њених 
институција. Том приликом усвојен је буџет за 2022. го-
дину, као и нацрт плана буџета за наредне три године.

АКТУЕЛНО

Отклоњене главне неизвесности  
у финансирању институција

Скупштинска седница ССМ-а

ОДРЕЂЕНИ ТЕРМИНИ УПИСА У ШКОЛЕ
На седници су прихваћени термини за упис у забавиште и 1. разред основ-

не школе при васпитно-образовним установама, које су у власноштву ССМ-а. 
Такође су прихваћени огласи батањске и будимпештнске школе, на српском 
и мађарском језику. Како је изложила др Јадранка Гергев, шефица Канце-
ларије ССМ-а, свака васпитно-образовна установа, према Уредби Мини-
старства за људске ресурсе, има обавезу да обави упис ђака између 20. 
априла и 20. маја. Према Уредби, ове године је упис у први разред предви-
ђен за 21. и 22. април, а најкасније месец дана раније упис мора да се огла-
си. 

Према речима др Јованке Ластић, одлучено је да упис у забавиште Срп-
ске школе Будимпешти и њеним подружницама буде од 9. до 13. маја. По 
њеном мишљењу, велики су изгледи су да ће наредна година бити добра, 
јер постоји велико интересовање за српске школе, што указује на то да ће 
се рад и инвестиције у области школства исплатити. Упис у батањско заба-
виште биће обављен 4. и 5. маја ове године. 
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П осле скоро више од пола годи-
не неизвесности, потписан је 
уговор о извођачким радови-

ма на изградњи новог дела Културног, 
образовног и духовног центра „Свети 
Сава” у Дески. Већи део финансиј-
ских средстава обезбедило је Култур-
но удружење „Банат”, и то захваљују-
ћи пројекту „HandCraft – Future from 
the Past - Development of Cross-border 
Heritage Tourism Based on Handicrafts” 
у склопу ИПА Програма прекогра-
ничне сарадње Мађарска-Србија. 
Потписивањем уговора отклоњене су 
све препреке за почетак грађевин-
ског подухвата.  

У међувремену, радови су већ от-
почели, а предстоји изградња четири 
нове радионице, које ће служити и 
као учионице на приземљу и у пот-
кровљу, величине 200 квадратних ме-
тара. Ту ће бити и нова кухиња, наме-
њена основцима. Према плановима, 
у горњем делу објекта, место ће до-
бити две радионице, за дрворезбаре-
ње и грнчарење. Преуредиће се и део 

зграде Културног, образовног и духов-
ног центра „Свети Сава”, који сада 
служи као Српска основна школа. 

Пошто од септембра треба да кре-
не са радом и трећи самостални ра-
зред у образовној установи, руково-
диоци КУД-а „Банат”, предвођени 
председником Кристифорем Брца-
ном, убрзано раде на откупу некрет-
нине која се налази наспрам центра 
„Свети Сава”. 

Такође, планирана је и башта, коју 
би користили и забавиштанци и 
основци. Циљ је што боље упознавање 
сеоског домаћинства, као и стицање 
знања и информација о некадашњем 
сеоском животу и данашњици.

У плану активиста „Баната” је и из-
градња једне полуспортске хале, ди-
мензија 40х26 метара. Наравно, овај 
сан месних Срба неће се одмах 
остварити, али носиоци пројекта, 
предвођену реализацију спортског 
објекта желе да спроведу у догледно 
време. Пошто је Влада Мађарске већ 
расписала конкурс за подизање но-

вих спортских хала, нема сумње да 
ће Дешчани аплицирати и тражити 
финансијска средства.Што се тиче 
проширивања зграде Културног, 
образовног и духовног центра „Свети 

Сава”, извођачки радови треба да бу-
ду окончани до краја лета, како би у 
септембру у новим просторијама от-
почео васпитно-образовни рад.

П. М.

ВЕСТИ Потписан споразум о дешчанском пројекту

Центар „Свети Сава” добија нове просторије

У седишту Чонградско-чанадске 
жупанијске самоуправе у Сеге-
дину, уприличен је сусрет Ласла 

Гемеша, председника Скупштине ове 
жупаније и Кристифора Брцана, 
председника Културног удружења 
„Банат” из Деске, а тема разговора 
била је њихова петогодишња сарад-
ња. 

Приликом разговора, договорени 
су детаљи петогодишње сарадње, 
унутар које се планира оспособљава-
ње завичајне куће са изложбеним 
простором, као и мањим домаћим 
газдинством. У њено одржавање би 
свакодневно били укључени и учени-
ци месне Српске основне школе, по-
лазници подружнице будимпештан-
ског Српског образовног центра „Ни-
кола Тесла”, који у наставном прог- 

раму имају и наставу ручне радино-
сти.

За остваривање петогодишњег 
плана, према пројекцијама, биће из-
двојено 55 милиона форинти, од којих 
би у првој етапи остваривања плана, 
за куповину куће и њену адаптацију 
било потрошено нешто више од 25 
милиона форинти. Након адаптације 
зграде може да се крене са оствари-
вање планова у другој и трећој етапи 
пројекта.

Наравно, у плану су и програми по-
водом Божића, затим „Туцијада”, пле-
тење ивањских венаца, „Жетва”, „Ај-
варијада”, „Банатски сабор”. Током 
разговора дотакнуто је и питање ула-
ска „Баната” и опште културе де-
шчанских Срба у Жупанијски реги-
стар. С рби у Бати имају разлога за за-

довољство, јер су од државе до-
били више десетина милиона 

форинти, које су уложили у обнову 
Српског клуба, црквене ограде и ка-
пије. 

Према речима Николе Чупића, 
председника Српске самоуправе у 
Бати, прошла година је била успешна, 
када је реч о инвестицијама тог тела. 
Од 20 милиона форинти, које су до-
били од Самоуправе Срба у Мађар-
ској, направљен је нови кров Српског 
клуба, стављени су нови прозори и 
врата, окречене су све просторије и 
фасада, и постављено ново осветље-
ње. Од 3 милиона форинти, које је 
Српска самоуправа добила од града, 
досадашњи конвектори су замењени 
централним грејањем. 

Од кровне институције Срба у Ма-
ђарској, добијено је још 10 милиона 
форинти за опремање кухиње и про-
сторија Српског клуба. Конкурсом је, 
такође, обезбеђено још два милиона 
форинти за уређење дворишта. Про-

шле године је батска Српска самоу-
права добила и 750 хиљада форинти 
за обнову црквене ограде и велике 
капије.  

„Сви програми, које смо планирали 
за прошлу годину, остварени су: пу-
товање на север Мађарске, сеоска 
бучура 21. септембра, гостовање Срп-
ског института, поклон-пакетићи за 
децу, за Светог Николу, за Божић и за 
Савиндан”, каже Никола Чупић. 

Када је реч о текућој години, Срп-
ска самоуправа у Бати предала је де-
сет конкурсних пријава, а Фондација 
„Бетлен Габор” је одлучила да финан-
сира: Дечји дан, сеоску славу, Мате-
рице, гостовање Српског позоришта 
у Мађарској, Дечји табор за упозна-
вање и очување српских обичаја и 
посету српским храмовима у Барањи.  

Прва пролећна манифестација у 
Бати планирана је за 27. март, када ће 
бити освећени нови српски крст крај-
путаш и просторије реновираног Срп-
ског клуба.

