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ПОЛИТИКА

С а или без пандемије, чињеница 
је да живимо у свету апсурда. 
Неко ће рећи да је реч о једно-

страном гледишту, али изнећу неко-
лико особених примера, па процени-
те сами.

Најпре „случај” Новака Ђоковића. 
Новак је, у стручним анкетама, не са-
мо тениских федерација и руковод-
става већ и у гласањима новинара, 
званично проглашен за најбољег 
спортисту деценије, 5. јануара 2022, у 

анкети британског листа „Ивнинг 
стандард”, за најбољег спортисту све-
та за 2021. у избору француског листа 
„Екип” и 26. децембра 2021. за најбо-
љег спортисту Европе у избору 26 но-
винских агенција у организацији пољ-
ске агенције ПАП, за најбољег спор-
тисту Србије, номинован 18. децембра 
2021. за најбољег спортисту године у 
избору америчког магазина „Спортс 
илустрејтед”. Уз то, Ђоковић је тени-
сер с најдужим боравком на врху 

АТП ранг-листе од 353 недеље. Само 
је Немица Штефи Граф остварила 377 
недеља, али ће изгледа Новак и то 
превазићи. Ђоковић је деветоструки 
победник Аустралијан опена, што до 
сада нико није постигао. Сетите се 
како Французи поштују Надала, који 
је 12 пута освојио Ролан Гарос. Уместо 
тога, Новак Ђоковић, познат као „цар 
Аустралијан опена”, сада доживљава 
прави медијски и правни линч због 
прегањања власти државе Викторије, 
у којој је главни град Мелбурн, и са-
везних власти Аустралије. Поготову 
пошто се приближавају овогодишњи 
избори и треба скупити поене, одно-
сно неком набацити кривицу због на-
водног непоштовања савезних мера 
у вези с пандемијом. Страшно, тужно 
и срамотно по државу, која је приве-
зак не више Велике Британије, него 
САД-а и која је равнодушно истре-
бљивала староседеоце, пасивно гле-
дала како у недавним пожарима не-
стају тешко зарађене куће њених гра-
ђана, како све горе живе милиони 
примерака ретких животињских вр-
ста, камила, коала, кенгура, ибиса, ве-
ликих гуштера варана и других, а да 
ништа нису предузели да их заштите.

Будимо егзактни, Британци би ре-
кли прагматични. Без послатог доку-
мента о медицинском изузећу (на 
основу прележаног ковида после по-
зитивног теста утврђеног 16. децем-
бра 2021), који је добио од организа-
тора Аустралијан опена, Новак не би 
ни кренуо на пут за Мелбурн. С тим 
документом Новак је од аустралијске 
конзуларне службе добио визу за ула-
зак у Аустралију, па је то била дефи-
нитивна потврда да може да путује. 
И онда шок на аеродрому, где су му 
савезни гранични органи, по налогу 
савезне администрације и уз медиј-
ску помпу наводне супериорности, 
поништили визу и забранили учешће 
на турниру. До одлуке на жалбу на-
силно је смештен у условима притво-
ра, без права да изађе из собе, у еми-
грантски хотел на периферији Мел-
бурна у који се смештају они који су 
бесправно ушли у ову земљу. Зар је 
то третман деветоструког шампиона 
и најбољег спортисте планете?

Други пример очигледног апсурда 
из сличне медијске и дипломатске 
кухиње. За крваве догађаје у Казах-
стану, с много погинулих грађана и 
полицајаца, настале због енормног 
повећања цене течног гаса за домаће 
потрошаче (а Казахстан је велики из-
возник тога гаса?!), САД оптужују „ве-
трове” из Русије. Да подсетимо, на-
редбу за пуцање без опомене за све 
који пале зграде у новој престоници 
Астани и наносе штету држави, до-
нео је председник Казахстана. Чла-
нице тзв. Ташкентског пакта или Уго-
вора о колективној безбедности 
основаног 15. маја 1992. (Казахстан, 
Русија, Белорусија, Јерменија, Кирги-
зија, Узбекистан и Таџикистан) шаљу 
специјализоване снаге како би помо-
гле земљи чланици у заштити од кри-
минала, пљачки и могућег грађан-
ског рата. На све то, амерички држав-
ни секретар за иностране послове 
Ентони Блинкен, без икаквог интере-
са у тој земљи, свечано и узвишено 
изјављује: „Лекције из прошле исто-
рије показују, када су Руси у вашој 
кући, тешко је натерати их да оду”?! 
То говори министар који је учество-
вао у доношењу катастрофалне 
одлуке о повлачењу америчке војске 
из Авганистана, после 20 година бо-
равка у тој земљи без позива, чиме је 
народ ове државе оставио на цедилу 
и под суровим режимом талибанске 
власти.

У Западној Европи дивљају цене 
гаса и угрожавају интересе инду-
стријских џинова, а из политичких 
разлога се блокира рад гасовода „Се-
верни ток 2”, у који је толико инвести-
рано. Зашто „Рио Тинто” у Србији, а 
не у Немачкој, у којој има више лити-
јума? Санкције непослушним поли-
тичарима на западном Балкану, а гле-
дање кроз прсте онима који не по-
штују дејтонске, бриселске и друге 
споразуме и договоре. Што више ра-
зличитих вакцина (треће, четврте), 
пандемија је све жешћа. Што више 
пандемије, више згрнутог богатства 
појединих мултинационалних компа-
нија. И могло би се даље набрајати. 
То су глобални апсурди у којима да-
нас живимо. 

Проф. др Владимир Првуловић

Апсурди који обликују нашу колективну слику 
У ЕУ дивљају цене гаса и угрожавају интересе индустриј-

ских џинова, а из политичких разлога се блокира рад гасо-
вода „Северни ток 2”, у који је толико инвестирано. Зашто 
„Рио Тинто” у Србији, а не у Немачкој, у којој има више 
литијума? Санкције непослушним политичарима на Балка-
ну, а гледање кроз прсте онима који не поштују дејтонске, 
бриселске и друге споразуме и договоре, само су неки од 
апсурда данашњице.

Протести против „Рио Тинта” у Србији

Траса гасовода „Северни ток 2”

УКРАЈИНСКИ АПСУРД КАО ВРХУНАЦ
Шта рећи о Украјини, на коју Американци ни по којим мерилима немају 

никаква права (није чланица ЕУ, нити НАТО-а)? Украјина никада није позва-
ла Русе, јер је била део царске Русије, па затим СССР-а и јединствене Ки-
јевско-руске цркве и у којој, у региону Донбаса, живе Руси у својеврсној 
изолацији украјинске прозападне власти. Тај регион је, по склопљеним 
споразумима из Минска, још увек без утврђене и обећане самосталности 
због специфичности националног порекла, руског језика и православне 
вере. На притисак САД-а, васељенски патријарх Вартоломеј је 7. септембра 
2018. потписао срамни томос о признавању самосталне украјинске цркве, 
што је додатно разделило земљу, а није је признала већина православних 
цркава. Украјина стално позива Американце, противно документима УН и 
ОЕБС-а, па ако ипак једном уђу, што им Руси неће дозволити, може им се 
догодити судбина Авганистана.
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Ш панија, земља сунчаних 
дана, винове лозе и стаба-
ла маслина, пешчаних 

обала и брдовитих крајолика. Конач-
но, после три године рада на пројек-
ту и упркос вирусу корона, добили 
смо прилику да и ми уживамо у ње-
ним благодатима. 

„Measure me up!” је пројекат који је 
под управом Европске уније и Фонда 
за студентске размене „Erazmus+”. 
Поред наше школе, укључене су и 
школе из Румуније, Хрватске, Србије, 
Шпаније и Турске. Прва на реду за 
обилазак била је Шпанија. 

