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ПОЛИТИКА

С ијарто je на споменутом скупу 
рекао да мађарска влада подр-
жава разговоре на високом ни-

воу између Русије и САД-а, додајући 
да је његова земља заинтересована 
за сарадњу, а не за сукобе између 
истока и запада.

„Доживели смо многа лоша иску-
ства у временима сукоба између 
истока и запада, а Мађарска је обич-
но губила у таквим ситуацијама”, ре-
као је он, додајући да очекује да и ЕУ 
подржи преговоре Русије и САД-а.

„Ако спољна политика ЕУ настави 
да се заснива само на санкцијама, 
Брисел би постигао то да се одлуке 
о безбедности Европе доносе без нас 
Европљана, а то не би било у реду. 
Позивамо ЕУ да размотри прагматич-
нију, практичну спољну политику, за-
сновану на интересима, што значи 
мање на идеологији, а више подржа-
вајући дијалог исток-запад”, рекао је 
Сијарто, преносе мађарски медији.

За то време, мађарска опозиција је 
у Европском парламенту (ЕП) иници-
рала отворено писмо за председницу 
Европске комисије (ЕК) Урсулу фон 
дер Лајен, којом захтева покретање 

истраге против комесара за проши-
рење Оливера Вархељија због „њего-
вих веза са српским чланом Председ-
ништва БиХ Милорадом Додиком”. 
Отворено писмо, чије упућивање је 
иницирала мађарска опозициона 
партија Моментум, а у њено име по-
сланица Каталин Чех, потписало је 
30 посланика ЕП из неколико поли-
тичких група, које се углавном састо-
је од социјалиста, либерала и зелених.

У писму посланици пишу да помно 
прате ситуацију у Босни и Херцего-
вини, истичући да је територијални 
интегритет БиХ кључан, не само из 
локалне, већ и из регионалне и европ-
ске перспективе. Они су „изузетно уз-
немирени очигледном ескалацијом 
политичких тензија унутар БиХ”, за 
које сматрају да их подстиче Мило-
рад Додик, а према њиховим инфор-
мацијама, уз помоћ Вархељија.

„Ако покушај господина Додика 
да разбије државу и успостави неза-
висност РС повлачењем из државних 
институција и успостављањем неза-
висних власти на територији Репу-
блике Српске буде успешан, његове 
последице ће се осетити далеко ван 

граница БиХ. Оне ће бити тешке и по 
спољну политику ЕУ и процес про-
ширења. Актуелна мађарска влада 
активно подржава Додикову кампа-
њу да спроводи своју политичку 
стратегију у подели Босне и Херце-
говине, о чему сведочи недавна по-
дршка Мађарске Републици Српској 
од 100 милиона евра, непосредно 
пред предстојеће опште изборе у Бо-
сни”, навели су посланици Европског 
парламента у свом писму.

Додали су да „процурели доку-
мент који је потписао шеф Делега-
ције Европске уније у Босни и Хер-
цеговини, сугерише да се комесар 
ЕУ за проширење Оливер Вархељи, 
отворено сложио са Милорадом До-

диком у потенцијалном разбијању 
БиХ”.

Потписници писма истичу да 
европски комесари не могу да делу-
ју мимо свог мандата и супротно зва-
ничној политици ЕУ која се односи на 
регион западног Балкана.

„Ако се доведе у питање непри-
страсност и неутралност Комисије, 
крхка геополитичка равнотежа од-
мах постаје угрожена. У том контек-
сту, желимо да питамо да ли Комиси-
ја сматра да је понашање комесара 
Вархељија било у складу са званич-
ном политиком ЕУ према БиХ”, кажу 
посланици Европског парламента у 
писму председници ЕК, захтевајући 
истрагу против Вархељија. 

Поруке шефа мађарске дипломатије

Сијарто позива ЕУ на сарадњу уместо санкција
Уместо да користи само санкције, Европска унија треба 

да базира своју спољну политику на дијалогу и сарадњи, 
иначе ће други одлучивати о европској безбедности не пи-
тајући Европљане, рекао је Петер Сијарто на неформалном 
састанку шефова дипломатија ЕУ земаља у Бресту. За то 
време, мађарска опозиција у Бриселу прозива владу у Бу-
димпешти и ЕУ комесара Вархељија због контаката са Ре-
публиком Српском.

П оследња у низу аквизиција би-
ло је преузимање Креди Агри-
кол од стране Рајфајзен банке, 

Комерцијална и НЛБ банка су се спо-
јиле, мађарска ОТП је купила Соси-
јете и Војвођанску банку. Најављује 
се да ће АИК банка преузети Сбер 
банку. Сада банке пружањем специ-
јализованих услуга воде борбу за по-
зицију на тржишту. У којој мери све 
то утиче на обичне кориснике?

Седам највећих банака у Србији 
сада контролише готово 80 одсто до-
маћег тржишта пише РТС на свом 
порталу. Кад се сабира добит, пет ба-
нака односи четири петине укупне 
банкарске зараде, годишње. Разлог 
– ниске камате и дигитализација ви-
ше одговарају онима са више клије-

ната. Мањи су приморани да се за 
опстанак боре понудом специфичних 
услуга за циљане клијенте. „Тренутно 
смо у пилот пројекту који имају уго-
ворене одређено привремене и по-
времене послове. Преко 90 посто на-
ших кредита је обезбеђено само лич-
ном меницом, а истовремено наш 
кредит у нашој банци је преко 300.000 
динара”, наводи Владимир Вукотић, 
председник Извршног одбора и извр-
шни директор три банке. Светски 
стандард је једна банка на милион 
становника – у Србији их је и даље 
много више. Пре две деценије било 
их око стотину, некима су одузете до-
зволе, друге су добиле моћнијег вла-
сника. Већини се више ни имена не 
сећамо. Сада имамо и домаће банке 

довољно снажне да купе међународ-
не.

„То је реално према броју корисни-
ка. И ми имамо једно олигополско 
тржиште где имамо велике играче, 
тих пет-шест банака које држе најве-
ћи део тржишта – 70, 80 посто и ми-
слим да ће судбина малих банака из 
тог угла бити усмерена на неке тржи-
шне, које њима могу бите занимљиве 
и атрактивне и то је нешто што посто-
ји на западу као нека микрокредитна 
институција – да сте оријентисани на 
микро, мала предузећа, средња пре-
дузећа и да ту видите своју перспек-
тиву”, објашњава за РТС Зоран Груби-
шић, професеор Београдске банкар-
ске академије.

Шта одлазак или спајање банака 
значи за обичног корисника? У Народ-
ној банци Србије тврде да не значи 
ништа и да мање банака неће значи-
ти мање квалитетну услугу.

„За било које промене у ценама 
услуга, банке су дужне да претходно 
обавесте клијента и да клијент при-
стане на то. Дакле, ове статусне про-
мене свакако не утичу на промену 
цена услуга, а мањи број банака, са 
23 сада, а ако их буде мање наше тр-
жиште јесте и даље конкурентно, и 
банке имају избор да изаберу банку 
која њима највише одговара.”, напо-
миње Дарко Стаменковић, генерални 
директор Сектора за контролу посло-
вања банака. 

Укрупњавање банака

Мађарској ОТП банци 
отворена врата у Србији

ОТП банка постала је једна од водећих у Србији, пошто 
је купила Војвођанску банку и француску Сосијете жене-
рал. У Србији тренутно постоје 23 банке, али тренд укруп-
њавања најављује да ће ускоро остати десетак већих и 
неколико мањих. 

Милорад Додик и Виктор Орбан
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С едници Скупштине су, осим 
чланова тог тела, присуство-
вали и Љубомир Алексов, 

представник Срба у Мађарском пар-

ламенту, правник Денеш Немеш, ди-
ректорка Српског педагошког и ме-
тодолошког центра Јулијана Которче-
вић и представници медија. 

Прве три тачке дневног реда одно-
силе су се на функционисање Само-
управе Срба у Мађарској и њених 
институција. Једногласно је усвојена 
измена и допуна буџета за 2021. годи-
ну, а такође и план унутрашње кон-
троле за 2022. годину и стратешки 
план контроле Канцеларије ССМ-а, 
уз допуну Финансијског одбора да се 
Канцеларија писмено обрати руко-
водиоцима иституција.

Четвртом тачком дневног реда из-
вршена је измена и допуна Статута 
Самоуправе Срба у Мађарској. Како 
је изложила др Јадранка Гергев, ше-
фица канцеларије ССМ-а, измену и 
допуну је било потребно извршити 
због новоизабраног члана Одбора за 
образовање, Мелинде Марије Кере-
ми, новоизабране директорке батањ-
ске Српске двојезичне основне школе.