К. П.

Културно удружење „Банат” 

Значајна финансијска инвестиција државе

Плодови сарадње са 
Жупанијом Чонград-Чанад

Обновљене просторије 
Српског клуба у Бати

Кристифор Брцан је изразио 
спремност да дешчанско удружење, 
такође, буде учесник жупанијских 
програма и наговестио и реализацију 
пројекта „Зелена школа и забавиште” 
у Десци. Све то остварило би се у 
склопу Територијалног оперативног 
програма, чији би главни носилац би-
ла Жупанија, а партнер КУД „Банат”, 
који већ раде на осмишљавању соп-
ственог бренда, који би обухватио по-
знате и примамљиве програме. Нагла-
сак ће, свакако, бити стављен на тури-
зам, а захтеви Дешчана се стриктно 

уклапају у туристичку концепцију Жу-
паније.  

Дугорочни планови Дешчана наи-
шли су на отворена врата код руково-
дилаца Жупаније, који су топло по-
здравили програмску концепцију Кул-
турно-уметничког друштва „Банат”.

Постоји нада да ће заједничка са-
радња Чонградско-чанадске жупани-
је и „Баната” бити крунисана успехом, 
на задовољство свих оних који на пле-
ћима носе судбину презентације бо-
гатства шароликости културе и тури-
зма уопште.

П. М. 

Ласло Гемеш  
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П редставници Срба из земаља 
у региону састали су се како 
би још једном размотрили 

положај српског народа у региону и 
заједничке активности на побољша-
њу његовог статуса. На конференцији 
у Новом Саду, српску заједницу у Ма-
ђарској представљали су посланик у 
Мађарском парламенту Љубомир 
Алексов и председница Самоуправе 
Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор.

„Јединство представника српских 
институција и организација из реги-
она резултат је стабилне и јаке Срби-
је, која је препознала значај заједни-
штва и коначно почела да се бави 
питањима Срба у региону“, казао је 
покрајински секретар за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу Александар Со-
фић, приликом отварања 13. Конфе-
ренције српских националних орга-
низација из земаља региона, пренео 
је РТВ.

„Покрајинска влада је пре неколико 
дана издвојила 12 милиона динара за 
куповину куће у Беранама, која ће, као 
Српска кућа, бити тачка окупљања 
свих српских организација из те оп-
штине“, казао је Софић и најавио да 
ће Покрајинска влада, заједно са Вла-
дом Републике Српске, финансирати 
изградњу две производне хале у Ми-
лићима, у Републици Српској. 

„Заједнички ћемо уложити 500.000 
евра у реализацију пројекта који ће 
омогућити да у тај крај дођу инвести-
тори, који ће отворити нова радна ме-
ста, и тиме обезбедити бољи живот 
грађанима како у општини Милићи, 
тако и у околним местима у Подрињу“, 
рекао је Софић.

Директор Управе за сарадњу с ди-
јаспором и Србима у региону Арно 
Гујон казао је да је Упрва током про-
шле године са 44 милиона динара 
подржала бројне пројекте у области-
ма економије, културе и језика, које 

су реализовале организације Срба из 
региона. Акценат је био и на актив-
ностима у области заштите мањин-
ских права српског народа, с циљем 
њиховог ефикаснијег остваривања 
гарантованог законом, као и на бес-
платној правној помоћи у заштити 
имовинских права српског становни-
шта на територији Босне и Херцего-
вине.

Директор Фонда за избегла, расе-
љена лица и за сарадњу са Србима у 
регону Душко Ћутило рекао је да је 
Фонд прошле године са знатно ве-
ћим буџетом него раније подржао 

рад и различите пројекте организаци-
ја и институција Срба у региону. 

Посланик у Народној скупштини 
Србије и председник Одбора за дија-
спору и Србе у региону Милимир Ву-
јадиновић истакао је да је у протеклих 
неколико година концепција односа 
према нашем народу у региону знатно 
промењена. Он је рекао да су резул-
тати неспорног политичког, економ-
ског и привредног успеха Србије пре-
нети и на српски народ у региону. Ву-
јадиновић је посебно нагласио 
чињеницу да су по први пут у буџету 
Србије планирана средства за инфра-
структурне пројекте који прелазе гра-
ницу државе, те да су међу њима аеро-
дром у Требињу и изградња хидрое-
нергетских потенцијала на Дрини, а 
помагане су и општине у Српској, Фе-
дерацији БиХ, Црној Гори и Словенији.

Д. А.

П ријатељске односе „Таленту-
ма” и „Баната” краси и плод-
на сарадња. Наиме, два 

партнера су остварила више зајед-
ничких прекограничних пројеката, а 
међу њима посебно се истакла реа-
лизација пројекта „FOLK KOOL TOUR” 
(Фолккултур), у оквиру ИПА Програ-
ма прекограничне сарадње Мађар-
ска-Србија.

Сарадња партнера ће се наставити 
и ове године, и то у склопу новог про-
јекта HandCraft – „Future from the Past 
– Development of Cross-border Heritage 
Tourism Based on Handicrafts”, у склопу 
ИПА Програма прекограниче сарад-
ње Мађарска-Србија, а циљ сусрета, 
уприличеног 18. јануара, у седишту 
Суботичана, био је да се размотре и 
усагласе пролећни програми субо-
тичког и дешчанског удружења.

Кристифор Брцан, председник 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат” и Роланд Брезовски, руководи-

лац Уметничког удружења „Талентум” 
информисали су један другог о ситу-
ацији у којој се налазе оба друштва, 
а одмах потом кренули са изноше-
њем детаља о предстојећим програ-
мима који се тичу фолклорне делат-
ности, музичког и рада радионица.

У Дески ће се и ове године прире-
дити традиционалне манифестације, 
као што су: „Туцијада”, „Ајваријада”, 
„Банатски сабор”, а предвиђа се и 
одржавање разних кампова. Поред 
презентације разних занимања која 
ће обухватити ручне радиности, ста-
ре занате, нагласак ће бити стављен 
и на рад на пољу неговања фолклора, 
народне музике, а предвиђају се и ин-
терактивне изложбе у Суботици, Па-
лићу и Морахалому. 

Слично Културно-уметничком дру-
штву „Банат”, и Уметничко удружење 
„Талентум” жели да се шири. Руково-
диоци организације неуморно трагају 
за некретнином где би покренули сво-

ју радионицу, а пошто се и „Талентум” 
бави фолклором, пре свега мађар-
ским, доста тога желе да постигну на 
пољу фолклорне делатности, а пре све-
га у домену очувања и неговања фол-
клорне баштине мађарског народа.

Није само Суботица укључена у 
прекогранични пројекат Дешчана, 
већ и Моравица, а пошто правилник 

конкурса налаже да се пројекат мора 
простирати на регије, партнери још 
трагају где ће до краја године реали-
зовати своје одређене програме. Си-
гурно је да ће се поједини програми 
одржати у Хоргошу, Палићу и Мора-
халому.  

На крају овог извештаја додајмо и 
то да је нови прекогранични пројекат 
„Баната” и „Талентума”, који носи на-
зив „HandCraft – Future from the Past 
- Development of Cross-border Heritage 
Tourism Based on Handicrafts” вредан 
384.00 евра, а он садржи и прошири-
вање институционалног, инфраструк-
турног капацитета Културног, обра-
зовног и духовног центра „Свети Са-
ва” у Дески.