Дана 30. јануара, чланови нашег ти-
ма, др Јованка Ластић, директорка 
Српског забавишта, основне школе, 
гимназије, колегијума и библиотеке 
„Никола Тесла” у Будимпешти, Мари-
на А. Ремели, професорка математи-
ке, која је три године припремала де-
цу решавајући са њима недељно и 
месечно одређене задатке за ове су-
срете, Александра Тумбас, информа-
тичар, и ђаци: Мирјана Ђурић, Ната-

лија Зуковић, Алекса Тршић и Милан 
Грунчић, запутили су се у авантуру. 
Слетели смо на тло Шпаније, где нас 
је дочекао прави пријатељски и до-
маћински одбор за дочек. Сачекали 
смо слетање осталих земаља учесни-
ца и упутили се ка следећем одреди-
шту, малом градићу Баеза, где смо 
били смештени. 

После заслуженог одмора, права 
дешавања почела су 31. јануара. У ста-
ринском амфитеатру школе било је 
организовано упознавање и свака 
школа добила је својих пет минута. 
Право изненађење је било када су 
нас почастили закуском пуном шпан-
ских специјалитета. Послеподне овог 
дана било је резервисано за обилазак 
овог градића и његових архитектон-
ских знаменитости. Научили смо до-
ста о архитектури града и стиловима 
градње. Успешно смо урадили задат-
ке у мешовитим тимовима, које смо 
изабрали. 

Првог дана фебруара месеца за-
путили смо се у Хаен, град који носи 

титулу највећег произвођача маслина 
на свету. Тамо смо обишли градски 
музеј, где смо научили доста о старом 
начину живота и средствима за ме-
рење која више нису у употреби, што 
је уједно и циљ нашег пројекта. По-
глед са терасе музеја одузимао је 
дах, а улице овог града одавале су 
праву медитеранску атмосферу. При 
повратку у Баезу, ручали смо и вра-
тили се у школу, где смо заједно нау-
чили како да направимо термометар. 
Сви тимови су били успешни, а ми 
смо постали богатији за још једну ве-
штину.

У среду, 2. фебруара, путовали смо 
до Гранаде и средњoвековног бившег 
муслиманског града Алхамбра. Зиди-
не овог града у потпуности су сачу-
ване до данас и дочаравају посетио-
цима сјај некадашњег царства. После 
обиласка новијег дела града, остатак 
дана провели смо у Научном парку. 
У овом музеју научили смо доста о 
биологији и астрономији, гледали зве-
зде у планетаријуму и гледали спек-
такл са правим птицама гра-
бљивицама. Такође смо има-
ли и такмичење у сликању, 
где је победу однео тим са 
најоригиналнијом и најинте-
ресантнијом групном фото-
графијом. Одушевила нас је 
величина и разноврсност 
овог музеја, поготово зато 
што је некима од нас ово 
био први пут да видимо на-
учну установу ове величине. 

Следећег дана, у учиони-
ци за информатику средње 
школе у Баези, успешно смо 
сумирали утиске правећи 
каталог, који ће показати 
свим заинтересованима све 
детаље о нашем пројекту и 
авантурама. Прикупљали 
смо слике, исписивали тек-
стове и успут делили међу-
собно своја искуства. Овог 
дана обишли смо и град 
Убеду, братски град наше 
Баезе, а посетили смо и му-

зеј посвећен узгоју маслина. Предста-
вљени су нам старији инструменти за 
производњу маслиновог уља, а нау-
чили су нас и дегустацији маслиновог 
уља. Сада чак знамо и да одредимо 
разлику између најниже класе масли-

новог уља и највише - екстра девичан-
ског уља. 

Када је свануло сунце у петак, сви 
смо постали свесни да се ближи не-
избежан повратак кући. Рад на ката-
логу смо привели крају, због чега су 
наши професори били веома поно-
сни на нас. Имали смо још једну, ујед-
но и последњу заједничку активност. 
Учествовали смо у такмичењу, у виду 
трке по граду, где је циљ био да тим-
ски завршимо све задатке. После фи-
ниша, уз поклоне и речи опраштања 
провели смо заједничко поподне. 

Са овог путовања сви смо се вра-
тили пуног срца и богатији за још јед-
но прелепо искуство. Засигурно смо 
сви имали дивне приче да пренесемо 
пријатељима и породици у нашим 
школама. Успомене су бројне, утисци 
само позитивни, а могу да кажем са 
пуним правом, у име свих учесника, 
да ће пројекат „Measure me up!” и пут 
у Шпанију заувек заузимати посебно 
место у нашим срцима. 

Наталија Зуковић, 11/ц 

Група ученика и професора Српског образовног цен-
тра „Никола Тесла" из Будимпеште, боравила је у Шпа-
нији, у циљу наставка реализације међународног пројек-
та „Measure me up!”, који финансирају Европска унија и 
Фонд за студентске размене „Erazmus+”. У пројекат су, 
такође, укључене и школе из Румуније, Хрватске, Србије, 
Шпаније и Турске. 

СУСРЕТИ

Међународни пројекат „Measure me up!” 
настављен у Шпанији

Српска гимназија „Никола Тесла” 

Марина А. Ремели, Александра Тумбас и др Јованка Ластић са ђацима  
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О ве године је преко 100 излагача 
презентовало свој рад и пред-
стављало свој завичај, што је 

била добра прилика за сусрете пред-
ставника организација и институција 
из Србије са организацијама Срба из 
целог региона. Веома значајне су и 
активности на очувању и неговању бо-

гате културне баштине српског наро-
да, кроз очување и промоцију српске 
традиције, обичаја, језика и културе.

Међу учесницима овогодишње ма-
нифестације нашли су се и представ-
ници Срба из Мађарске. На позив ор-
ганизатора, преко Самоуправе Срба  
у Мађарској, свој штанд имао је и 

Културни и медијски центар „Српски 
венац” из Будимпеште. Ова институ-
ција, чији је оснивач Самоуправа Ср-
ба у Мађарској, представила је више 
културних сегмената, од новинског и 
књижевног издаваштва, преко позо-
ришне и сценске уметности, до ет-
но-рукотворина. Сајам завичаја посе-
тили су и Љубомир Алексов, пред-
ставник Срба у Мађарском парла- 
менту и Вера Пејић Сутор, председ-
ница Самоуправе Срба у Мађарској.

Помоћник градоначелника Новог 
Сада, Александар Петровић, посетио 
је штанд Срба из Мађарске, пожелео 
им добродошлицу у Српску Атину и 
престоницу културе 2022. године, и 
позвао „Српски венац” да учествије 
на предстојећем Међународном сај-
му књига, образовања и уметности, 
који се одржава почетком марта. 

- Када се нешто организује трећи 
пут, то значи да је традиција присут-
на. Подсетио бих да смо ми крајем 
септембра месеца прошле године, у 
свечаној сали Градске куће у Новом 
Саду, потписали споразум о сарадњи 
са Источним Сарајевом, споразум и 
правни и протоколарни еквивалент 
братимљењу, тако да смо уписали 22. 
звездицу на широк спектар градова 
побратима. Видим да су овде присут-
ни и грађани Сарајева и Илиџе, и ово 
показује колико Нови Сад жели да 
успоставља сарадњу са свим људима 
добре воље – рекао је Петровић и 
нагласио да је намера организатора 
да се ова манифестација претвори у 
вишедневну, са тематским данима. 

У програму свечаног отварања, Ду-
шко Ћутило, директор Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима и сарадњу са Ср-
бима у региону, присутнима се обра-
тио следећим речима: 

- Ово је прилика да се на једном 
месту окупе организације и институ-
ције из Србије и региона, да се међу-
собно упознају, унапреде сарадњу. 
Основни циљ је да промовишемо за-
једништво, саборност, солидарност и 
да кроз овакве манифестације гра-
димо мостове сарадње. Ово је сајам 
заједништва, сајам јединства српског, 
велики сајам српске културе, на који 

смо веома поносни, пре свега због 
тога што је прерастао у велику сајам-
ску манифестацију и сада већ може-
мо да кажемо и традицију.