Наредним тачкама дневног реда 
утврђене су цене исхране у батањској 
школској установи и забавишту, од 1. 
јула 2022. Скупштина је, затим, усво-
јила план годишњег одмора председ-
ника за 2022. годину, а размотрене су 
и две молбе: једна за промену имена 
Мирка Чобана, а друга за употребу 
имена новорођеном Миленку Голубу, 
када се врши и допуна списка срп-
ских имена истим. 

Такође је усвојен годишњи радни 
план ССМ-а за 2022. годину. У овој го-
дини се планира шест скупштинских 
седница. Уз одобрење Финансијског 
одбора, на челу са Душаном Кашани-
ном, Скупштина је изгласала одлуку 
о учешћу на конкурсу Топ-Плус-3.3.1-21 

за развој образовне инфраструктуре. 
Како је речено, конкурисаће се за ре-
новирање дворишта српског забави-
шта у Батањи.   

У оквиру накнадно унете тачке 
дневног реда, расправљало се о тре-
нутној епидемиолошкој ситуацију и 
функционисању кључних институци-
ја, пре свега Српске школе у Будим-
пешти, у условима епидемије и вак-
цинације. У питању је спровођење 
Владине уредбе о обавезној вакцина-
цији за запослене у државним уста-
новама, односно о предлогу поједи-
них делегата да ССМ донесе одлуку 
о прихватању слободних одлука по-
јединаца, када је реч о вакцинацији 
у српској заједници. 

После дуже расправе, Денеш Не-
меш је у више наврата објаснио да 
Скупштина није надлежна да доноси 
такве одлуке и да директори устано-
ва сносе одговорност и обавезу да 
запослене обавежу на вакцинацију, 
односно да поступе по закону. Они 
запослени који и даље не желе да се 
вакцинишу, имају право да узму го-
дину дана неплаћеног одсуства.

У затвореном делу седнице, тајним 
гласањем донете су одлуке о добит-
ницима Светосавске награде, Повеље 
„Сава Текелија” и Председничког 
признања. Под тачком „разно” одлу-
чено је да изјаве о имовинском стању 
морају бити предате до 31. јануара.     

Следећа седница Скупштине Са-
моуправе Срба у Мађарској плани-
рана је за 11. фебруар.

К. П.

С егедински парох, протонаме-
сник Далибор Миленковић, 
благословио је играче и по-

молио се за успех српске репрезен-
тације на Европском првенству у ру-
комету, које се одржава у Мађарској 
и Словачкој. 

Приликом посете српској цркви, 
рукометаши су се упознали са исто-
ријом Срба на овим просторима, 
као и са данашњим условима жи-
вота и функционисањем српске за-

једнице у Мађарској. Рукометаши 
Србије су први меч играли у Сеге-
дину 13. јануара против Украјине. 
Потом им је 15. јануара ривал била 
Хрватска, а два дана касније играли 
су против репрезентације Францу-
ске. 

Европско првенство у рукомету 
2022. је петнаесто по реду. Утакмице 
у Мађарској играју се у Будимпе-
шти, Дебрецину и Сегедину, а у Сло-
вачкој у Братислави и Kошицама. 

Благослов за успех на 
Европском првенству 

Прва овогодишња седница Скупштине Самоуправе 
Срба у Мађарској одржана је 12. јануара у Будимпешти, 
у присуству 14 чланова овог тела, којим председава Вера 
Пејић Сутор. 

Чланови рукометне репрезентације Србије посетили су у 
четвртак 13. јануара, пре првог меча са Украјином, Храм 
Преноса моштију Светог Николаја у Сегедину.

АКТУЕЛНО

Доминирале буџетске и административне теме
Заседала Скупштина ССМ-а

Рукометаши Србије посетили храм у Сегедину
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ДУХОВНОСТ

С ви који су познавали тетка Наду 
били су погођени тужном ве-
шћу о њеном упокојењу. Сви 

они, који су је знали, за њу су имали 
само речи хвале, због њене доброду-
шности, људскости, благости и умиља-
тости. Те људске врлине испољавала 

је и као забавиља, али и као активиста 
најпре Јужнословенског клуба, а по-
том и месне српске заједнице у Сеге-
дину.

Нада Недучин Добози рођена је 
1934. године, у Батањи. Још у породи-
ци је добила васпитање у духу љуба-

ви према српству, а та љубав је, како 
су године пролазиле, само јачала. У 
oсновној школи упознала је и заволе-
ла лепе српске народне и црквене пе-
сме, а томе је посебно допринела по-
падија Ирина Јакшић. Касније, та љу-
бав се проширила и на српске 
народне игре.

После Другог светског рата у Бата-
њи су постављени темељи Батањске 
културне групе. Њен члан постала је 
и Нада Недучин, која је, међутим, 
услед негативних промена у насељу 
заједно са бројним Батањцима, изме-
ђу педесетих и шездесетих година 
прошлог века, напустила родни крај.

Након што се удала, најпре је жи-
вела у Макови, а потом у Сегедину.

Окончавши своје школовање, ра-
дила је као забавиља, а једно време 
била је и руководилац Дечјег вртића 
у граду на обали Тисе.

За то време увек је радила на томе 
да се покрене настава српског језика 
у једној од предшколских установа у 
граду Сегедину. Паралелно се, седам-
десетих година прошлог века, укљу-
чила у рад Јужнословенског клуба, а 
затим, почетком деведесетих година, 
и у делатност Сегединске српске за-
једнице. Била је један од оснивача 
ове организације, а од 1998. до 2003. 
године њен руководилац. 

Неуморно је радила на неговању 
српске културе и светосавске српске 
православне вере.

Била је веома срећна када је више-
годишња борба на пољу покретања 
српске групе у једном од забавишта 
у Сегедину  уродила плодом. Одлука 
је пала да се у Дечјем вртићу у Риго 
улици покрене српско одељење. За-
хваљујући залагању и труду руково-
дилаца српске заједнице у Сегедину, 
кренула је и настава на српском јези-
ку, и то у Основној школи у Беке ули-
ци. Данас се основцима српски као 

страни језик предаје у већ поменутој 
образовној установи, док се средњо-
школцима српски као страни језик 
предаје у Гимназији „Јожеф Етвеш”.

Ипак, круна свега било је покрета-
ње посебне Српске основне школе у 
граду где се некада први пут зачула 
Химна Светом Сави. Године 2018, под 
окриљем Самоуправе Срба у Мађар-
ској, прорадила је Српска основна 
школа са дечјим вртићем. Нада Не-
дучин Добози је била пресрећна због 
таквог исхода приче о српском школ-
ству у Сегедину.  

Са друге стране, била је и остала 
неуморни организатор разних кул-
турних приредаба и излета. Своју ак-
тивност годинама је испољавала и у 
кураторијуму Фондације „Милош Цр-
њански” у Сегедину која, нажалост, 
више не постоји.

И као пензионер, била је једна од 
најактивнијих чланова Сегединске 
месне српске заједнице. Увек је има-
ла за свакога по неку лепу реч, а ако 
је била замољена, радо је поделила 
своје мишљење или неки савет на 
одређене теме.

Нада Недучин Добози, која је за 
свој педагошко-васпитни и друштве-
ни рад била награђена бројним при-
знањима, тако и Светосавском награ-
дом Самоуправе Срба у Мађарској, 
на најдужи пут испраћена је 5. јануа-
ра текуће године. Поред ожалошћене 
породице и родбине, од ње су се 
опростили и чланови Сегединске ме-
сне српске заједнице, Срби из околи-
не града Сегедина, многобројни по-
знаници и поштоваоци, међу којима 
је било и много оних који су захваљу-
јући покојници стасали у одрасле љу-
де и постали вредни грађани Сегеди-
на и Мађарске.

Нада Недучин Добози је сахрање-
на на сегединском српском право-
славном гробљу. Она, као личност, и 
њено дело, у кругу сегединских Срба, 
остаће заувек у памћењу. Нека јој је 
слава и вјечнаја памјат!”  

Предраг Мандић

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ Одлазак српске активисткиње из Сегедина

Нада Недучин Добози (1934–2021)
Српска заједница у Сегедину је пред сам крај прошле го-

дине изгубила истакнуту личност и неуморног активисту. У 
87. години живота преминула је Нада Недучин Добози, дуго-
годишњи члан Јужнословенског клуба у Сегедину и месне 
Српске заједнице, чији је једно време била председник.