П. М.

Представници матице обећавају  
значајнију помоћ региону

„Банат” и „Талентум” пред  
новим културним подухватима

САРАДЊАКонференција Срба из региона у Новом Саду

Дешчани и Суботичани настављају сарадњу

У Матици српској у понедељк је одржано заседање Кон-
ференције српских националних организација из земаља 
региона, на којој су учествовали представници Срба из 
Мађарске, Србије, Румуније, Словеније, Хрватске, Републи-
ке Српске, Македоније, Албаније и Црне Горе.

У седишту суботичког Уметничког удружења „Тален-
тум”, одржани су разговори чланова његове управе и 
руководилаца дешчанског Културно-уметничког дру-
штва „Банат”. Циљ сусрета било је усаглашавање про-
лећних програма два удружења, а сазнајемо да је на 
помолу и нови заједнички ЕУ пројекат.

Детаљ са заседања у Матици Српској 

Кристифор Брцан и Роланд Брезовски 
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С вечана академија је отворена 
химном „Боже Правде“, у из-
вођењу Српског хора „Свети 

Серафим Саровски“ из Зрењанина, а 
у програму су наступили и драмски 
уметник Александар Дунић из Бео-
града и чланови Српског позоришта 
у Мађарској. Прослави су, поред оста-
лих, пристуствовали и представници 
Епархије будимске, Амбасаде Србије 
у Мађарској, Војног изасланства Ср-
бије, Самоуправе Срба у Мађарској 
и других српских организација. 

После уводних речи модератора 
програма и стихова песме „Почетак 
буне против дахија“, које је казивао 
Александар Дунић, уследила је реч 
домаћина прославе, потпредседника 
Српске смоуправе у Будимпешти, Бо-
рислава Руса. 

- Сећамо се свима нама изузетно 
значајног историјског догађаја, Првог 
српског устанка или револуције, ко-

јим чином се отвара нова фаза ра-
звоја, светлија будућност српског на-
рода уопште, српског друштвеног 
културног живота. Знамо да је Први 
српски устанак букнуо на Сретење 15. 
фебруара 1804. године у месту Ора-
шцу, када је почела борба за  ослобо-
ђење од Турака и када је на исти дан 
1835. године скупштина у Kрагујевцу 
прогласила Сретењски устав. Сретењ-
ски устав је означио и почетак савре-
мене српске државности, стога је 
скупштина Србије 10. јула 2001. године 
одлучила да Сретење буде поново 
Дан државности. Сретење Господње 
је један од најсвечанијих празника 
хришћанства, јер указује на први су-
срет Спаситеља Исуса Христа са љу-
дима - рекао је, поред осталог, Бори-
слав Рус и додао да Сретење као на-
ционални празник и Дан државности 
Србије традиционално обележавају 
и славе и Срби у Мађарској. 

- Срби у Угарској су дали ве-
лики допринос у очувању срп-
ског идентитета, развоју култу-
ре, образовања, науке. Неизо-
ставно је споменути и Саву 
Текелију, великог добротвора 
који је основао Текелијанум ко-
ји и дан данас постоји и егзисти-
ра овде, као и оца српског позо-
ришта Јоакима Вујића, јер се ов-
де баш у то доба изводила прва 
српска представа, тј. представа 
на српском језику у Пешти. Ме-
ђу српским великанима је сва-
како и Јаков Игњатовић родом 
из Сентандреје који је иначе 
отац српског реалистичког ро-
мана и он је, могло би се рећи, 
за Србе што је за Французе Бал-
зак, а за Русе Гогољ - истакао је 
Рус. 

Бранимир Ђорђев, члан Срп-
ског позоришта у Мађарској, ка-
зивао је Анегдоте о Kарађорђу, 
а затим се присутнима обратио 
и Пера Ластић, директор Срп-
ског института. Он је нагласио 
да ће ове године уручење Сретењске 
повеље бити симболично, пошто због 
пандемије, овогодишњи лауреат, ака-
демик Миро Вуксановић, није био у 
прилици да допутује у Будимпешту. 
Њему је Сретењска повеља додеље-
на за допринос у повезивању делова 
српског народа, посебно Срба у Ма-
ђарској са матичним српским наро-
дом и земљом Србијом, на пољу кул-
туре, језика и књижевности. 

- Све функције Мира Вуксановића 
обухватају српски културни простор. 
Он је један од најистакнутијих савре-
мених српских књижевника, научник 
и уредник, утицајни посленик у обла-
сти културе, а својим делом и живо-
том представља пример повезаности 
српског културног простора и пове-
зивања Срба, од Крње Јеле, па све до 
Сентандреје – рекао је Пера Ластић.

Филип Иланковић, члан Српског 
позоришта у Мађарској, прочитао је 
поруку захвалности на додељеном 
признању, академика Вуксановића, у 
којој лауреат изражава жаљење што 
није присутан на свечаности. Он је 
написао да је почашћен и захвалан, 
јер су три српске установе у Мађар-
ској заједно одлучиле да Сретењском 
повељом скрену пажњу јавности на 
његове послове. Између осталог, 
Вуксановић је истакао како је 
наопходно да се искаже пошто-
вање према свима који чувају 
свој говор, традицију и обичаје. 
При томе, како каже, треба има-
ти исти однос према национал-
ним вредностима у матичној зе-
мљи  и изван ње. На крају је, у 
свом писму, Вуксановић захва-
лио што је запажен његов рад и 
што му је омогућено да овако 
пошаље поруку Сретењском 
скупу. 

На самом крају свечане ака-
демије, у интерператацији драм-
ског уметника Александра Ду-
нића, публика је могла чути 
осврт на Сретењски устав, а по-
том детаље из свечаног обраћа-
ња редитеља, сценаристе и про-
дуцента Емира Кустурице пово-

дом преузимања Сретењског ордена 
првог реда, прошле године на Срете-
ње у Београду. 

Након тога, Хор "Свети Серафим 
Саровски", који је у току програма из-
вео Шесту Мокрањчеву руковет и пе-
сме "Ој Србијо мила мати" и "Играле 
се делије", отпевао је и "Востани Сер-
бије".

Владан Јовановић, секретар Срп-
ског културног клуба у Будимпешти 
се у име организатора  захвалио свим 
учесницима програма који је, како он 
каже, "у ствари мали дуг према нашој 
отаџбини да се на један леп начин и 
у ово невреме, у ствари у време пан-
демије, обележи државни празник". 

Јовановић је позвао присутне да се 
придруже прослави Светог Трифуна, 
патрона Српског културног клуба у 
Будимпешти, који ове године обеле-
жава 50 година од оснивања. Прото-
намесник Никола Почуча је освештао 
славски колач, домаћин је позвао све 
присутне да уз закуску и послужење 
увеличају славље. 

Реализацију прославе Сретења 
финансијски су помогле Српске са-
моуправе XIV и XIX кварта Будимпе-
ште и Влада Мађарске. 

А. М.

Сретењска академија у Будимпешти

Свечано обележен Дан државности Србије
Српска самоуправа у Будимпешти и Српски културни 

клуб су, у сарадњи са Српским институтом, Српским позо-
риштем у Мађарској и Удружењем „Српски форум”, у Бу-
димпешти 12. фебрура организовали свечано обележавање 
Сретења - Дана државности Србије, поводом 218. годишњи-
це избијања Првог српског устанка.