Српска заједница у Мађарској се, 
у ударном термину, представила две-
ма тачкама: промотивним спотом  
„Српског венца” - „Дух предака пева 
са нама”, а у име Срба из Мађарске, 
госте је поздравио драмски уметник 
Александар Дунић, у улози Милоша 
Обреновића, из представе Српског 
позоришта у Мађарској „Милош Ве-
лики – књаз српски”. Он је приклад-
ним говором поздравио посетиоце и 
говорио о предстојећем празнику, 
Сретењу. Током програма, велики 

 КУЛТУРА Сусрети Срба из земаља региона

„Српски венац” из Мађарске  
на Сајму завичаја у Новом Саду

Трећи Сајам завичаја, под званичним називом „Завичај 
кроз привреду, туризам и културу” одржан је 13. фебруара, 
у хали „Мастер” Новосадског сајма. Организатор Сајма за-
вичаја био је Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу 
са Србима у региону, на чији позив је, преко Самоуправе 
Срба у Мађарској, свој штанд имао и Културни и медијски 
центар „Српски венац” из Будимпеште.

Зорица Јурковић Ембер: 
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА НАШУ КУЛТУРУ

Утиске са овогодишњег Сајма завичаја, са нама је поделила и Зорица 
Јурковић Ембер, директор Културног и медијског центра „Српски венац” из 
Будимпеште, која је истакла да је прво јавно појављивање „Српског венца” 
на овој манифестацији био успешан подухват. 

- Успоставили смо много значајних контаката и почели причу о узајамној 
сарадњи. Поменула бих Ивицу Лукића, секретара удружења грађана са 
Косова и Метохије „Видовдан”, Зорана Супића, председника удружења 
„Русофил”, Драгану Кузмановић Јаничић, председницу Свесловенског са-
веза у Београду и многе друге. Морам да се похвалим да је наш штанд био 
атрактивно уређен и налазио се на централној позицији. Посетило га је 
много људи заинтересованих за заједницу Срба у Мађарској, као и они ко-
ји прате и цене наше активности, труд и рад на очувању српског идентите-
та и културе. Имали смо богату понуду, представили смо све сегменте срп-
ске заједнице у Мађарској на пољу културе, између осталог, наше књижев-
нике и њихове издате књиге. Велика заинтересованост је била за књиге 
Петра Милошевића, Драгомира Дујмова и Драгана Јаковљевића. Посетио-
ци су са знатижељом посматрали српске народне ношње из Помаза и Де-
ске, дивили се златовезу дешчанске радионице „Златне руке” и уметничким 
фотографијама Владимира Марковића, који је овековечио српске храмове 
у Мађарској, а нису могли да одоле изгледу и укусу кољива, које су напра-
виле спретне руке Љиљане Вечић. Поред изложбе, имали смо и богату кул-
турну понуду. Као друга тачка на свечаном отварању приказан је наш про-
мотивни спот, који је био награђен великим аплаузом и похвалама. Овом 
приликом бих желела да се захвалим глумцу Александру Дунићу, који нас 
је представљао и дао још већи значај нашем учешћу на сајму. Није могао 
да прође незапажено у позоришном костиму, униформи Милоша Великог, 
која је рад дешчанске радионице за рукотворине. Срећна сам, јер сам осе-
тила да људи са поштовањем говоре и српској заједници у Мађарској – ре-
кла је Зорица Јурковић Ембер. 

Љубомир Алексов, Катарина Павловић Бачи и Александар Дунић  
са учесницима сајма из Црне Горе 

Екипа Српског венца у друштву 
гостију на штанду

Растко Гергев 

Мирко Митар Кркељић, Душан Которчевић, Зорица Јурковић Ембер, Вера Пејић 
Сутор и Александар Дунић 
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број посетилаца уживао је уз Српске 
православне појце, оркестар Николе 
и Бојане Пековић из Краљева, гусла-

ре, културно-уметничка друштва и 
тамбураше. Врхунац је био једноча-
совни концерт Снежане Ђуришић, по-

пуларне интерпретаторке српских 
народних песама.

Током целог дана, сајам је наста-
вио да прати богат културни програм. 
Учествовали су како излагачи, тако и 
гости, велики број младих људи, који 
су се представили уз песму, игру и 
традиционалне ношње, а сваки штанд 
је, на специфичан начин, био делић 
завичаја свакога од нас. Сајамском 
халом се ширио мирис сухомеснатих 
производа, проје, разноврсних пита и 
још многих српских специјалитета, 
који су, са још по којим гутљајем до-
маће ракије, којом су излагачи уз до-
маћинску атмосферу дочекивали го-
сте, поправљали ионако весело и до-
бро расположење. Србе из Мађарске 
поред штанда, представио је и Растко 
Гергев, хармоникаш из Ловре, члан 
оркестра „Село”, а цео дан су на екра-

ну били пуштани видео записи о до-
гађајима у српској заједници, који су 
привлачили посетиоце.

Зорица Јурковић Ембер је за наш 
лист истакла да је веома задовољна 
професионалном организацијом и 
разноврсношћу Сајма завичаја. 

- Многи медији су били заинтере-
совани да чују нешто више о српској 
заједници у Мађарској и њеним ак-
тивностима, а Ђорђе Михајловић, 
главни и одговорни уредник „Тури-
стичке призме” из Новог Сад, урадио 
је интервју са нама. Међу посетиоци-
ма су се видела и лица бивших уче-
ника Српске гимназије „Никола Те-
сла” из Будимпеште и њихових роди-
теља, које је посета штанду на кратко 
вратила и подсетила на школске дане 
– истакла је Зорица Јурковић Ембер.    

Катарина Павловић Бачи 

О садржају ове публикације и 
процесу њеног припремања 
говорили су чланови уред-

ништрва: Пера Ластић, директор Срп-
ског института, Борислав Рус, пред-
седник Српске самоуправе у Будим-
пешти и Миленко Радић, новинар и 
уредник у Српској редакцији Мађар-
ског радија. 

Промоција је почела излагањем 
Миленка Радића, који се захвалио до-
маћинима, Самоуправи Срба у Кала-
зу, а затим говорио о садржају и кон-
цепцији „Српског календара 2022”. 
Издање има 14 поглавља, 284 страни-
це, на којима су радови, односно 
чланци 35 аутора. 

На насловној страни је Јаков Игња-
товић, српски писац из Сентандреје, 
зачетник српског реализма, поводом 
200. годишњица рођења, која се навр-
шава ове године. 

- Овогодишњи календар се, као и 
ранија издања, темељи на обележа-
вању годишњица. Због обимности, ми 
смо могли да поменемо само оне нај-
важније, везане за Србе у Мађарској 
и да дамо пресек текстова, да бисмо 

актуелизовали календар – рекао је 
Радић. 

Он је такође говорио о организаци-
ји и поступку уређивања, о остварењу 
жељене концепције, као и о предно-
стима и потешкоћама тимског рада.

Према речима Пере Ластића, уред-
ништво је желело да, поред класичног 
календарског дела, уврсти и део за-
бавног и научно-популарног каракте-
ра, што значи да календар буде садр-
жајнији, свестранији, забавнији и пре-
гледнији, а и доступнији широј 
публици и разним генерацијама. Све 
фотографије су штампане у колору, а 
уредништво се вратило основној кон-
цепцији прављења народних кален-
дара из XIX века, користећи култур-
но-просветни приступ, као и концеп-
цију алманаха, који говори о 
догађајима у протеклој години у јед-
ној заједници. 

Ластић је, затим, говорио о садржа-
ју овогодишњег Календара: 

- Поред традиционалног црквеног 
дела, доста простора смо дали натпи-
сима о традициналној култури, етно-
графији, националном животу, исто-

рији, пре свега културној историји, 
како у Мађарској, тако и свесрпској 
историји и збивањима у прошлости, 
са нагласком на оно што је повезано 
са историјом Срба на овом поднебљу. 
Ту је и део календара који говори о 
протеклим догађајима у српској за-
једници, уз илустрацију фотографи-
јама. Ове године смо календар про-
ширили поглављем о српском језику 
и речницима који су расположиви 
или се припремају, јер сматрамо да 
је наш језик доста угрожен и да на то 
треба скренути пажњу. У завршном 
делу су текстови забавног карактера, 
научно-популарни, текстови из психо-
логије, физике, филма, хумористички 
текстови, као и текстови о спорту и 
знаменитостима у Србији. На самом 
крају је део намењен младима и деци 
– рекао је он.