У петак, 14. јануара 2022. године, 
када је Српска православна цр-
ква прославила празник Обре-

зања Господњег и Св. Василија Вели-
ког, Његово преосвештенство епи-

скоп будимски господин Лукијан 
служио је Свету архијерејску литур-
гију у сегединском Храму Преноса 
моштију Светог Николаја. Како нас је 
обавестио сегедински парох, отац Да-

либор Миленковић, преосвећеном 
епископу саслуживали су архијереј-
ски намесник сегедински протоје-
реј-ставрофор Илија Галић, јеромо-
нах Варнава Кнежевић, протонаме-
сници Светомир Миличић и Далибор 
Миленковић, архиђакон Инокентије 
Лукин, протођакон Миодраг Јовано-
вић и ђакон Стефан Милисавић. 

Свечаној атмосфери је нарочито 

допринео Хор „Свети Сава Горњокар-
ловачки” из Мола (Епархија бачка). На 
крају Свете архијерејске литургије 
служен је молебан за ново лето. Про-
тонамесник Миленковић поздравио 
је преосвећеног владику и захвалио 
на канонској посети и благослову се-
гединској парохији. Владика Лукијан 
је благословио све окупљене вернике 
и честитао им Нову годину. 

Обележена два празника
Света архијерејска литургија у Сегедину 
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К арловачки мир је мир скло-
пљен у Сремским Карловци-
ма 26. јануара 1699, између 

Аустрије и њених савезника на једној 
страни и Турске на другој, на крају 
Великог бечког рата, вођеног од 1683. 
до 1699. Склапање мира обављено је 
уз посредовање Енглеске и Холанди-
је.

У овом историјском догађају уче-
ствовали су и представници хри-
шћанске Свете лиге, Русије, Венеције 
и Пољске. Турци су изгубили Угарску, 
Славонију, Лику и Банију, задржали 
Банат и део Срема до Митровице, док 
је Венеција добила средњу Далмаци-
ју, Боку Которску до Рисна и Мореју.

Преговори су почели још 24. окто-
бра 1698. и први пут у историји дипло-
матије одвијали су се за округлим 
столом, да нико нема примат у про-
чељу. Свака од четири делегације ула-

зила је у већницу (у импровизованој 
бараци) на своја врата, да ни ту не би 
било првенства ниједне стране.

Мир је затражила Турска, после 
неколико узастопних пораза у рату 
са Аустријом, почев оног под Бечом 
1683, па до битке код Сенте 1697, чиме 
је означено њено дефинитивно по-
влачење из Средње Европе. Тих дана 
у Карловцима и Петроварадинској 
тврђави било је смештено преко 150 
људи, чланова делегација и оних што 
су их опслуживали. Многи су били 
под разапетим шаторима у близини 
већнице.

Турску је заступао реисефендија 
Рами, Аустрију гроф Волфганг Етин-
ген, Русију Прокопије Богданович Во-
зницин, Пољску Станислав Малахов-
ски, Венецију Карло Рацини, Холан-
дију Јакоб Колиер, а Енглеску сер 
Вилијем Печет. 

Преговарачи су се састајали 36 пу-
та и коначно одлучили да потпишу 
мир, на двадесет година, 15 минута 
пре поноћи „када су звезде имале по-
годан положај”.

Одређена је мешовита комисија да 
спроведе разграничење, а границу је 
повукао аустријски високи официр 
Алозије Фердинанд Марсили. Карло-
вачким миром враћени су заробље-
ници обе стране, Турска 
се обавезала да ће спре-
чити пограничне упаде 
посебно хајдука и пре-
бега, а омогућено је ау-
стријским поданицима 
слободно трговање по 
Турској, такође је обез-
беђена заштита хри-
шћанских ходочасника 
у Палестини.

На месту где је потпи-
сан Карловачки мир у 
Сремским Карловцима, 
петроварадински фра-
њевци су у некадашњој 
већници уредили бого-
мољу, да би карловачки 
католици подигли 1817. 
храм под називом Капе-
ла мира.

Данашња капела је 
направљена по узору на 
пређашњу, уз приличан 
утицај византијског сти-
ла. Ова необична цркви-
ца елипсоидног облика, 
по узору на турски ша-
тор, пуна је необичних детаља. Доњи 
прозори су у облику енглеске заставе, 
а горњи наликују холандским прозо-
рима. Ту су и још увек функционалне 
мале оргуље до којих се стиже ру-
стичним дрвеним степеницама. 

Због турског инсистирања на тач-
ности почетка преговора (астролози 
су још у то доба били врло популар-
ни), капела има чак 4 сата, од којих је 
један унутра, узидан у куполу на-
спрам олтара. Архитекта се досетио 
да јужна врата, одакле су улазиле 
Османлије, заклони олтаром у знак 
његове жеље да се дотични више ни-
када не врате. 

Мучни преговори су узели и свој 
данак - венецијански дипломата је то-
ком њих умро, а његов гроб се налази 
у дворишту, одмах испред северних 
врата.

Д. А.

Дан када је започело коначно 
повлачење Турске 

ИСТОРИОГРАФИЈАГодишњица Карловачког мира

Мировним уговором потписаним 26. јануара 1699. го-
дине у Сремским Kарловцима, између представника 
Свете Лиге (коју су чинили Свето Римско Царство, Пољ-
ско-литванска Унија, Млетачка Република и Руско Цар-
ство) и Османског Царства, Турци су, поред осталог, из-
губили Угарску, Славонију, Лику и Банију.

ПРЕГОВОРИ РЕЗУЛТИРАЛИ НОВИМ ГРАНИЦАМА 
Карловачким миром одређене су нове границе између Аустрије и Турске. 

Ердељ (Трансилванија), остао је под влашћу аустријског цара, Банат, омеђен 
Моришом и Тисом, задржала је Турска, од ушћа Тисе ишла је граница пра-
вом линијом према Митровици, тако да је и доњи Срем остављен Турцима, 
а даље је Сава чинила границу од ушћа Босута до Уне, па је Хрватска, као 
и Славонија,  Лика и Банија ушла у састав Аустријске царевине. Венеција 
(Млетачка Република) добила је Мореју, Книн, Сињ, Вргорац и Габелу, као 
и обалски појас од Херцег Новог до Рисна. Краљевина Пољска је добила 
покрајину Подолију у данашњој Украјини.

Границе на подручју данашње Србије, успостављене Карловачким миром
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КУЛТУРА

С рпски графичар и илустратор 
Андреја Јовић, родом из Бео-
града, већ пет година живи у 

Јегри са својом супругом Беом, по-
знатом скулпторком. Овај уметнички 
брачни пар својим стваралаштвом 
итекако обогаћује културни живот 
града у којем је рођен чувени двоје-
зични писац-поета Михаило Витко-
вић. 

Јовић држи Студио „A&B”, где по-
дучава младе цртању, сликању, гра-
фици, вајању, изради керамике. Има 
мало ту и анатомије, нацртне геоме-
трије, тачније, свега што је потребно 
за припреме и пријем на академије 
лепих или примењених уметности.  

Млади брачни пар у свом вишеје-
зичном уметничком атељеу обухвата 
скоро све уметничке изразе и техни-

ке. Поред већ споме-
нутих, раде и глином, 
уљем, карбоном, уг- 
љем и сл.

Поставка „Прави-
ла слободе” је ретро-
спективна изложба 
радова уметничког 
пара, који су настали 
у последње време. У 
питању су дела који-
ма је персонифико-
вана епидемија виру-
са корона, ту су и 
скулптурице урађене 
од керамике, слике 
на уљу, графичка 

остварења, а осим тога, представље-
ни су и уметнички радови који су ура-
ђени на молбу Главне полицијске ка-
петаније Жупаније Хевеш и односе 
се на поштовање безбедности у сао-
браћају.

Беа и Андреја урадили су шест „ро-
лап” инсталација, које указују на ва-
жност поштовања саобраћајних про-
писа. Илустрације визуелно скрећу 
пажњу на опасности које прете уко-
лико возач под дејством алкохола 
седне за волан, за време вожње кори-
сти мобилни телефон, не користи бе-
збедносни појас, а свакако, треба 
имати на уму и питање безбедности 
пешака на различитим пешачким 
прелазима, давање предности пеша-
цима, опрез приликом вожње и при-
лагођавање брзине кретања, у чему 

видљивост такође, заузима значајно 
место. 

Приликом свечаног отварања по-
ставке о суштини и поруци плаката и 
изложбених радова говорио је титу-
ларни полицијски потпуковник Ро-

берт Ердељи, секретар Одбора за пре-
венцију саобраћајних несрећа Жупа-
није Хевеш, који је у свом говору 
посебну пажњу посветио бројним 
проблемима у области саобраћаја.