Борислав Рус, Владан Јовановић и Пера Ластић

Александар Дунић

Бранимир ЂорђевСрпски хор „Свети Серафим Саровски”
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Ђ орђо Сладоје данас са ностал-
гијом говори о времену од 
пре неколико деценија, када 

је, како каже, култура имала значајну 
друштвену улогу. 

– Kњижевни живот био је попри-
лично богат и динамичан. Књижевне 
вечери, фестивали, бројни часописи 
и листови, солидни тиражи, чак и пе-
сничких књига, неупоредиво у одно-
су на данашње време, присуство 
књижевности у јавном животу. Обја-
вити књигу код угледног издавача, 
нарочито прву, било је тешко, али кад 
вам се то догоди, могли сте понекад 
и помислити да сте писац - рекао је 
познати песник у интервјуу за бео-
градске „Новости”.

А онда је дошао рат, па затим 
транзиција, како се другачије 
зове повратак у капитализам...
– Погашене су велике издавачке 

куће, приватизоване књижаре пре-
творене у бутике и кафиће. И све је, 
као што се зна, подређено брзој за-
ради. Оно што није у служби профи-
та, гурнуто је у страну, а поезија на 

саму маргину и препуштена самој 
себи. Рецензенте и уреднике замени-
ли су спонзори и свако ко искамчи 
пар стотина евра може да објави 
књигу. Нестанком средње класе не-
стала је добрим делом и публика, а 
књижевност је потиснута из јавног 
живота и осуђена да тавори. Па ипак 
траје и без обзира на све, и даље се 
пишу, објављују и читају добре књи-
ге...

Чини се да припадате оним ре-
ђим песницима којима је стало 
до комуникације са читаоцима?
– У ауторитарним системима пое-

зија је дуго била осуђена на езопов-
ски, шифровани говор и упућена да 
се бави сама собом, смислом самог 
поетског чина и језичких могућности 
и често завршавала у херметизму, је-
два разумљива и најстручнијим ту-
мачима. Песници су све више зане-
маривали тзв. обичног читаоца, а кад 
су га се сетили тај читалац је увелико 
читао прозу, романе понајвише. Хоћу 
да кажем да су за кризу поезије јед-
ним делом криви и сами песници, 

заборављајући да 
књижевност посто-
ји и има пуног сми-
сла само у тројству 
аутор – дело – чи-
талац.

Ипак, чувате се 
да не подилази-
те читалачкој 
публици?
– Тачно, јер од 

тога нико не би 
имао користи, а по-
езија понајмање. 
Стало ми је да моја 
песма буде отворе-
на и за тзв. обичног 
читаоца, ако такав 
уопште постоји и 
да му нешто говори 
на „известан на-
чин”, како би Андрић рекао. Ако пе-
сник не зна шта је хтео да каже, како 
ће од читаоца тражити да га разуме, 
ако је песма написана с муком не би 
требало да мучи и евентуалног чита-
оца. Мени је у свему томе стало да 
се моја поезија чује у српском језич-
ком и духовном простору, да је у до-
слуху са кључним садржајима наше 
културе. Тако сам доживео и високо 
признање Министарства културе о 
врхунском доприносу националној 
култури, којим се хоће рећи да је и 
моја поезија, као естетска чињеница, 
део културе и градивни елеменат 
српског духовног идентитета. Онај 
ко данас ствара у Србији, више од 
тога не може тражити, ни добити.

Kао главни и одговорни уредник 
Летописа Матице српске, како 
видите улогу и зна-
чај Матице и њеног 
часописа, данас и у 
будућности?
– Kако год почнемо 

причу о Матици и Ле-
топису, завршићемо је 
тврдњом да се ради о 
својеврсним култур-
ним феноменима, рет-
ким и у много развије-
нијим културама од на-
ше. И Матица и 
Летопис су производи 
„чуда и труда”. Велико 
је чудо да у нас нешто 
траје скоро два века, а 
да га у међувремену 
нисмо реформисали, 
модернизовали, ускла-
дили и на крају расту-
рили. Чудо је невиђено 
да нисмо одустали од 
подухвата на дуге ста-
зе који захтева стрпљи-
вост, упорност и калу-

ђерску марљивост. А све то говори 
да ипак нисмо народ „врапчијег ин-
тензитета”, већ да смо у стању да гра-
димо и одржавамо институције ду-
гог трајања у континуитету. Чуда о 
којем говорим не би било без вели-
ког труда интелектуалаца и писаца 
оног времена, а нарочито имућних 
људи који су схватали значај културе 
и књижевности за очување нацио-
налног идентитета. Мени се чини да 
је културолошка, историјска и наци-
онална свест оснивача Матице била 
јаснија и интензивнија него код знат-
ног дела данашње српске интелиген-
ције, а чуло за општи интерес неупо-
редиво развијеније. Многи од њих 
уложили су све своје знање, енергију, 
па и иметак, а нису ретки ни они ко-
ји су здравље изгубили радећи за 
Матицу.  

И Матица и Летопис су 
производи „чуда и труда”

Ђорђо Сладоје, песник и уредник Летописа Матице српске ИНТЕРВЈУ

„Велико је чудо да у нас нешто траје скоро два века, а да 
га у међувремену нисмо реформисали, модернизовали, 
ускладили и на крају растурили. Чудо је невиђено да ни-
смо одустали од подухвата на дуге стазе који захтева стр-
пљивост, упорност и калуђерску марљивост”, каже о Лето-
пису Матице српске Ђорђо Сладоје, његов главни уредник 
и један од овогодишњих добитника државног Признања 
за допринос националној култури Србије.

ЗАЉУЉАН ИДЕНТИТЕТ СРПСКОГ НАРОДА
Српски културни и духовни идентитет данас је поприлично заљуљан и спо-

ља и изнутра. На удару су готово сви идентитетски елементи, и традиција и 
кључне вредности, важне историјске личности, језик и писмо нарочито, и 
школа и црква. Улога Матице српске и Летописа као чувара и сведока нашег 
трајања у дугом и тешком историјском периоду, од непроцењивог је значаја. 
Верујем да ће тако бити и у будућности, без обзира на очигледан напор да 
се национална култура разгради, а њени темељи и носиоци уклоне у име са-
свим неизвесне будућности. 

ДОБИТНИК БРОЈНИХ ПРИЗНАЊА
Kао гимназијалац, Ђорђо Сладоје је добио прву награду на Смотри вој-

вођанских средњошколаца у Kикинди, као студент прву награду на Фести-
валу младих у Врбасу, са 22 године објавио прву је књигу „Дневник неса-
нице”, за коју је добио награду „Младости”. Због отпора сарајевских изда-
вача, друга књига изашла му је после осам година у издању Српске 
књижевне задруге, где је објавио скоро половину књига. Касније је следио 
низ књижевних награда,  међу којима су Змајева, Дучићева, Шантићева, 
Дисова, „Жичка хрисовуља”, „Бранко Ћопић”, „Лаза Kостић”, „Скендер Kу-
леновић”, „Рачанска повеља”. Радио је као библиотекар у Народној и Уни-
верзитетској библиотеци у Сарајеву, био секретар Фестивала поезије мла-
дих у Врбасу и уредник у Kултурном центру Новог Сада.
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