Борислав Рус је говорио о делу ка-
лендара који је посвећен књижевно-
сти, а који заузима 50 страна. 

- Овде је дат нагласак на наше до-

маће књижевнике, али је и дат про-
стор да се види да Срби из Мађарске 
нису сами, да су повезани са Србима 
из Румуније и Хрватске. Између оста-
лог, текстовима су обележене годи-
шњице рођења оца српског театра 
Јоакима Вујића, као и српског песни-
ка Васка Попе. Рус је истакао и текст 
о трилогији калашког књижевника 
Петра Милошевића. По речима Бори-
слава Руса, овај посао је веома свео-
бухватан, јер треба одабрати теме и 
ауторе који се уклапају у концепцију 
израде календара. Такође, текстове 
треба обрадити, да би се уклопили у 
простор којим се располаже – иста-
као је Рус.

Циљ уредништва био је, како се на 
промоцији могло чути, да укључи што 
већи број аутора. Међу њима има и 
бивших ђака Српске школе „Никола 
Тесла”, који су остали да студирају у 
Будимпешти. Осим тога, укључени су 
и текстови аутора из Србије.

К. П.

У Калазу промовисан 
„Српски календар 2022”

Публицистика

У недавно реновираним просторијама некадашње 
српске Вероисповедне школе у Калазу, јавности је пред-
стављен „Српски календар 2022”, који традиционално, 
сваке године, издаје Самоуправа Срба у Мађарској.

Пера Ластић, Миленко Радић и Борислав Рус 

Александар Дунић: 
СРЕЋАН САМ ШТО САМ БИО ДЕО СРПСКОГ ВЕНЦА

Дугогодишњи сарадник Српског позоришта у Мађарској, драмски уметник 
Александар Дунић, био је препун утисака са Сајма завичаја: - Атмосфера је 
била дивна, било је много учесника и посетилаца, срце ми је било пуно кад 
сам се нашао међу оволико људи на једном месту, вођених истом идејом и 
истим емоцијама. Осећала се братска љубав, сви су били добронамерни, а 
пун ефекат ће бити ако се из овог сусрета изроди будућа сарадња и 
повезивање људи. У потпуности је постигнут ефекат који се очекивао, а то 
су превасходно контакти, нова познанства, пријатељства и аконтација 
будуће тешње и ближе сарадње. Поред изузетно лепог и са много укуса 
аранжираног штанда „Српског венца”, прошло је много људи, многе је 
занимало чиме се ова институција бави, публикације, књиге, све што смо 
имали да им понудимо, прошло је крајње запажено. Био сам поносан и 
почаствован што сам део Српског венца – рекао је Дунић за наш лист.
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ПОРТРЕТ

П редседничко признање је 
Андрашу Тоту додељено на 
предлог Цвете Вуковић, ста-

ратеља сечујског српског православ-
ног храма и Самоуправе Срба у Ма-
ђарбоји. У образложењу се наводи да 
је господин Тот материјално помогао 
обнову крста у црквеној порти, орга-
низовао чишћење звоника месног 
српског православног храма, оградио 
гроб владике Максима Гавриловића 
у порти, поставио видео надзор, на-
кон што су непознати починиоци по-
кушали да украду бисту патријарха 
Арсенија III Чарнојевића, која је на-
спрам цркве постављена 2006. године. 

Господин Тот, који је више пута уго-
стио у месној „Рибљој чарди” учесни-
ке храмовне славе, а међу њима и 
бројне потомке оптаната, из објектив-
них разлога није био у прилици да 

присуствује свечаној Светосавској 
академији, па ће му признање бити 
касније уручено. Награђени, чија је 
мајка била Српкиња, Софија Ратко-
вић (њени родитељи били су Персида, 
рођ. Петковић и Живко Ратковић из 
Батосека), био је прилично изненађен 
када је добио писмо и у њему вест о 
додели председничког признања 
ССМ-а. 

У образложењу је истакнуто да 
сте пуно тога учинили на пољу 
заштите сечујске српске право-
славне цркве. Претпостављамо 
да ова љубав према српском спо-
меничком наслеђу потиче још од 
раније?
– Када смо били деца, са родите-

љима смо долазили на свете литурги-
је у сечујски српски православни 

храм. Нажалост, постоји један про-
блем и недостатак, који се више не 
може кориговати. Ни мој брат, а ни ја 
нисмо научили српски. Моја мати и 
њена мама говориле су српски, ма-
ђарски, па и немачки. Оне су међу-
собно разговарале на српском, али 
када смо сви били на окупу, разговор 
је текао на мађарском језику. Данас, 
наравно, жалим што нисам научио 
српски, али љубав и поштовање пре-
ма српској култури, вери и споменич-
ком наслеђу су остали.

Ту своју љубав и поштовање по-
ново сте потврдили. Наиме, 
управо смо закорачили у сечуј-
ски српски православни храм ка-
да сте старатељу светиње, Цве-
ти Вуковић, понудили добровољ-
ни прилог у циљу обнове литија, 
које су у лошем стању.
– Важно је да помогнемо. Хвала 

Богу, пре неколико година, дошло је 
до измене кровне конструкције све-
тиње и на тај начин спречено је про-
кишњавање светог храма. Међутим, 
изнутра се види да би требало извр-
шити бројне реконструкционе радо-
ве у унутрашњости цркве, а ти радови 
износе више милиона форинти. Како 
нас је информисао протојереј-ста-
врофор Војислав Галић, архијерејски 
заменик Епархије будимске, и сечуј-
ска српска православна црква је увр-
штена међу оне светиње које ће ипак, 
некада, доспети на ред што се тиче 
реализације одређених реконструк-
ционих и рестаураторских радова. 
Свесни смо да нисмо на првом месту, 
али искрено се надам да ће наша цр-
ква бити сачувана за наредна поко-
лења. Ја са Цветом редовно одржа-
вам контакте, она ме увек информи-
ше о стању и проблемима, и уколико 

сам у могућности, излазим у сусрет 
и пружам помоћ. Често пута заједно 
трагамо и долазимо до одговарају-
ћих решења. Ја се веома радујем што 
се Цвета вратила у Сечуј, она је мотор 
и покретач свега. Да се она раније 
вратила у насеље, много тога смо већ 
раније могли да урадимо и постигне-
мо. Све у свему, заједно смо јачи.

Ви сте једно време били заменик 
начелника села. Да ли локална 
самоуправа може да подржи Ва-
ше напоре?
– Више нисам члан посланичког 

тела, али наравно, негујем добре од-
носе и са данашњим руководиоцем, 
начелником села, као и са осталим 
члановима самоуправе. Оно у чему 
тражимо помоћ од посланичког тела 
јесте решење питања отворене по-
зорнице, која је постављена у порти 
светог храма. И док сам био члан ве-
ћинске самоуправе, био сам против 
постављања позорнице, али, по том 
питању сам остао у мањини. Током 
одржавања летњих приредаба, често 
пута су се догодиле ружне ствари, не-
ки људи су заборавили где су и шта 
раде. Ми смо молили да поштују срп-
ску цркву и њену околину, јер се ради 
о верском објекту који заслужује ду-
жно поштовање. Цвета се непрестано 
бори, а и ја сам јој се придружио да, 
уколико је могуће, та позорница буде 
пренета на друго место, или да се 
знатно одмакне од сечујске српске 
православне цркве. Нема баш много 
насеља где постоје римокатоличка 
црква, реформатска богомоља и срп-
ски православни храм. У нашој цркви 
зато се још увек годишње једанпут 
служи света литургија и то је велика 
ствар!