П. М.

В ећ одавно је познато да се град 
Мохач сматра једним од цента-
ра тамбураша у Мађарској. У 

њему се одвија богат културни живот, 
којем посебну вредност дају много-
бројни тамбураши. Сви они су стаса-
ли у сјајне музичаре под будним оком 
и стручним образовањем Јожефа Ко-
вача Вершендија, мајстора народне 
уметности.

Управо он и његови сарадници сва-
ке године предводе младе тамбура-
ше у склопу летњег „Тамбурашког 
кампа”, који организује Самоуправа 
Срба у Мохачу (ССМ), на челу са Ду-
шаном Матеом, председником, и Зо-
рицом Степанов, потпредседницом 
тог тела.

Имајући у виду увежбаност и не-
мерљиву љубав младих свирача за 
тамбурашку музику, међу којима се 
налазе и чланови оркестра „Млади 
тамбураши”, Мохачка српска самоу-
права је одлучила да се опроба и на 
до сада непознатом терену. Изразила 
је жељу да објави један носач звука 
на којем ће се наћи популарне мело-
дије, које се радо изводе у Мохачу.

Молби ССМ-а у сусрет је изашао 
оркестар „Млади тамбураши”, који је 
основан 2013. године, а на ЦД-у се на-
шло једанаест музичких нумера: 
„Јефтановићево коло”, „Широк Ду-
нав”, „Велико коло”, „Фрулашко коло”, 
„Тончикино коло”, „Тегет панталоне”, 
„Гоцино коло”, „Legénycsárdás”, „A-moll 

csárdás”, као и две мађарске народне 
песме: „Hogyha ír majd édesanyám” и 
„Megüzente a babám”, у извођењу Јо-
жефа Ковача Вершендија.

На изради носача звука учествова-
ла је група одабраних људи. Студијске 
послове потписује Тибор Винце 
(Csumi Sound), графичке радове на 
ЦД-у урадила је Анет Манга Мађар, 
док се за омот побринуо Геза Зимоњи. 
Фотографија на омоту везује се уз 
име Мартина Лацкоа, а објављивање 

носача звука подржали су: Самоупра-
ва Срба у Мохачу и Уметничка школа 
основног степена „Лајош Шнејдер”.

Издање Самоуправе Срба у Моха-
чу суфинансирали су: Уред премијера 
и Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

Уметничка изложба у Јегри

Подухват Српске самоуправе у Мохачу

„Правила слободе” Андреје Јовића и Беате Рошташ

У склопу пројекта „Кафанске вечери”, у организацији 
дешчанске Српске самоуправе, у тамошњем центру 
„Свети Сава”, одржан је концерт познате етно певачи-
це Бранке Башић. Гостовање су чиниле песме Грка, Бу-
гара, Македонаца, Мађара и Срба, а могле су се чути и 
босанске севдалинке.

У Галерији „Agria Park” у Јегри, отворена je изложба Ан-
дреје Јовића и Бее Рошташ, која је у уметничком смислу 
обележила крај прошле године у седишном граду Жупани-
је Хевеш.

„Млади тамбураши” 
објавили ЦД

Мохачка Српска самоуправа одлучила је да се опроба и на 
до сада непознатом терену, објавивши компакт-диск са мело-
дијама које се радо изводе у Мохачу. Тако је светлост дана 
угледао је ЦД оркестра „Млади тамбураши”. 
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П омашки Дом културе посто-
ји од 1981. године и од тада 
се сваког 13. јануара у њему 

организује дочек српске Нове годи-
не, што је постала традиција у том 
граду. Ове године Дом културе није 
био доступан, па су се чланови Срп-
ске самоуправе Помаза, главни ор-
ганизатори дочека, одлучили за ве-
лику свечану салу базена В8 у Сен-
тандреји. 

Снежни Божић и Нова година су 
ове године изостали, што је омогу-
ћило да се преко 150 људи из Помаза, 
Чобанца, Калаза, Сентандреје и Бу-
димпеште одазове позиву на зајед-
нички, весео дочек српске Нове го-
дине. Целу ноћ, скоро без прекида, 
госте су забављали вокална интер-

претаторка Бранка Башић и орке-
стар „Зора”, на челу са Крунославом 
Кићом Агатићем. За поноћну честит-
ку и српску химну побринули су се 
протојереј Зоран Остојић и ђакон 
Стефан државни Милисавић. 

Прослави се придружила и Естер 
Витаљош, секретар, која је срећну 
Нову годину присутнима пожелела 
на српском језику, као и заменик гра-
доначелника Помаза, Петер Харди, 

са искреним жељама за успешну 
2022. годину.

Тукуљчани су заједно са гостима 
из околине дочекали српску Нову го-
дину у месном Дому културе. Око 250 
посетилаца, до раних јутарњих сати, 
забављали су оркестар „Село” из Ло-
вре, са вокалним солистом Николом 

Скорићем и оркестар „Коло” из Ту-
куље, под вођством главног органи-
затора Лацике Халаса, председника 
Хрватске самоуправе из Тукуље. Фи-
нансијер дочека Српске Нове године 
у Помазу и Тукуљи била ја Фондаци-
ја „Бетлен Габор”.

Дочек Српске нове године био је 
организован и у будимском локалу 
„Фоно”. Многобројни гости су се ле-
по забављали уз свирку оркестара 
„Бабра” из Будимпеште и „Покладе” 
из Мохача. Весеље је увеличао гост 
из Србије, хармоникаш Ђорђе Дави-
довић са својим оркестром „Трио".

Прослава Нове године је стари ре-
лигијски, друштвени и културни до-
гађај. Kао и многи други обичаји и 
она је осавремењен пагански обичај 
који потиче из прапостојбине старих 
Словена, а касније су јој староседе-
оци додавали своје обичаје. Просла-
ва Нове године има различите фор-
ме, традиционалне и оне чудне, али 
заједничко је то да људима омогућа-
ва да се мало опусте и растерете на-
кон дуге и напорне године. Она пред-
ставља обнављање живота готово у 
свим традицијама.

У нашим крајевима она почиње да 
се слави највероватније од 9. века, 
када је већина Јужних Словена при-
хватила хришћанство. Српски стари 
обичаји су спој старословенске и ста-
робалканске традиције. Празник Kа-
ленде или Kоледе се тесно доводи у 
везу са почецима прославе овог пра-
зника. То је први дан месеца од кога 
потиче и назив „календар”, за који се 
сматра да је првобитно био дан мла-
дог месеца. Kаленде су наслеђене из 
римског календара и славиле су се 

широм Европе током средњег века. 
С временом, Kоледа као празник по-
чела је да означава и Божић.

Прослављање Нове године је на-
стало од светковине рађања Сунца, 
а обичаји су имали за циљ да се по-
могне сунцу да надвлада мрак. Оту-
да и данас имамо традицију паљења 
прскалица као симбол новогодишње 
ватре која би требало да надвлада 
мрак.

Већина људи сматра да се јулијан-
ска Нова година слави као старока-
лендарска, према времену које је 
установио Јулије Цезар. Иако се нај-
чешће назива Православном, јер је 
славе углавном православни народи, 
па чак и део православне заједнице 
у Јапану, код нас она има посебан 
значај, јер је настала и као знак отпо-
ра према онима који су покушавали 
да уздрмају српски идентитет. Kра-
љевина СХС је 1919. године усвојила 
нови грегоријански календар, али 
Срби почињу масовније да празнују 
„своју” Нову годину тек 1923. године, 
када се из Загреба прочуло да „пра-
вославна славља штете привреди и 
трговини у земљи”. Захтеви из хрват-
ских градова где су били центри 
фрањеваца и захтеви новопечених 
богаташа да се Божић и Ускрс свуда 
славе истог датума и да буду викен-
дом како не би постојали губици рад-
ним данима, још више су изазвали 
отпор код Срба. Они почињу да сла-
ве православну Нову годину јавно, 
чак и у ресторанима и на улицама, 
иако није била државни празник. 
Сматрали су је својеврсним „опози-
ционим” празником.

К. П. - Д. А.

Нека је срећна  
Нова - јулијанска!

Како смо дочекали 2022. ДРУШТВО

Срби из северног дела Мађарске дочекали су српску 
Нову годину традиционалним прославама у неколико на-
сеља. Овога пута је најмасовније било у Тукуљи, али је исто 
тако весело било и у Сентандреји и Будимпешти.