Н аводећи као главне узроке 
овакве ситуације нове дру-
штвено-економске услове 

(потпадање под законске одредбе 
вармеђијских закона, добијање плем-
ства и однарођивање, нерад и луксу-
зан живот, задуживање и судски про-
цеси), Игњатовић је и сам веровао и 
говорио да је у својим романима дао 
верну слику тог стања. У поменутом 
чланку он и непосредно наводи свој 
роман „Вечити младожења” као књи-
жевни докуменат једне епохе, па ве-
ли: 

„Сентандрејци су добили на утеху 
и неколико немеша (племића). Те но-

билизирате поро-
дице окренуше 
тон, почеше са вар-
међашима фра-
тернизирати... Мла-
ди адвокати држа-
ли су се с новом 
кастом и завели су 
неки нов тон дру-
штвени, који је сме-
рао да истисне ста-
ре обичаје. Јурат и 
адвокат, то је била 
лозинка. Свуд га-
лантом, гиздавац у 
највећем степену. 
Писац ових редака 
у роману свом Ве-
чити младожења 
представио је та-
квог гиздавца са 
шездесет пари чи-
зама са сребрним 
мамузама. Тај ги-
здавац још је жив, 
у дубокој старо-
сти.”

Међутим, изме-
ђу два рата и у но-
вије доба, у српској 
књижевној крити-
ци почело се на Иг-

њатовићеве романе и другачије гле-
дати. Уочен је и више наглашен пси-
холошки аспект тих романа, а такође 
је указано и на уметничке квалитете 
њихове (Т. Манојловић, В. Глигорић, М. 
Kашанин). Пре свега, обрађена је већа 
пажња на амбивалентност у духу и 
осећајности самога аутора, што је де-
лом већ и Скерлић запазио (патријар-
халац – боем , сентиментална приро-
да – хумористичко-реалистички оп-
серватор, Србин – Европљанин), а 
затим – запажен је међусобни утицај 
између тематике и уметности романа. 

Игњатовић је неоспорно поседо-
вао велики приповедачки и уметнич-

ки таленат. У његовим небрижљиво 
компонованим и преопширно испри-
чаним романима има таквих пасажа, 
слика, дијалога и сентенција да се по 
њима види снажна уметничка лич-
ност. Ово двојство талента и недо-
вољне брижљивости у обради утица-
ло је на то да се у критичким судови-
ма о Игњатовићу наиђе и на 
апсолутно негирање његове рома-
нескне уметности или на прекомер-
но хваљење његових уметничких 
квалитета. Истина је, пак, у томе да 
код Игњатовића имамо и изврсне по-
јединости и недовољне усклађености 
у целини романа, и то треба одвојено 
констатовати.

 Најјача страна у Игњатовићевом 
романсијерском поступку огледа се 
у кумулацији ликова, ситуација и до-
гађаја, што чини да се његови романи 
доживљавају као обухватне и богате 
слике живота. То је права панонска 
„људска комедија”, у којој сви навлаче 
разне маске и сви учествују у трагич-
ној фарси која се назива животом. 
Игњатовић нам о томе прича са ме-
шавином хумора и меланхолије, гле-
дајући на тај људски „вашар таштине” 
очима мудрог и искусног човека који 
све то прима са 
сетним разумева-
њем, али и са гор-
ким укусом уза-
лудности живље-
ња.

 Друга велика 
уметничка спо-
собност Игњато-
вићева огледала 
се у цртању лико-
ва. Човек великог 
животног иску-
ства и посматрач 
оштрог ока и про-
ницљиве памети, 
Игњатовић је, као 
сви прави и вели-
ки уметници, умео 
да уочава битне 
црте својих лико-
ва и да их мисао-
но уопштава. Не 
само да су његове 
главне личности 
(Шамика, Софра) 
оцртане као пси-
холошке студије, 
са богатством жи-
вотних поједино-
сти које проду-
бљују ту студију, 
него су му епизод-

не личности пуне рељефа и убедљи-
вости. Софрина кћи Kатица, која се у 
роману помиње свега два пута, оли-
чење је трагичне судбине: 

„Kатица живи у првом кату сама 
за себе, у дућан никад не иде. Она већ 
има 28 година. Та лепа Kатица, са па-
лестинским лицем, још је лепа. Kао 
Јудита, као Естер, Мардохеја кћи, која 
би још могла краљеве опсенути, неће 
да се уда. Она је изгорели вулкан, ни-
је живо, зелено, поносно брдо. Имала 
је заручника. Заручник је проси; отац 
затеже. Заручник умре. Kатица, као 
негда Изор Kлеманс, иде на гробље 
на ружичало, дели цвеће, венце, и по-
клоне чини љубећим се, да им свези 
њиховој припомогне... Kатица је од 
неког времена слаба у здрављу, све 
вене, док није увела. Kатица се суши, 
види да неће дуго, а у кући, на овом 
свету нема за њу радости; готова је 
полазити на онај тајанствени свет, о 
коме још нико не зна ништа, у нади 
да ће се можда са својим састати. 
Њој је овај свет тамница. Смрт је из 
те тамнице избавила. Kатица је умрла. 
Туга је убила. Укопали су је, по њеној 
жељи, до њене матере.”

Д. А.

Два века од рођења Јакова 
Игњатовића (3)

О ишчезавању некадашњих породичних и друштвених 
вредности у Сентандреји, Јаков Игњатовић је писао не 
само у својим романима, већ и у низу чланака. Тако је у 
чланку „Сент-Андреја”, објављеном 1884. године, говорио 
о некада богатом и славном граду из XVII века и о њего-
вом опадању и пропадању у XIX веку. 

СПОСОБНОСТ ПОРТРЕТИСАЊА
Праву меру ове своје списатељске способности цртања ликова, Јаков 

Игњатовић је остваривао код својих главних ликова. Поучен од европске 
литературе да су за роман и новелу погодне особите личности, које својим 
карактером и својим животом представљају изузетне и необичне људе, он 
је у већини својих романа и приповедака обрађивао типове „изузетних, 
особитих судбина”, особењаке. У „Васи Решпекту” он нарочито наглашава 
да је чика Игња био „особењак, као понајвише њих у породици што су би-
ли”. Један од његове браће маказама је на пијаци исекао перјане душеке и 
јастуке своје жене коју није трпео; иако је имао више кућа, најрадије је 
живео и шетао се по тавану. Његов син је од тог тавана направио осматрач-
ницу: намести столицу на тавану, па чита, „а овамо гледи у паузи ко сокаком 
пролази”. Особењак је и Васа Решпект, особењак је и Шамика, и Бранко 
Орлић, и старац Мргодић, и многи други ликови у Игњатовићевим романи-
ма. У Увелом листку главној личности, Тоши Верковићу, прилази у касини 
члан Светозар Никитић, и овако се представља: „Драго ми је, г. Верковићу! 
Имао сам част слушати о вама. Чуо сам и то да сте особењак, зондерлинг, 
па и сам сам то исто. Баш ми је мило.”