Разговор водио: Предраг Мандић

Андраш Тот, друштвени активиста из Сечуја

Чинимо све да спасемо  
српску баштину 

Одлуком Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, ово-
годишње председничко признање тог тела, додељено је 
Андрашу Тоту, бившем заменику начелника села Сечуја, ду-
гогодишњем руководиоцу месне задруге, пољопривредном 
стручњаку, активисти који је у протекле две деценије помо-
гао рад сечујске Српске православне црквене општине.

И НАДАЉЕ ИСТИМ ПУТЕМ
На питање како види своје даље активности у Сечују, наш саговорник каже:
„И даље ћу настојати да помажем, заједно са Цветом Вуковић. Учинићемо 

све како бисмо заштитили српску православну цркву и њену околину, као и 
остале споменике српског народа. Са своје стране, и убудуће ћу се макси-
малмно залагати за свети храм и порту и учествовати у организацији хра-
мовне славе. Моја ћерка и зет, такође, радо долазе овамо, а посебно су узбу-
ђени када се празнује летњи Св. Никола, заштитник светиње. На тој слави се 
у великом броју појављују потомци некадашњих оптаната, који су након Пр-
вог светског рата напустили Сечуј и настанили се у Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца. Нису заборавили огњишта својих предака и то је веома похвал-
но. Важно нам је да све вредности опстану и учинићемо све како бисмо спа-
сли нашу духовну и културну баштину, и уколико је могуће, радићемо на 
побољшању садашњег стања.”

МИСЛИО САМ ДА ЈЕ ГРЕШКА
Своје изненађење и радост, добитник награде није крио ни приликом дава-

ња интервјуа за наш лист:
„Нисам рачунао на такво признање. Када сам добио писмо, два пута сам 

га прочитао мислећи да је у питању нека грешка. Међутим, после сам схватио 
да је ипак на мене адресирано. Мислим да су овом приликом доносиоци 
одлуке вредновали мој рад у корист сечујске српске православне цркве. На-
жалост, о српској заједници у овом насељу више не можемо говорити. Наиме, 
у селу данас живи само трочлана породица  Вуковић, а ја се сматрам полу-
таном, пошто ми је мајка била Српкиња. Иако нас је мало у Сечују, ипак, сма-
трам да смо тим више активни и настојимо да чинимо све што је у нашој 
могућности.”
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С амоуправа Срба у Чанаду 
(ССЧ) одржала је своје прво 
овогодишње заседање. Сед-

ницом је председавао Фрањо Колар, 
а на дневном реду најпре се нашао 
уговор о сарадњи са Локалном са-
моуправом села, који је представнич-
ко тело Срба у овом насељу једно-
гласно прихватило. 

У наставку се разговарало о кон-
курсима. Чланови ССЧ-а су изразили 
велико задовољство што су конкур-
сне пријаве, упућене на адресу Фон-
да „Бетлен Габор”, прихваћене и по-
зитивно вредноване. О томе су, на-
равно, добили и званично оба- 
вештење, па неће бити никаквих пре-
прека да достојно и празнично обе-
леже храмовну славу Ђурђевдан, као 
и да организују поклоничко путова-
ње у Јегру. Такође, предвиђа се и при-
ређивање прославе „Дана народно-
сти” у склопу „Сеоских дана”.

Наравно, и ове године ССЧ ће, 
сходно материјалним могућностима, 
пружити финансијску помоћ месној 
основној школи, где тече и настава 
српског језика. Обезбедиће се сти-
пендије најбољим ђацима који уче 
српски, а новчану подршку ће доби 

ти и месни дечји вртић, где такође, 
теку занимања на српском језику. 
Финансијска подршка биће пружена 
и Српској православној црквеној оп-
штини у Чанаду.

ССЧ ће и убудуће тесно сарађива-
ти са Чанадском румунском самоу-
правом, са којом одржава месни На-
родносни клуб, где се током године 
одржавају разне приредбе и друже-
ња. 

На седници је договорено да ће 
се наставити радови на уређењу ме-
сног српског православног гробља. 
Предстоји постављање новог крсног 
знамења на српском православном 
гробљу. Председник Фрањо Колар у 
виду има и организовање једне фо-
то-изложбе о старим крсним знаме-
њима, која су се некада налазила на 
месту где почивају многобројни срп-
ски православни верници из села. Та-
кође, размишља се и о објављивању 
студије о историјату српског школ-
ства у Чанаду.

На крају седнице, чланови Чанад-
ске српске самоуправе су се догово-
рили да ће и током 2022. године на-
стојати да остваре све своје тради-
ционалне програме и планове. У њих 

желе да уврсте и неке новитете, на 
задовољство малобројног српског 
живља у селу, али и Румуна, као и 
већинског мађарског становништва, 
са којима Срби већ вековима живе 
у слози и међусобној толеранцији.

*
На молбу Локалне самоуправе Ба-

је, Српска самоуправа у овом граду 
(ССБ) размотрила је организацију 
културних програма и пројеката и 
након краће дискусије одлучила да 
све обавезе везане за ову област по-
вери бајском Комуникацијском и 
маркетиншком друштву са ограни-
ченом одговорношћу (Baja Marketing 
Kft).

На дневном реду су били и ового-
дишњи програми. Што се тиче мани-
фестација, нагласак ће бити стављен 
на одржавање традиционалних про-
грама, као што су: прослава храмов-
не славе летњег Св. Николе и „Фиши-
јада”. Посебно радује чињеница да 
је конкурсна пријава ССБ-а, као и 
месне српске православне црквене 
општине, уродила плодом, што значи 
да ће се ове године и више него пра-
знично прославити заштитник срп-
ског храма у Баји.

Тихомир Тибор Барабаш, члан 
ССБ-а, недавно се састао са посла-
ником Парламента Мађарске, Робер-
том Жигоом, представником Баје и 
њеног округа, и државним секрета-
ром надлежним за породична пита-
ња. Том приликом је високом званич-
нику мађарске владе предочена те-

шка ситуација у којој се налази 
бајска српска православна црква. У 
исто време је предата и фотодоку-
ментација, везана за трошно стање у 
којем се налази светониколајевски 
српски православни храм у Баји.  

По питању приређивања „Фиши-
јаде” и евентуалне „Српске вечери” 
током лета, неће бити већих пробле-
ма, будући да Бајска српска самоу-
права располаже годишњим буџе-
том, који се обезбеђује из централног 
буџета. Ту треба придодати и друге 
финансијске ставке, добијене путем 
диференцијалног финансирања на-
родносних самоуправа, као и подр-
шку локалне самоуправе града Баје. 
Већинска самоуправа овог бачван-
ског насеља сваке године бајским 
Србима обезбеђује милион форинти, 

и по 500.000 форинти добија месна 
српска самоуправа, као и Културно 
и верско удружење бајских Срба.

*
Самоуправа Срба у Мохачу (ССМ) 

је 14. фебруара, на Трифундан, одр-
жала своју седницу. Заседањем је 
председавао Душан Мате, ССМ, а на 
дневном реду, осим обнављања спо-
разума о сарадњи са Самоуправом 
Срба у Липови, нашло се и разматра-
ње овогодишњег буџета. ССМ може 
бити задовољна, јер ће из централног 
буџета добити исту суму као и оста-
ле народносне самоуправе тј. 
1.040.000 форинти.

Пошто су Мохачани познати по 
томе да вредно конкуришу, ни крај 
претходне године није протекао без 
конкурсних пријава. Њихове матери-
јалне потражње уродиле су плодом 
и ту треба додати и средства од гра-
да Мохача, која им сваке године 
обезбеђује локална самоуправа, па 
ССМ може бити заиста задовољна.

Средства су Мохачанима обезбе-
ђена и за наставак радова на клуп-
ској згради, где се одвија добар део 
програма месних Срба. Иако је за 
новчане изворе конкурисала Само-
управа Срба у Мохачу и месна Срп-
ска читаоница, по свему судећи, 
обезбеђена средства из Фонда „Га-
бор Бетлен” неће бити довољна за 
реконструкционе радове на обнови 
ходника, који повезује два стамбена 
дела, као и за измену кровне кон-
струкције зграде.