ТРАДИЦИЈА ПРАВОСЛАВАЦА
Срби традиционално дочекују Нову годину по јулијанском календару, по 

коме је 14. јануар њен први дан. Овај календар поштују српска, бугарска, 
руска и грузијска православна црква, Јерусалимска патријаршија, монаси 
са Свете Горе и старокалендарци у Грчкој. Код Срба, Нова година се назива 
и Мали Божић, који се сматра завршетком божићних светковина. 

Тукуља Тукуља

Сентандреја

Сентандреја
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Лoндoн, Пoмaз
Рoмaн Пeтрa Mилoшeвићa „Лoндoн, 

Пoмaз”, из пeрспeктивe свeприсутнoг 
припoвeдaчa, нелинеарним припове-
дачким поступком, гoвoри o крaткoм 
бoрaвку глaвнoг jунaкa, Ичвича, у Лoн-
дoну гдe гa je у пoсeту пoзвaлa гoспoђa 
Tвист, њeгoвa нajвeћa и нeoствaрeнa 
љубaв из рaнe млaдoсти. Ичвич je срп-
ски интeлeктуaлaц из диjaспoрe, 
свeстрaни филмски ствaрaлaц и пoли-
глoтa. Рeтрoспeктивним при-
пoвeдaњeм, крoз Ичвичoвa сeћaњa, 
aутoр нас прoвoди крoз нajвaжниja 
дeшaвaњa у живoту глaвнoг jунaкa, oд 
гимнaзиjских дaнa у Српскoхрвaтскoj 
гимнaзиjи у Будимпeшти, гeнeрaциja 
1966/70, пa свe дo пoврaткa у Пoмaз гдe 
сe рoмaн зaвршaвa ђурђeвдaнским 
урaнкoм и сахраном фруле на пома-
шком гробљу.

Истoриjски oквир рoмaнa je врeмe 
кoмунизмa у истoчнoм блoку, у кoм je 
jунaк oдрaстao и сaзрeo кao чoвeк и 
филмски ствaрaлaц, затим врeмe не-
посредно после рeвoлуциje 1989. кoja 
je у вeћини тих зeмaљa мирним путeм 
дoвeлa дo слoмa кoмунистичкoг и ус-
пoстaвљaњa дeмoкрaтскoг вишeпaр-
тиjскoг систeмa и ратно време у бив-
шој Југославији, 1994. година, када се 
и дешава Ичвичова посета Лондону.

Глaвни jунaк рoмaнa je интeлeкту-
aлaц фoрмирaн нa идejaмa студeнт-
скoг отпора 1968. гoдинe, нa идejaмa 
хипи пoкрeтa, нa вредностима слобо-
де појединца и слободне љубави. Из 
пeрспeктивe тих идеја пoсмaтрa, до-
живљава и просуђује свeт oкo сeбe. 
Ичвич je у тo врeмe биo учeник Срп-
скoхрвaтскe гимнaзиje у Будимпeшти. 
У гoдинaмa кaдa сe нaпрeднe идeje 
нajлaкшe прихвaтajу, тим прe штo су 
нeрeaлниje и у вeћeм сукoбу сa ствaр-
нoшћу. Испoстaвићe сe дa je 
нeпoкoлeбљивa oдaнoст тим идejaмa 
извoр трaгичнoсти oвoг jунaкa.                                                                                                                              

Oвo пoглaвљe имa цeнтрaлну улoгу 
у рoмaну у идejнoм, eстeтскoм и струк-
турнoм смислу. У њему je сaжeт цео 
рoмaн. Гoвoри o мaтурскoj вeчeри, чу-
вeним пaнтљикaмa, учeникa Срп-
скoхрвaтскe гимнaзиje у Будимпeшти 
гeнeрaциje 1966/70 и o oтвaрaњу нoвe 
згрaдe Хрвaтскe гимнaзиje 1993/94. 
Пoдeлa једне, Српскохрватске гимна-
зије на две школе je пoслeдицa гра-
ђанског рaтa у Југославији. Сликa Ис-
тoг Дeтeтa / Дjeтeтa, у чијој се сузи 
прелама свeлoст, je сликa снaжнe сим-
бoличкe пoрукe. Оно је заједнички 
именитељ свих младих света. У њему 
је суштинска порука романа. Пeтaр 
Mилoшeвић je нajкритичниjи прeмa 
oнимa кojи сeмe влaститих пoдeлa 
жeлe дa пoсejу у млaдe душe. 

Авала експрес
Деведесетих година воз Авала ек-

спрес је био једина веза између Југо-
славије, која се распадала у рату, и 
света који је бројне ратне невољнике 
примао и пружио им прво уточиште. 
Будимпешта је била најближа, не са-
мо географски, већ и због тога што у 
њој већ неколико векова уназад има-
ју неког свог, по пореклу и језику. Она 
ће постати град њиховог мукотрпног 
сналажења, али и град који им пружа 
шансу да започну и зачну нови живот 
или град из ког ће отићи даље. 

Дело је засновано на песмама Та-
маша Чеха, чије је текстове писао Ге-
за Беремењије, а препевао их Петар 
Милошевић, који је и редитељ овог 
музичко сценског дела. Тематски 
оквир је време рата и подела 90-их 
година прошлог века у бившој Југи и 
његово преливање преко мађарске 
границе у Будимпешту, пре свега у 
српску дијаспору. Будимпешта је град 
у коме у то време, у исту школу,Срп-
скохрватску гимназију „Никола Те-
сла”, чије име само собом уједињује 

два народа, иду срп-
ска, хрватска и поне-
ко мађарско дете. 
Али и у тај храм зна-
ња и пријатељства 
прелиће се поделе 
из Југе које ће се 
улити и у срца мла-
дих, невиних људи.

Међутим, и након 
тих подела, Трг ружа 
ће, својом магичном 
привлачношћу, оста-
ти место окупљања 
генерација које су 
завршиле чувену 
Српскохрватску гим-
назију. Представа је 
визија матурског са-
станка свих дотада-
шњих генерација.

Један од топони-
ма ове поезије је 
култна железничка 
станица Келети, задња станица на ко-
јој су у ноћ излазили бивши ђаци Гим-
назије или касније, избеглице пуне 
страха и тескобе. Да ли ће их неко 
дочекати или ће, препуштени сами 
себи, преноћити на дрвеним станич-
ним клупама или кренути у ноћ. 

Поред тога што је у овом избору 
поезије изражен  критички однос 
младих према друштву, изражено је 
и њихово понирање у сопствено биће. 
Она доноси питања, унутрашње ди-
леме и лутања.

Једна од стожерних песама је пе-
сма Кoлo, која је пародија истоимене 
песме Бранка Рaдичeвића. Она је у 
ствари растур-коло, израз трагичног 
неспоразума народа на Балкану и 
Европи са катастрофалним последи-
цама. У овој песми је одлично дата 
слика старих која у потпуности 
оправдава побуну младих. Тако суко-
бљеним народима обраћа се, једино 
разумно биће, бели коњ победе у чи-
је седло нико од њих неће сести.

Ми же Сентандрејци 
Рaдњa oвe књигe, „пoрoдичнoг ри-

квeрцрoмaнa”, трaje унaзaд oд 2014. 
гoдинe, врeмeнa кaдa пoслeдњи сeн-
тaндрejски Србин стижe нa нeбo, пa 
дo двaдeсeтих гoдинa 20. вeкa, и прeд-
стaвљa сaжeту нoвиjу истoриjу Србa 
из Maђaрскe виђeну крoз oптику jeд-
нoг индивидуaлнoг живoтнoг путa.

Глaвни jунaк, упрaвo тaj „пoслeдњи 
Србин”, тj. Српкињa, Глaвaтa Нaтa, 
стaрaтeљкa сeнтaндрejскoг Mузeja 
икoнa, у успoрeнoм ритму свoг живoтa 
и живoтa свoje пoрoдицe, дoтичe сe 
свих кључних мoмeнaтa вeзaних зa 
oвoвeкoвнo трajaњe тe српскe ди-
jaспoрe - вeликe сeoбе нaзaд, у Србиjу, 
двaдeсeтих гoдинa, прoгoнa српскe 
мaњинe из 1948, трajaњa тaмoшњeг Jу-
жнoслoвeнскoг сaвeзa, чиjи сe рaстур 
пoклaпa сa рaспaдoм бившe Jугoслaви-
je, тe пoстeпeнoг и дeфинитивнoг фи-
зичкoг нeстaнкa сeнтaндрejских Србa.