НЕМИР ТРАЖЕЊА И ЛУТАЊА
Праву меру ове своје списатељске способности цртања ликова, Јаков Иг-

њатовић је остваривао код својих главних ликова. Поучен од европске ли-
тературе да су за роман и новелу погодне особите личности, које својим 
карактером и својим животом представљају изузетне и необичне људе, он 
је у већини својих романа и приповедака обрађивао типове „изузетних, 
особитих судбина”, особењаке. У „Васи Решпекту” он нарочито наглашава 
да је чика Игња био „особењак, као понајвише њих у породици што су би-
ли”. Један од његове браће маказама је на пијаци исекао перјане душеке и 
јастуке своје жене коју није трпео; иако је имао више кућа, најрадије је жи-
вео и шетао се по тавану. Његов син је од тог тавана направио осматрачни-
цу: намести столицу на тавану, па чита, „а овамо гледи у паузи ко сокаком 
пролази”. Особењак је и Васа Решпект, особењак је и Шамика, и Бранко 
Орлић, и старац Мргодић, и многи други ликови у Игњатовићевим романи-
ма. У Увелом листку главној личности, Тоши Верковићу, прилази у касини 
члан Светозар Никитић, и овако се представља: „Драго ми је, г. Верковићу! 
Имао сам част слушати о вама. Чуо сам и то да сте особењак, зондерлинг, 
па и сам сам то исто. Баш ми је мило.”
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„Нешто доцније потражили смо и 
премијера Јаноша Баћањија”, настави 
да записује полицијски дошник, „Без 
икаквог успеха. Необављена посла 
делегација је пошла ка стану Лајоша 
Кошута. Успут сам још више доливао 
уље на тињајућу ватру. Пљувао сам 
по непријатељима српског народа. 
Захваљујући мом већ раније профе-
сионално обављеном послу, о нека-
квом помирењу више није могло бити 
ни речи! 

Нимало случајно, надмени Кошут 
поздравио нас је као „представнике 
древног мађарског града”. Лукави по-
литичар је смишљено и са нескриве-
ном тежњом нагласио крај реченице: 
древног мађарског града! Новосад-
ски депутанти прогуташе кнедлу. 
Прође их језа. Срећом, Кошут ме ни-
је препознао. Узбуђени Стратимиро-
вић енергично је захтевао равноправ-
ност српске са мађарском нацијом. 
Тражио је и повратак српских приви-
легија као и право на српску самоу-
праву. Међутим, министар Лајош Ко-
шут уопште није крио своје огорчење, 
негодовање и презир. Крајње цинич-
но све више је изазивао српске депу-

танте тражећи од њих да му потанко 
појасне и сам термин – „српска наци-
ја”. Огорчени и видно зајапурени Ђор-
ђе Стратимировић није више могао 
да се суздржи, па ватрено обруси: „Го-
сподине министре! Оно племе које 
има свој језик, обичаје и навике, и ко-
је успева само да води бригу о свом 
напретку, а желим да нагласим још и 
то да оно племе које поред свега тога 
поседује и довољно мудрости да све 
то и очува, племенити господине, е то 
су одлике једне зреле нације! Госпо-
дине министре, скрећем вам пажњу 
да српска нација поседује све те од-
лике!” 

Побеснели Кошут енергично им и 
јасно даде до знања да у Мађарској 
постоји само једна политичка нација, 
а то је мађарска нација! Затим је 
устао и громким гласом рекао: „Под 
светом мађарском круном ја никада, 
али никада нећу да признам другу 
нацију и националност осим мађар-
ске! Знам да има људи и народа који 
говоре другим језиком, али више од 
једне нације овде нема нити ће икад 
бити!”

Испуњен ожиљцима у души, узру-

јани Стратимировић енергично му 
узврати: „У том случају, бићемо при-
морани да признање својих нацио-
налних права потражимо на другом 
месту! И то у царском Бечу!”

Кошут тад курјачки просикта кроз 
зубе: „У том случају, одлу-
чиће мач!” 

Ох, Боже мој, замало 
да изгубим свест од сил-
не лепоте! Једва сам ус-
пео да се суздржим, а да 
не закликтам од среће! 
Мој труд коначно је уро-
дио плодом! 

Alea iacta est! (Коцка је 
бачена)

Вративши се из Пожу-
на у Пешту, овде ме доче-
ка право чудо!”, настави 
Ганголф. „Онај уображе-
ни рацки хохштаплер Те-
одор Павловић, на на-
словној страни свог листа 
„Свеобште југославенске 
и србске народне нови-
не”, истога дана објавио 
је напис у којем је стајало 
и следеће: „Сад је време 
слободе и сливања сила... 
А гди је мање слобода, не-
го у оној рајској земљи од 
мора Јадранскога до Цр-
нога, од Дунава до мора 
Јонскога, које у турском 
синџиру оковане пиште?... 
К вами управљам слово 
моје, ви драга браћо у ра-
ју том земском, коју је му-
сулманство против при-
родности устава у пакао 
претворило...”

Већ и сам почетак 

чланка у себи је скривао опасну иде-
ју уједињења свих Срба и осталих Ју-
жних Словена, што за нашу Царевину 
никако није могло бити прихватљиво. 
(…)

Драгомир Дујмов

Испуњен ожиљцима у души, узрујани Стратимировић 
енергично рече: „У том случају, бићемо приморани да 
признање својих националних права потражимо на 
другом месту! И то у царском Бечу!”

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848–1849. године (23)

Ђорђе Стратимировић

Симо Матавуљ

18. фебруара 1915. – Умро је српски 
политичар, дипломата, филолог и 
историчар Стојан Новаковић, члан 
Српске краљевске академије, један 
од оснивача Напредне странке 
1880. Као министар просвете, спро-
вео је реформе у школству и покре-
нуо оснивање Народне библиотеке, 
музеја и Државне штампарије. 

19. фебруара 1922. – У Загребу изашао 
први број листа „Борба”, иза ког је 
стајала илегална Комунистичка 
партија Југославије. Лист је забра-
њен 13. јануара 1929. Поново је из-
лазио у Другом светском рату, у 
Ужицу крајем 1941. и у Босанској 
крајини, од октобра 1942. до фебру-
ара 1943. године. После рата наста-
вио је да излази у Београду као 
дневни лист. 

19. фебруара 1940. – Умро је српски 
политичар Љубомир Давидовић, је-
дан од првака Радикалне странке 
Србије до 1901. и један од оснивача 
Самосталне радикалне странке 
1902. године.

20. фебруара 1860. – У Новом Саду је 
изашао први број Данице, најзна-
чајнијег књижевног часописа срп-
ског романтизма, који је покренуо 
и уређивао Ђорђе Поповић. 

20. фебруара 1886. – Рођен је мађар-
ски револуционар Бела Кун, један 
од оснивача Комунистичке партије 
Мађарске, вођа мађарске совјетске 

револуције 1919. Стрељан у стаљини-
стичким чисткама у СССР-у 1939, ре-
хабилитован по Стаљиновој смрти. 

20. фебруара 1908. – Умро је писац 
Симо Матавуљ, члан Српске кра-
љевске академије, један од наји-
стакнутијих представника српског 
реализма. Матавуљ се у књижевно-
сти први пут јавља на Цетињу у слу-
жбеним црногорским новинама са 
једном историјском причом, коју је 
написао поводом веридбе кнеза 
Петра Карађорђевића са кнегињом 
Зорком, а на подстицај и према ка-
зивању самога кнеза Николе. Затим 
је прешао на оригинално стварање 
и до смрти радио врло живо на 
приповеци и роману. Написао је 
око седамдесет приповедака и но-
вела. Написао је и два романа: 
„Ускок” и „Бакоња фра Брне”. По-
ред тога, Матавуљ је оставио и не-
колико свезака путописа.