Наравно, Мохачани ће и даље тра-
гати за материјалним могућностима 
како би успешно спровели све изво-
ђачке послове, које су предвидели 
на Српском клубу.

Што се тиче реализације много-
бројних програма, по свему судећи 
ту неће бити проблема. Једино је пан-
демија та која може да прети и усло-
вљава руководиоце мохачких Срба.

Руководство ССМ-а и месне Срп-
ске читаонице нагласак ће ставити 
на организацију и приређивање тра-
диционалних манифестација, као 
што су „Колачијада”, Такмичење ви-
нара, предвиђају се и књижевне ве-
чери, наступи Српског позоришта у 
Мађарској, приређивање Тамбура-
шког табора и друге приредбе.

П. М.

Актуелни планови Срба  
у Чанаду, Баји и Мохачу

Вести са југа Мађарске ФОРУМИ

Почетком ове године заседала су представничка тела у 
више српских средина у Мађарској, како би дефинисала 
планове рада за ову годину. Овога пута, преносимо акту-
лености из три наша насеља на југу земље.

Чанад

Мохач

Баја
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Б ити „особењак” значи бити 
нешто особито, другачији, па 
ваљда и бољи од других људи, 

човек који се тешко уклапа у овај свет 
и кога тај свет издваја од себе, сма-
трајући га, ваљда, горим од себе. А 
највећи „зондерлинг” је био сам Иг-
њатовић, аутор свих тих ликова, који 
је и као човек и као писац имао нео-
бичну судбину и који је био бољи, а 
сматран је горим, од многих својих 
савременика. У „зондерлингу” се, у 
ствари, пресецају најмаркантније цр-
те људи једног времена, те он, тако, 
изражава суштинске особине свога 
времена и живота уопште. На тај на-
чин, ови људи постају „архетипски” 
обрасци људског понашања и несум-
њиво захвалан објекат за уметничко 
посматрање и приказивање. Игњато-
вић је то знао из литературе и из жи-
вота. 

Приказујући типске обрасце људ-
ског понашања, он нам је дао слику 
људи свога времена и ознаку вечитих 
типова људског понашања и људских 

судбина. „Вечити” младожења добија 
тако димензије не само појединачног 
лика из прве половине XIX века, него 
и вечитог феминизираног типа, који 
носи несрећу свога несналажења у 
животу у својој природи. 

У другој половини романа све че-
шће одзвања као ехо приповедачева 
констатација: „Бадава, Шамика је са-
мо галантом”, што у „Милану Наран-
џићу” означава гиздавца, каваљера, 
освајача женских срца и продорног 
светског човека, а у „Вечитом младо-
жењи” Шамика се полако претвара у 
занесеног трубадура, „који блуди та-
мо-амо, тражи даме, пева, свира о љу-
бави, и задовољи се једним букетом 
и крином косе”, да би на крају постао 
трагикомична фигура, која већ служи 
на подсмех и увесељавање његовим 
некадашњим љубавницама. 

„Оматорио је, али кад изиђе из ку-
ће, лепо обучен, као из кутије... Он код 
себе носи у медаљону Јуцину косу. 
Пепео његових успомена у сребрној 
кутији код њега на столу је ноћу. Kада 

не може да спава, узме кутије, па их 
љуби. То нико не види, нити он жели 
да ко види, јер само он осећа бољу.” 
А када је умро, „његове питомице иду 
сваке године о ружичалу на његов 
гроб, и овенчавају га цвећем, као дру-
гог 'фрауенлоба'. Урезали су му на 
плочи покрај његовог имена: 'Вечити 
младожења'. — Није постидно”.

Шта значи ова завршна реченица 
у Игњатовићевом рома-
ну? Шта и зашто „није по-
стидно”? То што се Шами-
ка није никада оженио, 
или што је цело имање 
потрошио купујући свад-
бене поклоне својим шти-
ћеницама, кћерима или 
чак и унукама својих не-
кадашњих вереница, или 
што је остао у лепој успо-
мени својих питомица? 
Не, Игњатовић сматра да 
„није постидно” то што је 
Шамика доследно, целим 
својим животом, оства-
рио своју природу, што је, 
уз сва искушења и све 
замке, уза све молбе и на-
ваљивања свога оца, упр-
кос многим стицајима 
околности које су га наго-
ниле да се ожени, остао 
доследан своме унутра-
шњем нагону да буде сам 
и несрећан, пружајући 
свима око себе своју до-
броту, невиност и занесе-
ност. „Није постидно” то 
што је од метафоричног 
значења „вечити младо-
жења” остварио архетип 
„неженства”, симбол јед-
ног типа људског понаша-

ња који је изузетан, особен и умного-
ме трагичан. Kао да нам Игњатовић 
поручује: „Ето, има и таквих људи, и 
они не морају бити гори од нас што 
нису као остали; чак, ако доследно, 
кроз цео живот, остваре своју приро-
ду, они су реализовали једну људску 
могућност, једнаку свим људским мо-
гућностима!”

Д. А.

Два века од рођења Јакова 
Игњатовића (4)

Приказујући најмаркантније карактерне црте људи јед-
ног времена, Игњатовић изражава суштинске особине 
свога времена и живота уопште. На тај начин, његови јуна-
ци постају „архетипски” обрасци људског понашања и не-
сумњиво захвалан објекат за уметничко посматрање и 
приказивање. Јаков Игњатовић је то знао из литературе и 
из живота.

СУДБИНА ПОРОДИЦА НА ВЕТРОВИТОМ ТЛУ
Описи ентеријера, поједине драмски напете ситуације, сентенциозне 

слике, уметничке су особине нашег романописца. И када све то сакупимо 
у једно, произилази да пред собом имамо снажну уметничку личност која 
импресионира утолико пре што се појавила на почецима наше уметничке 
прозе. Срећом, Игњатовић није био свестан ризика којима се излаже при-
ступајући први стварању српског романа из савременог живота. Он је упор-
но настојао да прича, и причао је, упркос свим недостацима, стварајући 
евокативни свет своје маште, који је деловао, ако не својом уметнички ра-
финираном и дорађеном сликом, а оно обиљем људских ликова и животних 
ситуација. Створио је дело недорађено, у грубој обради, често наивно и 
невешто, али замашно. У том делу као да можемо видети једну нашу „људ-
ску комедију”: судбину наших људи и наших породица у току претпрошлог 
века, на ветровитом и шароликом тлу, испричану на један старински начин, 
али испричану, уметнички фиксирану и овековечену. 

ГРАЂАНСКИ И ДРУШТВЕНИ РОМАН XIX ВЕКА
Са извесном благонаклоношћу, коју увек као модерни читаоци морамо 

имати према писцима из прошлости, ми у делу Јакова Игњатовића с мелан-
холичним смешком откривамо наше прошло национално биће, прохујали 
живот једног нашег света, који је лутао по „вандровкама” или у хусарима 
по Европи и сањао о повратку у своју балканску постојбину, служио туђег 
цара и упорно чувао и славио своју славу, говорио на неколико језика и 
уздигао свој језик у тој многонационалној мешавини на степен језика не 
само свакидашњег споразумевања него и званичне комуникације. На том 
терену, у тој средини и у тој друштвеној клими и зачео се, ваљда зато што 
се ту једино и могао зачети, наш градски и грађански, друштвени роман XIX 
века. Творац тог романа, чудесан по свој вери да се тако нешто и у нас може 
створити и упоран у својим настојањима да то и оствари, био је Јаков Иг-
њатовић.



 

Будимпешта, 24. фебруар 2022. 9 

Драгица Малешевић, 
удата Пејак, рођена је 
14. фебруара 1930. годи-
не у Аљмашу, на југу 
Мађарске. Након завр-
шетка Другог светског 
рата, у друштву неколи-
цине припадника тада 
јужнословенске мањи-
не, најпре је завршила 
средњу школу у Будим-
пешти, а након матуре 
и студије на Вишој пе-
дагошкој школи, по-
ставши наставник гео-
графије и српскохрват-
ског језика и књи- 
жевности. 