Изa њихoвoг jeзикa, eтнoгрaфски 
рeпрoдукoвaнoг у рoмaну, a кojи зa oв-
дaшњeг читaoцa прeдстaвљa нeкaкaв 
„aрхeoлoшки” диjaлeкaт, криje сe и 
кoмичнoст jeднoг oдсaњaнoг нaци-
oнaлнoг снa. Сaмo мeстo дeшaвaњa, 
Сeнтaндрeja, вeкoвимa се зaтвaрajући 
пoпут шкoљкe, свoje истинскo 
пoстojaњe, тaкo, oткривa искључивo у 
прoшлoсти.

Oни кojи пeвajу лoкaлну химну из 
нaслoвa књигe (Mи жe Сeнтaндрejци, 
слaвни цeлoг свeтa), jeсу oни кojих ви-
шe нeмa, oни кojи су пoслeдњe дaнe 
живeли сa мaглoвитим сeћaњимa нa 
стaри зaвичaj, кao нa oбeћaну зeмљу. 
Зa њих, кao уoстaлoм и зa свe Србe, 
вaрoш Сeнтaндрeja сe нeпримeтнo 
прeтвoрилa у рaзглeдницу. Њихoвa 
судбинa, oвaкo виђeнa, пoстaje зa свe 
нaс мeтaфoрa кoja oпoмињe. 

Интeлeктуaлaц у врeмeну 
друштвeних прoмeнa

У наставку циклуса текстова о стваралаштву недавно 
преминулог писца и професора универзитета Петра Ми-
лошевића, објављујемо осврте наше стручне сараднице 
Славице Зељковић на наколико његових дела.

Зорица Јурковић у улози Едит Пјаф у представи 
„Мостови Париза”, по тексту Петра Милошевића

Милан Рус и Мирко Милошевић у представи „Вујичић блуз”

Јосип Маториц са оркестром



 

Будимпешта, 20 јануар 2022. 9 

Ц арски доушник Ганголф је на-
ставио да пише своје беле-
шке: „Испод написа о Србима 

стајао је још један веома занимљив 
текст: груби напад пештанских Руму-
на, који су се свим силама окомили 
на Раце. 

»Жеље које су Срби у својих седам-
наест тачака промовисали, скрећу 
нам пажњу на груби сепаратизам. Ти-
ме, с једне стране, желе да у новом 
мађарском уставу, који је још у изра-
ди, за себе извојују посве нови статус. 
С друге стране, пак, говорећи о про-
блемима грчконесједињене конфе-
сије, Срби желе да Румуне, који су, 
иначе, одувек гајили велику симпати-
ју према Мађарима, потисну у страну 
и да поразивши их, славе своју побе-
ду.«

Боже, ово је прави мелем за душу! 
Прави ужитак! 

»Поштовани мађарски пријатељи! 
Прочитајте 'поменуте тачке', па ћете 
се уверити како та српска народна 
раса није у стању да се задовољи са 
свим оним пруженим повластицама 
које им је славна мађарска нација, 
истакавши заставу слободе и једна-

кости, тако милосрдно дала. Никако 
не бисмо желели да дође до неке за-
буне, па да се о Власима стекне по-
грешан утисак. Насупрот својој сло-
бодној вољи, Румуни, које Срби на 
пољу црквених ствари и данас држе 
у потчињеном положају и над којима 
и у будуће желе тирански да владају, 
нипошто не желе да се изврши њихо-
во изједначавање са Србима. (...) Ру-
муни ће бити принуђени да се због 
дугогодишњег шиканирања и деспо-
тизма кад-тад освете Србима.«

Наравно, ни то не беше пука слу-
чајност! О, не! Није то била никаква 
наивна игра злехуде судбине! Био је 
то плод мог упорног рада и труда. Од 
бечког колеге ускоро сам добио пе-
тоструко увећан хонорар! Истини за 
вољу, тада још нисам тачно знао за 
кога ја то уистину радим. Да ли за 
царску тајну полицију, или, евентуал-
но, за неку другу структуру?”, записао 
је тајни агент.

*
Захваљујући управо таквим новин-

ским чланцима, али и све интензив-
нијем роварењу тајних агената, поло-
жај Срба у Пешти из дана у дан се 

погоршавао. Озлојеђени Мађари по-
чели су да задиркивају, изазивају и 
грубо вређају своје српске суграђане 
називајући их бунтовницима и сепа-
ратистима. Убрзо дође и до жешћег 
комешања, па и до туче. Разбијен је и 
понеки излог српских дућана. Све че-
шће су и нападани верници који су 
после литургије излазили из цркве 
Светог Георгија. 

*
Те ноћи је искусни полицијски 

шпицлов Ганголф у свој тајни дневник 
записао и веома занимљиве догађаје, 
који су се почетком априла 1848. го-
дине збили у Пожуну.

„Трудио сам се да на било који на-
чин спречим сусрет Новосађана и 
мађарског премијера. Предузео сам 
све како не би дошло до споразума 

између Баћањијеве владе и српске 
депутације на челу са новосадским 
судијом Александром Костићем. Чла-
нови изасланичког одбора били су 
млади и енергични Ђорђе Стратими-
ровић, Јован Кембер, градоначелник, 
племенити Перче Михајловић, прота 
Павле Стаматовић, јереј Матеј Ко-
стић, Јован Полит, трговац, Гавра По-
повић-Котур, занатлија, Јаша Грбић, 
ратар, и још неке мање важне особе. 
Повод доласка војвођанских Срба 
био је потпуно јасан. 

Стигавши у Пожун делегати у исти 
час закуцаше на врата митрополита 
Стефана Стратимировића, члана Гор-
њег дома Угарског сабора. Шизматич-
ки архиепископ их пажљиво саслуша 
и благослови.” (…)

Драгомир Дујмов

„Предузео сам све како не би дошло до споразума 
између Баћањијеве владе и српске депутације на челу 
са новосадским судијом Александром Костићем”, на-
писао је полицијски агент Ганголф.

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (20)

Пожун (данас Братислава)

Васа Пелагић

22. јануара 1894. – Умро је песник Во-
јислав Илић, који се сматра осни-
вачем модерне српске лирике и 
творцем веристичког израза. Иако 
је писао кратко време, свега петна-
естак година, оставио је обимно и 
разноврсно дело. За живота је об-
јавио три збирке песама (1887, 1889, 
1892), којима треба додати велики 
број песама расутих по часописи-
ма и заосталих у рукопису. Неколи-
ко слабих прозних покушаја пока-
зују да је Војислав, слично Бранку 
и Змају, био првенствено песник, да 
је умео добро писати само у стиху. 
Илић је у српском песништву извр-
шио одлучан раскид с романти-
змом. У неким песмама он је био 
гласник напредних идеја свог доба, 
оштар критичар друштвених и по-
литичких изопачености. 

 
25. јануарa 1899. – У Пожаревачком 

затвору је умро српски револуцио-
нар и публициста Васа Пелагић, је-
дан од првих поборника идеје со-
цијализма у Србији и на Балкану. 
Био је представник утопијског со-
цијализма код Срба у другој поло-
вини 19. 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 сељачке 
масе на просторима Србије, Хрват-
ске, БиХ, Црне Горе и Бугарске. По-
стојали су многобројни „Одбори 
Пелагићеваца”, које су оснивали 

његови следбеници по многим ме-
стима, крајем 19. века. 

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 жупа-
ном 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 пора-
зили српску војску браће Мрњав-
чевић, краља Вукашина и деспота 
Угљеше, који су у боју погинули. То 
је била једна од пресудних 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 26. јануара 1699, изме-
ђу Аустрије и њених савезника на 
једној страни и Турске на другој (на 
крају Великог бечког рата 1683-
1699), уз посредовање Енглеске и 
Холандије. У овом историјском до-
гађају учествовали су и представ-
ници хришћанске Свете лиге, Руси-
је, Венеције и Пољске. Турци су из-
губили Угарску, Славонију, Лику и 
Банију, задржали Банат и део Сре-
ма до Митровице. Венеција je до-
била средњу Далмацију, Боку Ко-
торску до Рисна и Мо-
реју.

26. јануарa 1826. – Рођен 
је Љубомир Ненадо-
вић, члан Српске кра-
љевске академије, ау-
тор чувених путописа 
и један од најчитани-
јих српских писаца 
друге половине XIX 
века. 

26. јануарa 1945. – У Њу-
јорку је умро мађар-
ски композитор и пи-
јаниста Бела Барток. 

27. јануарa 1235. – У Тр-
нову, у Бугарској умро 
је Сава Немањић (Све-
ти Сава), утемељивач 
Српске православне 

цркве, државе и школства. Године 
1219. издејствовао је аутокефалност 
СПЦ-а, а његова дела „Номоканон” 
(1220) и „Синодик православља” 
(1221) постали су правни и духовни 
стубови српске државности. 