22. фебруара 1826. – Рођен је српски 
политичар и новинар Светозар Ми-
летић, вођа Срба у Војводини у бор-
би за национална права у Аустро-
угарској. 

22. фебруара 1935. – Рођен је Данило 
Киш, један од најзначајнијих срп-
ских писаца друге половине XX ве-
ка и једна од најмаркантнијих лич-
ности у књижевним круговима 60-
их и 70-их година. 

23. фебруара 1443. – Рођен је мађар-

ски краљ Матија Хуњади, познат 
као Матија I Корвин. Син Јаноша 
Хуњадија, војводе из Ердеља, иза-
бран за краља 1458. био је по- след-
њи угарски владар који је успео да 
среди унутрашње прилике у земљи 
и да успостави јаку краљевску 
власт. Успешно је ратовао против 
Турака и Хабзбурговаца, а 1486. за-
узео је Беч. Реформисао је државу, 
а у Пожуну је основао 1465. универ-
зитет и 1472. прву штампарију. По-
сле његове смрти 1490, Мађари су 
изгубили све територије које је 
освојио. 

23. фебруара 1803. – Рођен је 
српски трговац и бродовла-
сник Миша Анастасијевић, по-
знат као капетан Миша који 
је кнежевини Србији 1863. по-
клонио зграду данашњег рек-
тората Београдског универзи-
тета (Капетан Мишино здање). 

23. фебруара 1847. – Рођен је 
српски хемичар Сима Лоза-
нић, први ректор Београдског 
универзитета, члан Српске 
краљевске академије. Био је 
професор хемије на Фило-
зофском факултету Велике 
школе и потом Универзитета 
у Београду, министар привре-
де и спољних послова у вла-
дама Србије 1894. и 1905. годи-
не.

24. фебруара 1815. – По налогу 

Сулејман паше убијен је Станоје 
Стаматовић, познат као Станоје Гла-
ваш, српски војвода из Првог срп-
ског устанка, хајдук и борац против 
Турака. 

24. фебруара 1888. – Умро је српски 
ботаничар и природњак Јосиф Пан-
чић, први председник Српске кра-
љевске академије, професор и рек-
тор Велике школе у Београду.

Раскид Лајоша Кошута  
и Ђорђа Стратимировића 

ВРЕМЕПЛОВ
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НЕВЕН Свечано уручене народносне стипендије

Д ана 20. јануара, 2022. године, 
награђени ученици Српске 
гимназије „Никола Тесла” у 

Будимпешти - Викторија Ендреди, 
Ксенија Лазић и Страхиња Зекано-
вић, пошли су школским аутобусом 

са Трга ружа у Словачку гимназију, 
у пратњи директорке школе др Јо-
ванке Ластић, заменице директора 
Кристине Бекић, и школске секрета-
рице Тимее Берец. Због епидемио-
лошке ситуације, остале награђене 

ученице - Лена Ембер, Сузана Ко-
сновски и Бранка Ћосић нису биле 
у прилици да присуствују додели. У 
Словачкој гимназији су их свечано 
дочекали ученици у народној ношњи 
и директорка школе др Јулија Мар-
лок. 

Након поздрава директорке ове 
установе, ученици Словачке гимна-
зије приредили су гостима културни 
програм у виду народних песама и 
игара. Потом је Миклош Шолтес, др-
жавни секретар за односе са вер-

ским заједницама и националним 
мањинама, одржао свечани говор, у 
којем је истакао да држава помаже 
и инвестира у националне мањине у 
Мађарској, што се огледа и у области 
образовања. Затим је господин Шол-
тес уручио државне стипендије и по-
веље награђеним ученицима из Срп-
ске, Словачке и Хрватске гимназије. 

Честитамо свим награђеним уче-
ницима и желимо им срећу у даљем 
школовању! 

Страхиња Зекановић, 11/а

Б ез икакве сумње, једна од нај-
веселијих приредаба за уче-
нике нижих разреда Српске 

основне школе „Никола Тесла” у Бу-
димпешти јесте школски маскенбал, 
који су сви ђаци дочекали са великим 
нестрпљењем. 

Како се приближава пролеће, тако 
се све чешће организују и приређују 
традиционални балови под маскама 
широм Европе, као и на многим дру-
гим деловима света. Свима је зајед-
ничко да се празнују уочи ускршњег 
поста, а обележавају их живописне 
маске и ведро раположење уз музику.

Ученици нижих одељења, од 1. до 
4. разреда, Српске основне школе 
„Никола Тесла”  у Будимшешти су у 

суботу, 5. фебруара, 2022. године, обе-
лежили дане карневала у својим учи-
оницама. Школу је обузела права ма-
скенбалска атмосфера. Ученици су 
поносно показали своје карактере 
пред својим разредом. Представља-
ње маски, које су биле веома живо-
писне и домишљате, било је веома 
успешно. Раздраганост, задовољство 
и осмеси били су у првом плану, и све 
је блистало од раскошних маски. 

Маскенбалу су се придружиле и 
учитељице. Мора се признати да је 
и овом приликом било пуно зани-
мљивих и маштовитих костима. Да 
би дан био још слађи, најмлађима 
су се делиле слатке крофне. Роди-
тељи деце су припремили укусно 

послужење, којим су веома удово-
љили малишанима.

Смејали смо се, певали и плесали, 

била је то права забава под маскама. 
Надамо се овако забавном и веселом 
угођају и следеће године. 

Признања и подстицаји  
за најмарљивије ђаке

Забава под маскама  
на Тргу ружа

Традиција ученика нижих разреда 
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ФОТО-галерија: 

Светосавска академија
ВИДЕО: Химна Св. Сави 

у Текелијануму
ВИДЕО: Музички фестивал 

„Глас Балкана”
ВИДЕО: Српско-мађарски 

фестивал опере
СВЕТИОНИК: 

Милош Обреновић

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

Премијера Српског позоришта у Мађарској, у сарадњи са 
Kултурним и медијским центром „Српски венац”

Мирко Митар Кркељић: „БУЧУРА”

Фиктивна сеоска комедија са елементима ваших прича
у режији Зорице Јурковић Ембер и М. М. Кркељића 

У понедељак, 21. фебруара 2022. од 19:00 ч.

Дом културе Ференцварош
Budapest, 1096, Haller utca 27

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ФЕБРУАР 2022.

19. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
20. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.
26. 02. субота – Задушнице 
Света Литургија  10.00 ч.
26. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
27. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за 
додељивање „Српске стипендије“ за студенте и 
средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2021/22. 
године који припадају српској заједници у Мађарској. 
Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања 
пристиглих конкурсних пријава садржи „Правилник о српској 
стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у 
Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu. 

Опште информације:
1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: 
„стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају 
мађарско држављанство) који студирају на Смеру за српски 
језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у 
Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета 
у Сегедину, студенти Више школе за учитељице и васпитачице 
на српском смеру (на ЕЛТЕ- у, у Будимпешти) или они који 
стичу прву диплому 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 
библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 
Budapest Rózsák tere 6-7) а и они који похађају мађарске 
средње школе које су организованим оквирима укључене у 
српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира 
на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и 
следеће услове:
• а) дали изјаву о припадности српској народности; 
• б) да просек успеха на полугодишту пре предаје 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, истовремено 

са предајом конкурса приложи писмено одобрење за 
руковање личним подацима (према 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 
држвног буџета (слободно коришћење стипендије). 
Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
• а) у назначеном року предао сву документацију одређену 

расписаним конкурсом; 
• б) задовољава услове ових одредби и расписаног конкурса; 
• в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија 

стипендију, обавља студентски научни рад или активно 
учествује у раду неке организације српске заједнице; 
• г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо 

о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим 
текста је максимално две странице. 