Након стицања ди-
пломе 1953. године, по-
слата је на службовање 
у печујску Српскохр-
ватску (јужнословен-
ску) основну школу. Пет 
школских година је 

провела у Печују, а потом добила пре-
мештај у Будимпешту, где почиње рад 
1. августа 1958. године. Недуго након 
доласка у Будимпешту, ступа у брак 
са Миленком Пејаком, угледним чла-
ном српске заједнице у Мађарској, а 
1962. године брачни пар добија при-
нову – кћерку Душицу. 

Од почетка своје педагошке кари-
јере, све до пензионисања, Драгица 
Пејак предавала је географију, а као 
разредни старешина извела на пут 
бројне генерације ученика, првен-
ствено у основној школи. Увек је била 
одмерена, љубазна и великодушна 
особа, одана свом послу. Успела је да 
процени када су њеним ученицима 
била потребна додатна објашњења 
и помоћ око неког дела градива. 

У оквиру двојезичне наставе, гео-
графија је била један од два пред-

мета на српском, односно српскохр-
ватском језику, па је Драгица Пејак 
увек придавала посебну важност да 
ученици на часовима што више го-
воре својим матерњим језиком и ти-
ме допринела очувању идентитета 
припадника наше националне зајед-
нице. 

До краја свог радног века преда-
вала је у нашој школи у Будимпешти, 
где је имала круг искрених и блиских 
пријатеља: Софију Ластић, Љубицу 
Чолић, Маргу Шарац и Димитрија 
Крунића. Свим колегама је у сећању 
остала као изузетна личност, са чвр-
стим моралним принципима. 

Након пензионисања, Драгица Пе-
јак се са својим супругом Миленком, 
преселила у Помаз, где је провела по-
следње године живота.

Нека јој је вечна слава и хвала! 

Бројне генерације ученика у Будимпешти и Печују 
памтиће Драгицу Пејак, наставницу географије и ра-
зредног старешину, као изузетног стручног педагога. 
Према њиховом сведочењу, она је увек придавала по-
себну важност коришћењу матерњег језика на часови-
ма и ван њих, чиме је допринела очувању идентитета 
припадника наше националне заједнице у Мађарској.

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТТужна вест из Помаза

Навећи део свог радног века Драгица Пејак провела је у нашој школи 
на будимпештанском Тргу ружа 

Јосиф Панчић

25. фебруара 1815. - По налогу Сулеј-
ман-паше, убијен је Станоје Стама-
товић, познат као Станоје Главаш, 
српски војвода из Првог српског 
устанка, хајдук и борац против Ту-
рака. Био је предвиђен за вођу Пр-
вог српског устанка (1804), али је на 
његов предлог изабран Kарађорђе 
Петровић. Његово јунаштво опева-
но је у народним песмама, а Ђура 
Јакшић је о њему написао истоиме-
ну драму.

25. 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. Опи-
сао је око 80 дотада непознатих 
биљних и животињских врста, от-
крио ендемско-реликтни четинар 
познат као „Панчићева оморика” 
(Пицеа оморика) и објавио око 30 
научних радова. Основао је и уре-
дио Ботаничку башту у Београду.

26. фебруара 1777. – Рођен је српски 
војвода и дипломата, прота Матеја 
Ненадовић. Са стрицем Јаковом по-
кренуо је Први српски устанак у 
Ваљевској и Шабачкој нахији. Ње-
гови „Мемоари” су, поред књижев-
не вредности, драгоцен документ 
времена. 

26. фебруара 1960. – Умро је српски 
лингвиста Александар Белић, про-
фесор Београдског универзитета, 
председник Српске краљевске ака-
демије, односно Српске академије 
наука и уметности од 1937. до 1960. 

27. фебруара 280. – Рођен је римски 
император Константин I (Констан-
тин Велики), који је почео христија-
низацију Римског царства (према 
неким изворима рођен је у Наису-
су, данашњем Нишу). Године 313. из-
дао је Милански едикт о толеран-
цији којим је хришћанство изједна-
чио са осталим верама. 

27. фебруара 1905. – Реорганизацијом 
Велике школе основан је Београд-

ски универзитет, прва универзитет-
ска установа у Србији. 

1. марта 1878. – Завршен је други срп-
скотурски рат који је Србији донео 
територијално проширење за чети-
ри округа и међународно признање 
на Берлинском конгресу који је 
одржан у јуну исте године. 

1. марта 1891. – Рођен је Станислав 
Винавер, један од најзначајнијих 
протагониста модерне српске књи-
жевности после Првог светског ра-
та. 

1. марта 1919. – У Београду се састао 
први југословенски парламент – 
Привремено народно представни-
штво Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца. 

2. марта 1878. – Потписан је Сансте-
фански мировни уговор Русије и 
Турске којим је Русија покушала да 
„источно питање” реши у своју ко-
рист и да обезбеди превласт на 
Балкану стварањем Велике Бугар-
ске која је обухватала и нека по-
дручја источне Србије. Због жесто-
ког противљења европских сила, 
Србије и Грчке, Санстефански уго-
вор је измењен на Берлинском кон-
гресу, јуна исте године. 

2. марта 2009. – Одлуком Окружног 
суда у Београду рехабилитована је 
једна од највећих српских глумица 
Живана Жанка Стокић која је за 

живота била оптужена да је у вре-
ме Другог светског рата сарађива-
ла са окупатором. 

2. марта 2010. – Умро је сликар и пи-
сац Момо Капор. Објавио је више 
од четрдесет књига. Аутор је вели-
ког броја есеја, документарних 
филмова и телевизијских емисија. 
Велику популарност код публике 
Момо Капор стиче кроз текстове 
„Белешке једне Ане”. Капора као 
писца открио је Златко Црнковић, 
уредник познате загребачке библи-
отеке „Хит”. Тако су код „Знања За-
греб” изашли бестселери: „И друге 
приче” (1973), „Фолиранти” (1974), 
„Белешке једне Ане” (1975), „Про-
винцијалац” (1976), „Ада” (1977), 
„Зое” (1978), „Од седам до три” (1980), 
„Уна” (1981). 

3. марта 2000. – САД су понудиле пет 
милиона долара за информације 
које могу помоћи у хапшењу пред-
седника СР Југославије Слободана 
Милошевића, бившег председника 
Републике Српске Радована Кара-
џића и ратног команданта босан-
ских Срба Ратка Младића. 

3. марта 2004. – У пожару у српском 
манастиру Хиландар на Светој Го-
ри изгорело је две трећине тог ма-
настирског комплекса. 

Преминула наставница  
у пензији Драгица Пејак

ВРЕМЕПЛОВ

Фотографија из архиве Српског образовног 
центра „Никола Тесла”
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ТРАДИЦИЈА Прославе Светог Трифуна

П разновању у Дески претхо-
дила су разна занимања за 
израду рукотворина која су 

у поткровљу Културног образовног и 
духовног центра „Свети Сава” орга-
низовали активисти Радионице Кул-
турно-уметничког друштва „Банат”, 
на челу са Евом Брцан. У раним по-
подневним сатима одржано је свеча-
но отварање прекограничног пројек-
та под називом „Добри суседи за за-
једничку будућност”, који се 
захваљујући дешчанском Српском 
културном удружењу за јавно добро 
„Банат” и Уметничком удружењу „Та-
лентум” из Суботице, остварује у 
склопу ИПА Програма прекогранич-
не сарадње Мађарска-Србија.

Након поменутих програма, одр-
жаних у Сава центру, Дешчани и њи-
хови гости окупили су се у винограду 
Кристифора Брцана, председника 
КУД-а „Банат”, како би у духу древне 
традиције српског народа присуство-
вали свечаном чину освећења винове 
лозе, које је обавио протонамесник 
Светомир Миличић, парох дешчански. 

Није изостало ни свечано орезива-
ње неколико чокота, који су потом 
преливени вином, у нади да им се по-
врати снага после исцрпљујуће зиме. 