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.  

Почетак погоршавања 
положаја пештанских Срба

ВРЕМЕПЛОВ
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ЕДУКАЦИЈА Студијско путовање Дешчана 

Д авнашња је жеља Дешчана би-
ла да посете Народни музеј у 
Зрењанину, који је основан 

1906, а рад са публиком отпочео 1911. 
године. Ова установа је комплексног 
типа, завичајног карактера, и својим 
истраживачким радом покрива по-
дручје средњег Баната. Унутар збирки 
пет одељења Музеја смештено је пре-
ко 33.000 музејских предмета. 

Простор сталне поставке Музеја 
има површину од 1200 м2. На првом 
спрату посетиоци имају прилику да 
погледају уметнички део сталне по-
ставке, који обухвата два сегмента – 
примењену и ликовну уметност. Тако-
ђе, на првом спрату се налази и соба 
историје спорта. Део сталне поставке 

на другом спрату Народног музеја 
обухвата поставке природњачког, ар-
хеолошког, историјског и етнолошког 
одељења. Презентација збирки одви-
ја се у оквиру сталне поставке и те-
матских изложби.

Седмочлана група из Мађарске, 
коју су предводили Кристифор Бр-
цан, председник КУД-а „Банат” и ње-
гова супруга Ева, руководилац Ради-
онице „Златне руке”, топло је дочека-
на у музејској установи, где је 
детаљно информисана о грађи којом 
располаже ова културна институција. 

Дешчане је, првенствено, занимало 
одакле могу да потичу дешчанске џе-
ге – покривало за главу код удатих 
жена. На основу истраживања су 

утврдили да су оне биле рађене у ра-
дионицама, а што се тиче места, у об-
зир су дошли Кикинда, Зрењанин, Бе-
чеј и Суботица. На основу увида на 
лицу места и сличности које су уста-
новили приликом упоређивања пред-
мета, Дешчани су закључили да де-
шчанска џега води порекло из Зре-
њанина или Кикинде.

Током 2022. године руководиоци и 
активисти „Баната” ће посебан нагла-
сак ставити на оснивање „Српске со-
бе”. Седмочлану групу из Мађарске 
посебно је одушевила поставка коју 
су видели у Народном музеју Зрења-
нин, а ради се о аутентичној изложби 
српске, румунске, словачке и мађар-

ске собе. 
Поменута грађа је била повод да 

се поведу конкретни разговори о бу-
дућој сарадњи на релацији Зрења-
нин-Деска. Кристифор Брцан је по-
звао Синишу Оњина, директора На-
родног музеја Зрењанин, и његове 
сараднике да посете Деску, како би 
на лицу места представили све оне 

музејске вредности којима Дешчани 
располажу и како би повели даље 
разговоре, затражили савете за фор-
мирање „Српске собе” у Десци.

Постигнут је и договор да се Де-
шчани током пролећа поново врате 
у Зрењанин, како би у музеју вршили 
истраживање и теренски рад, прили-
ком којег би волели да ураде кон-
кретна осликавања, израду бележака, 
списак, упоређивање онога што се 
налази у Зрењанину и онога што је у 
Десци и сл.

Студијска посета Народном музеју 
Зрењанин била је веома корисна, а 
путовање чланова Радионице „Злат-
не руке” суфинансирали су: Уред пре-

мијера и Фонд „Бетлен Габор”. Дешча-
ни су пут до Великог Бечкерека и на-
зад превалили својим минибусом. 
Културно-уметничко друштво „Ба-
нат” је успешно конкурисало у скло-
пу Програма мађарског села (Magyar 
Falu Program) и добило ово превозно 
средство за девет особа.  

П. М.

Прикупљена нова сазнања  
о народној радиности 

Како би проширили знања у области народне радино-
сти, а пре свега на пољу реконструисања сакупљених 
експоната и изучавања текстила, чланови Радионице 
„Златне руке” при  КУД-у „Банат” из Деске, 18. децем-
бра боравили су у Зрењанину.

ЗДАЊЕ У НЕОРЕНЕСАНСНОМ СТИЛУ
Зграда Народног музеја у Зрењанину изграђена је 1893. године, по про-

јекту архитекте Иштвана Киша. Када је реч о стилу, припада академизму 
– неоренесанси и део је сектора типичне архитектуре који је под заштитом 
државе као споменик културе. Зграда се налази у оквиру архитектонске 
целине која обухвата и Градску кућу, зграду Позоришта, Катедралу и Мали 
мост, најстарији мост у граду.
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Српска читаоница „Лаза Костић“ из Сомбора расписује

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ
„МИРОСЛАВ ЈОСИЋ ВИШЊИЋ“

Конкурс се расписује за прву објављену књигу прозе 
(приповетке или роман) аутора до 35 година. У обзир 

долазе књиге које су изашле у току 2021. године и 
написане на српском језику.

Молимо издаваче или ауторе да по четири примерка 
књиге пошаљу до 20. јануара 2022. године на адресу: 
Српска читаоница „Лаза Костић“, Читаоничка бр. 2, 

25000 Сомбор. 

Контакт подаци: +381 25 420 715; имејл: srpskacitaonica.so@
gmail.com ; интернет сајт: www.srpskacitaonica.rs

Резултати конкурса биће објављени почетком марта 2022. 
године а награда ће бити уручена на свечаној годишњој 

Скупштини читаонице 24. марта 2022. године.
Награда се састоји од плакете и новчаног износа.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „РАДЕ ЈОВАНОВИЋ”

Београдски афористичарски круг позива ауторе или њихове 
издаваче у Србији и иностранству да доставе предлоге за 
Награду „Раде Јовановић“ – за најбољу књигу афоризама 
на српском језику или сродним јужнословенским језицима, 
објављену у 2021. години.

На Конкурс се књига шаље поштом, или предаје примерак 
предложене књиге у Удружење књижевника Србије (од 10 
до 15 часова радним данима Саши Божовићу). Пожељно је 
да се уз књигу достави и образложени предлог.

Крајњи рок за приспеће књига је 15. фебруар 2022. године, 
на адресу: Удружење књижевника Србије (за конкурс „Раде 
Јовановић“), Француска 7, 11000 Београд, Србија.

О добитнику награде до 15. марта 2022. године одлучиће 
трочлани жири Београдског афористичарског круга. 
Признање ће лауреату бити уручено почетком августа 2022. 
године, на свечаности на манифестацији „Летњи улични 
ерски кабаре“ у Чајетини, и састоји из плакете и боравка у 
једном од хотела на Златибору.

Одлуком Управног одбора Београдског афористичарског 
круга, награда се од 2016. године зове „Раде Јовановић“, у 
знак сећања на једног од најзначајнијих српских и 
регионалних сатиричара и афористичара – Радомира Рада 
Јовановића (1939–2016) из Ужица.

Тематски конкурс 

СПАСИМО ПЛАВУ ПЛАНЕТУ ПРИЧОМ

Тематски књижевни конкурс Удружења независних писаца 
Србије за збирку кратких приповедака сачињених од 505 
речи, посвећених актуелној теми – заштита животне 
средине, ради опстанка плаве планете и човечанства на њој.

Ова тема даје могућност да јој се приступи на небројане 
начине и кроз приче различитих наратива пошаље снажна 
порука или упозорење о значају очувања живота на нашој 
планети.

Стога уредништва књижевног часописа „Kњижевне 
вертикале“ и библиотеке „Вертикале“ Удружења независних 
писаца Србије, позивају књижевне ствараоце из Србије, 
региона и расејања, да своје кратке приче посвећене овој 
теми, саткане од 505 речи, написане на заједничком језику 
јужнословенских народа на азбучном или абецедном писму 
шаљу на имејл адресу: konkurs.505.sacrtom@gmail.com са 
назнаком: за конкурс. Уз радове обавезно је у истом 
документу достави и краћу био-библиографију са 
контактима (до оквирних 200 речи). Радови се шаљу у word.
doc запису, било ког фонта, a велечина слова je 11. 

Есеји се неће узимати у обзир, већ само приче. Под 
необјављеном причом сматра се она која није у целости 
објављена у збиркама, часописима или на књижевним 
сајтовима или профилима у штампаној или електронској 
форми.

Рок за подношење прича на конкурс је 28. фебруар 2022. 
године. Жири кога ће именовати редакција часописа ће до 
31. марта 2022. године сачинити шири избор радова који ће 
ући у заједничку тематску збирку и бити објављени било 
као књига или у оквиру часописа (уколико буде било мање 
радова). Ужи избор биће сачињен до 15. априла 2021. године, 
а проглашење резултата обавиће се до 15. маја 2022. године.