2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000 форинти по 
средњошколцу / студенту по једном семестру, односно 
полугодишту.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
Конкурсна пријава се предаје у једном примерку, на папиру, 
испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/
студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, 
односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са 
следећим прилозима:
• 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 Канцеларије 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: понедељак-
четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00).
Напомена: на коверти треба означити „Конкурс за Српску 
стипендију“. Рок за пристизање конкурсних пријава у 
Канцеларију ССМ-а: 8. март 2022. године, до 12.00 часова. 

Самоуправа Срба у Мађарској
У Будимпешти, 19. јануара 2022. 
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Српско-мађарски концерт опере  МУЗИКА

Н а концерту су наступали сопра-
ни Жужана Kапи и Невена Ђо-
ковић, као и пијанисти Давид 

Kозма и Владимир Глигорић. Аутори 
концепта и иницијатори пројекта су 
позната српска мецосопранисткиња 
и педагог Тамара Марковић и дирек-
торка центра „Колегијум хунгари-
кум”, Kлара Сентђерђи. Тако је изу-
зетно плодна сарадња две земље на-

стављена ове вечери у виду значајног 
музичког пројекта у реализацији 
агенције „Кода артистс” из Београда 
и Мађарског културног центра „Ко-
легијум хунгарикум”.

После поздравних речи Kларе 
Сентђерђи, познати сопран Марија 
Темеши, првакиња Државне опере из 
Будимпеште и шеф Катедре за соло 
певање на Музичкој академији у Се-

гедину, изразила је велико задовољ-
ство што се овај пионирски пројекат 
одиграва управо у Београду, као при-
лика да се уметници представе пу-
блици, са 11. међународног такмиче-
ња оперских певачa. 

Сопран Жужана Kапи и пијаниста 
Давид Kозма извели су на почетку 
композиције мађарског композитора 
Франца Листа (1811-1886), који је током 
своје плодне каријере написао близу 
70 песама са клавирском пратњом, 
углавном на немачком и француском 
језику, мада су сачувани и Петрарки-
ни сонети на италијанском и неколи-
ко песама на матерњем, мађарском 
језику.

Наизменично су се смењивали и 

други пар уметника ове ноћи, а овај 
први тандем је дочарао још следеће 
композиције, односно одломке дела 
Волфганга Амадеуса Моцарта (1756-
1791), Жоржа Шарпентјера (1846 - 1905) 
и Ђакома Пучинија (1858-1924).

Пијаниста Давид Kозма је одсви-
рао и два ремек дела као солиста, ин-
струментале без вокала – комад за 
соло клавир Мориса Равела (1875-
1937) и дело руског композитора Сер-
геја Рахмањинова (1873-1943).

Тандем, сопран Невена Ђоковић и 
пијаниста Владимир Глигорић, прире-
дио је три композиције, које је солист-
киња извела на веома узвишен начин, 
где јој је фреквенција гласа била сна-
жна и вансеријска, као да наступа 
пред неколико десетина и стотина 
гледалаца, а у интимној атмосфери 
је било свакако мање људи.

Д. А.

Наставак међудржавне културне сарадње
Концерт младих оперских певача, награђених такми-

чара 11. конкурса „Јожеф Шиманди” у Сегедину, одржан 
је у Мађарском културном центру  у Београду, као корак 
даље у дугогодишњој успешној културној сарадњи Ма-
ђарске и Србије.

У организацији Културног центра 
бачких Хрвата, Хрватске само-
управе града Баје и КУД-а „Бу-

њевачка златна грана”, у једном од 
угоститељских, хотелских објеката 
града Баје, 29. jануара, одржано је 
„Велико буњевачко прело”.

Много људи је дошло на ову тра-
диционалну манифестацију, коју су 
отворили фолклораши КУД-а „Буње-
вачка златна грана” и Оркестар „Ча-
бар”. Традиционално окупљање Бу-
њеваца и њихових комшија других 
националности, својим наступом 
увеличао је легенда тамбурашке му-
зике, Звонко Богдан, који је 5. јануара  
ове године прославио свој 80. рођен-
дан.

У пратњи Оркестра „Хајо” из Су-
ботице, бард панонске шансоне је 

свој наступ  отворио следећим по-
здравним речима: 

„Част ми је да смо и ове године по-
ново сви заједно и потрудићемо се 
да не буде задњи пут. Немојте дуго 
чекати да ме позовете поново, да не 
бих морао доћи са штапом у руци. 
Вечерас, како би приредба имала што 
бољи ефекат, ја сам замолио моје 
тамбураше из Суботице, који ме већ 
годинама прате, да ми и овом прили-
ком обезбеде музичку пратњу. Могу 
да вам кажем да ме боље прате него 
бајска полиција. Прело је један дога-
ђај који се у нашем друштву памти 
више од 150 година и зато ћемо се 
потрудити да са нашим писмама, пје-
смама и песмама, из наше равнице, 
вратимо вас у неко вриме које се ви-
ше поновоти неће!”

У наставку свог обраћања, Звонко 
Богдан је наговестио да ће његов ре-
пертоар обухватити разне географ-
ске области, а вече је отворио песмом 
„На те мислим”, да би потом следили 
и други познати хитови из опуса овог 
сјајног певача.  

Дворана је одисала емоцијама, но-
сталгијом и љубављу. Низале су се 
композиције, попут „Љубио сам црно 
око”, „Не вреди плакати”, „Када падне 
први снег”, „Ево банке Цигане мој”, 
„Вратиће се роде”, па „Ко те има тај 
те нема” и др.

Посебне овације добиле су песме 
„Коло игра, тамбурица свира”, коју је 
пре 143 године написао католички 
свештеник Никола Кујунџић, која је 
до дана дана-
шњих остала 
као најпознати-
ја прелска пе-
сма, баш као и 
„Хеј салаши на 
северу Бачке”. 
Као заљубљеник 
у војвођанску 
равницу, поме-
нути хит је 1971. 
године написао 
Звонко Богдан и 
од тог доба ова 
песма је његов 
„лични печат”.

Публика је, 
након сваке пе-
сме, популарног 

певача поздравила бурним аплаузи-
ма и овацијама, а ни он није остао 
дужан својим поштоваоцима, међу 
којима је било и доста Мађара. Број-
не песме отпевао је на мађарском 
језику. 

Љубитељи Звонкове уметности 
имали су прилику да готово два сата 
уживају у његовим непролазним хи-
товима, староградским песмама и 
обрадама песама из целе Панонске 
низије.

Свој наступ на овогодишњем Ве-
ликом буњевачком прелу у Баји мае-
стро, који је и даље у доброј конди-
цији, привео је крају песмом „Свирци 
моји”. 

П. М.

Наступ Звонка Богдана у Баји

„Коло игра,  
тамбурица свира”

Врхунски вокални солиста, који је цео свој живот и ка-
ријеру посветио очувању изворне народне музике, оду-
шевио је многобројне љубитеље проверених музичких 
вредности, на концерту у оквиру манифестације „Велико 
буњевачко прело”.