Аутори три најбоља књижевна рада биће на свечаној 
промоцији награђени дипломом и примерцима збирке. 
Организатори конкурса, приређивачи и издавачи збирке не 
одговарају за повреду ауторских права од стране 
појединаца који учествују на конкурсу.

ИНФОСамоуправа Срба у Мађарској срдачно вас позива на

СВЕТОСАВСКУ АКАДЕМИЈУ 2022.

Свечана прослава и предаја Светосавске награде и 
Повеље „Сава Текелија” за 2022. годину.

 Субота, 29. јануар 2022.
у 16:00 часова.

Место одржавања манифестације:
Свечана сала Текелијанума

Будимпешта 1053
Улица Вереш Палне 17-19.

КУЛТУРНО БЛАГО ЧИКА ЈОВЕ ЗМАЈА
У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ

Након 140 година од изласка „Невена“, првог штампаног 
броја најстаријег листа за децу на ћирилици, часопис 
који представља културно благо нашег најпознатијег 
песника за децу Јована Јовановића Змаја, добија своју 
електронску форму и андроид апликацију – „Невен и 
Мали Невен“.

У питању је едукативно-забавна платформа за децу 
основношколског узраста која садржи енигматику, квизове 
и тематске рубрике за разоноду, а циљ је да деца активно 
уче кроз игру. Садржаји су подељени према узрасним 
групама читалаца и њиховим областима интересовања, а 
прилагођени су и нивоу образовања деце.

Апликација се може преузети путем „Гугл плеј“ продавнице. 
Овај  пројекат су подржали Министарство културе и 
информисања Републике Србије и Управа за културу града 
Новог Сада.

Лист за децу „Невен“ 
основао је Јован Јовановић 
Змај 1880. године у Новом 
Саду. Од прошле године 
издаваштво над часописом, 
који излази двомесечно и 
бесплатан је, поверенo је 
Граду Новом Саду, од- 
носно Новосадском  дечи- 
јем културном центру.

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2022”

Из штампе је изашао „Српски календар 2022”, 
традиционално издање Самоуправе Срба у Мађарској 

(ССМ). Ову публикацију можете набавити и у Канцеларији 
ССМ-а, у Улици Микше Фалка 3, у Будимпешти.

Цена календара: 
1500 форинти по примерку

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

Петком од 9.00 до 12.00 ч.
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Уз 8. број „Бaрањских свезака”ПУБЛИЦИСТИКА

П редговор за студију написао је 
бивши начелник села Лади-
слав Вајдич, старатељ месног 

српског православног храма, који се 
веома емотивно присетио славнијих 
времена, када су у насељу живели 
многобројни Срби. Они су зидали 
стамбене објекте, богомољу, били ак-
тивни креатори судбине и развоја се-
ла. Међутим, историјски вихори, по-
литика, интереси великих сила, нажа-
лост, разорили су будућност и снове. 

Срби су, након Првог светског рата, у 
великом броју напустили своја веков-
на огњишта и настанили се у Краље-
вини Срба, Хрвата и Словенаца. 

„Стојим на гробљу и слушам тиши-
ну, која у свом загрљају држи и оба-
вија многобројне гробове. Гледам 
облаке који се полако крећу и присе-
ћам се. Некада, овде у Шароку, живе-
ла је једна срећна српска заједница”, 
пише у свом присећању Ладислав Вај-
дич.

Двојезичну српско-мађарску сту-
дију под насловом „Из прошлости ша-
рочких Срба” потписује ауторски пар 
Милан Дујмов - Предраг Мандић. 
Осветљавање прошлости Срба у Ша-
року почиње подацима о шарочким 
Србима, који се први пут помињу кра-
јем 16. века. Историчар Милан Дујмов 
се у својим историјским истражива-
њима ослања на пописе становни-
штва, листе пореских обвезника, по-
моћу којих долази до статистичких 
података о бројности Срба. Тако сти-
же и до последњих Срба у насељу. 
Војин и Панта Кресић били су после-
сњи шарочки Срби и чувари месног 
српског православног храма. 

Светодимитријевска српска право-
славна црква представља посебан 
пасус у студији. У вези са датумом 
изградње светиње још увек постоје 
недоумице; претпоставља се да је она 
подигнута између 1777. и 1821. године. 
И управо та 1821. била је  пресудна у 
доношењу одлуке уредника издања 
коме да посвете најновији број „Ба-
рањских свезака”. Наиме, 200. годи-
шњица постојања светог храма јесте 
довољан повод за подизање својевр-
сног писаног споменика. 

Обрада историјата Срба у Шароку 
садржи и листу 
свештеника у 
овом барањском 
сеоцету, као и 
приказ некада-
шње српске ве-
роисповедне 
школе, која је на-
кон оптирања 
српског живља 
укинута 10. маја 
1932. године. Оп-
тација шарочких 
Срба такође зау-
зима посебно 
место у издању, у 
којем своје успо-
мене евоцира 
оптанткиња Ве-
рица Кресић Па-
рабак из Белог 
Манастира (пре-
минула је у том граду у Хрватској 
2018. године), као и потомак оптанта 
из Шарока Слободан Бошњак, чији 

су се преци некада настанили у Кули, 
у данашњој Србији.

Студија садржи и матичне књиге 
шарочке парохије, као и натписе над-
гробних споменика на месном срп-
ском православном гробљу. Издање 
обогаћују и старе фотографије цркве, 
слике некадашњих оптаната, као и 
надгробних споменика житеља села 
Шарока.

У сеоској српској цркви се, на дан 
Светог великомученика Димитрија, 
сваке године окупљају Срби из ма-
ђарског дела Барање и потомци не-
кадашњих оптаната из Шарока, који 
данас живе у Хрватској и Србији. До-
лазе да се поклоне богомољи и обиђу 
места где су некада живели њихови 
преци.

Штампање најновијег броја срп-
ско-мађарске студије у склопу еди-
ције „Барањске свеске” суфинанси-
рали су: Уред премијера, Фонд „Габор 
Бетлен”, Самоуправа Срба 3. будим-
пештанског кварта, Самоуправа Срба 
13. будимпештанског кварта, самоу-
праве Срба у Баји, Мохачу и Липови, 
којима се Самоуправа Срба у Печују 
и Печујско-барањско српско удруже-
ње и овим путем захваљују.

П. М.

Прошлост Срба из Шарока отргнута од заборава
Пред сам крај 2021. године из штампе је изашао нови 

број „Барањских свезака”, из едиције Српске самоупра-
ве у Печују и Печујско-барањског српског удружења. 
Осамнаести број серијала о прошлости Срба у мађар-
ском делу Барање посвећен је историјату Шарока, сео-
цета где данас само храм посвећен Светом великомуче-
нику Димитрију и гробови сведоче о некадашњем по-
стојању српске заједнице.

ПРОМОЦИЈА У МОХАЧУ
У организацији Самоуправе Срба у Мохачу и месне Српске читаонице, 

у мохачком Српском клубу је пред сам крај прошле године уприличена 
промоција 18. броја „Барањских свезака”. О студији су том приликом го-
ворили аутори издања: историчар Милан Дујмов и потписник овог изве-
штаја, у својству главног и одговорног уредника едиције. Милан Дујмов је 
истакао да је повод објављивања студије било уверење да је 2021., година 
када шарочка српска православна црква прославља 200. годишњицу свог 
постојања. Међутим, током истраживања, открића су у неку руку оборила 
досадашње изворе везане за годину подизања шарочке светиње. Она је, 
највероватније, подигнута   између 1777. и 1821. године. Дујмов је дао обја-
шњење зашто у то време српски православни храм у Шароку није подиг-
нут у византијском стилу, а изнео је и бројне друге занимљивости које се 
тичу српске обојености села Шарок. Становништво, свештеници, црква, 
школа, оптанти, гробље – само су делићи који су се нашли у најновијем 
заједничком издању Самоуправе Срба у Печују и Печујско-барањског 
српског удружења. 

Главни и одговорни уредник едиције Предраг Мандић, који се прихва-
тио да у студији напише део, односно поглавље од времена оптације до 
данас, посебно је захвалио потомцима оптаната на томе што верно и ода-
но чувају прошлост села и успомену на своје потомке. Уједно је цитирао 
поједине оптанте и њихове потомке који су евоцирали успомене везане 
за Шарок. На крају промоције, он је речи захвалности упутио и суфинан-
сијерима издања.

Милан Дујмов