Након церемоније освећења и оре-

зивања лозе, о. Миличић је газда Кри-
стифору Брцану пожелео богат род 
и временске прилике које ће погодо-
вати винограду и берби. Наравно, по-
желео му је и да има што више вина! 

Празновање Св. 
Труфина потом је 
настављено у Кул-
турном, образов-
ном и духовном 
центру „Свети Са-
ва”, где је најпре 
одржана дегуста-
ција четири врсте 
вина, а затим је 
уследила промоци-
ја књиге под насло-
вом „Моја дневна 
занимања у мене-
шкој винцилирској 
школи”, аутора Ла-
дислава Мода и 
Андраша Шимона. 
Издање је предста-
вио Ладислав Мод, предавач Катедре 
за етнографију и антропологију Фи-
лозофског факултета Сегединског 
универзитета. 

Представљање још једне књиге са 
тематиком виноградарства у склопу 
такозваних „Кафанских вечери” иза-
звало је посебну пажњу присутних, 

који су се потом поново предали ча-
рима златних каљица. Уследила је но-
ва рунда дегустације вина. У Дески, 
на дан црквеног празника Света три 
јерарха, било је само уживања. Резид-
ба, молитва, благослов и окупљање 
претворили су се у славље, поводом 
празновања Светог Трифуна. *

Чланови калашког КУД-а „Рузма-
рин” су свог изабраног заштитника, 
Светог Трифуна, прославили 13. фе-
бруара. У овом КУД-у већ осамнаест 
година плешу Срби, Мађари, па и при-
падници других националности. За-
једно негују културне и фолклорне 
вредности српског етноса. Ансамбл 
је поводом прославе Св. Трифуна на-
ручио икону свеца, коју је осликала 

ликовна уметница Дорина Вереш. Ка-
ко то обичаји налажу, икона се пред 
само освећење четрдесет дана нала-
зила у олтару цркве.

Много људи је дошло 13. фебруара 
у калашки храм, посвећен Св. архан-
гелу Гаврилу, како би присуствовали 
свечаном чину освећења иконе. Осве-
ћење је обавио протонамесник Зоран 
Живић, парох калашки, који се потом 
у својој пригодној беседи осврнуо на 
Свето Писмо и чињеницу да су пред 
Богом сви исти. Ту спада и Св. Трифун, 
који је пред Богом био велик. Наиме, 
он је чувајући гуске, сваки дан про-
водио у молитви. За време свог жи-
вота исцелио је многе болеснике, ис-
теривао демоне из многих људи и по-
могао многима који су му се 
обраћали за помоћ. Данас Свети Три-
фун окупља најстарије и најмлађе 
виноградаре и винаре, као део тра-
диције. Овај светац је њихов највећи 
заштитник.

„И „Рузмарин” окупља многе; по-
ред Срба, ту плешу Мађари и Немци. 
Сви они подједнако негују српску 

културу и традицију. Међутим, након 
што су Св. Трифуна изабрали за за-
штитника, чланови ансамбла, поред 
културе, фолклора и традиције, мо-
рају да негују и веру!”, нагласио је 
отац Живић.

Након свечаног чина освећења 
иконе Св. Трифуна, чланови ансамбла 
и верни народ, предвођени духовним 
пастиром Калазлија, прешли су у ме-
сни Дом културе „Карољ Кош”, који 
служи и као седиште „Рузмарина”. Ту 
је настављена свечаност у присуству 
и градоначелника, др Рихарда Гебла 
и Атиле Бенкоа, директора културне 
установе, као и многобројних мешта-
на. Уз свечани чин резања славског 
колача и благосиљања кољива, икона 

је постављена на своје стално место. 
Зачула се молитвена реч и освећено 
је ново место иконе. 

Радост чланова КУД-а „Рузмарин” 
била је велика, а Св. Трифун није само 
њихов заштитник, већ и патрон Дома 
културе „Карољ Кош”. У том објекту 
је уприличен агапе, као и дружење, 
које је за тили час прерасло у забаву, 
уз оркестар „Ruzmarin FolkeStars”,  а 
затим се развило и коло.

Трифунданско празновање члано-
ва Културно-уметничког друштва 
„Рузмарин” и њихових гостију је по-
трајало, а све у знаку прославе свеца, 
који ће од сада бити заштитник ан-
самбла. Чланови калашког фолклор-
ног удружења ће свог патрона с љу-
бављу и поштовањем славити као 
своју крсну славу. Трифунданску про-
славу у Калазу суфинансирали су 
Уред премијера и Фонд „Бетлен Га-
бор”. 

Почаст заштитнику 
винограда и усева

Чланови културно-уметничких друштава „Банат” из 
Деске и „Рузмарин” из Калаза су и ове године, 12. и 13. 
фебруара, прославили Светог Трифуна, заштитника ви-
нограда, житарица и искрене љубави хришћана. 

Калаз

Деска

Калаз

Деска
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У школској аули окупило се преко стотину 
ученика 10. и 11. разреда гимназије, да при-
суствује продуженом часу историје, пово-

дом обележавања Сретења – Дана државности 
Републике Србије. 

Ову монодраму, од прошлогодишње премијере 
у Будимпешти, Дунић игра у школама широм на-
шег региона, а гостовао је и у више српских сре-
дина у Мађарској.

Сарадњу са Српским позориштем у Мађарској, 
глумац Позоришта на Теразијама у Београду, Алек-
сандар Дунић, остварио је већ неколико пута, кроз 
наступе у оквиру прославе Сретења и Светосавске 
академије, као и гостовањем са монодрамом о 
војводи Јанку Катићу, а прошле године је, упркос 
свим потешкоћама везаним за пандемију, успешно 
припремљена ова историјска монодрама. 

Милош Обреновић је био велика историјска лич-
ност, која је у значајној мери обележила историју 
XIX века у Србији.

„Текст је био обиман и цела екипа провела је 
доста времена како бисмо га свели у једну логич-
ну целину, а Милован је био толико инспирисан 
Милошем да нам је тешко било да многе речени-
це одбацимо. Поготово што је редитељ Милан Рус 
имао идеју да представу обогати и мултимедијал-
ним ефектима. Ово је моје прво искуство да радим 
овакву монодраму са врло интересантним мулти-
медијалним решењима, које омогућава модерна 

техника, а духо-
вити моменти 
доприносе ре-
лаксацији и 
употпуњавају 
комплексност 
лика. Сви зајед-
но смо се труди-
ли да саврема-
на средства ни-
чим не наруше 
аутентичност 
текста, хармо-
нију и динами-
ку, већ да техни-
ка само буде у 
славу и помогне 
представљању 
овако велике 
историјске лич-
ности”, истиче глумац Александар Дунић за наш 
лист.

После представе, Александар Дунић је обишао 
школу и провео неко време у пријатељском разго-
вору са директорком ове установе, др Јованком 
Ластић и њеном заменицом Кристином Бекић.

К. П. 

*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader)  или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ФОТО: Музичко и фолклорно 

вече у Будаершу
ВИДЕО: Конференција Срба

из земаља региона
ВИДЕО: Маскенбал у школи 

„Никола Тесла”
ФОТО: Школа „Никола Тесла” 

у научном пројекту
ФОТО: Литургија у Будимпешти 

поводом Сретења

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Премијера Српског Позоришта у Мађарској и Драмске секције 
Српског образовног центра „Никола Тесла“у Будимпешти

„ДОК НАС СМРТ НЕ РАСТАВИ“
Представа рађена по роману 

Драгомира Дујмова: „Раскршће“

Понедељак, 28. фебруар 2022. у 19 ч.
Будимпешта, Улица Нађмезе, 49

Адаптација текста, режија: Зорица Јурковић Ембер

Улоге тумаче: 
Урош Тишма, Ана Марчетић, Димитрије Петровић, Лена 
Ембер, Мирјана Ђурић, Дуња Илић, Дуња Јошић, Тара 
Радиновић, Ана Миладинов, Анђела Топић, Катарина, 
Верикиос, Јована Бандулаја, Бранко Симић, Марија Зубац, 
Матија Перишић, Мирко Митар Кркељић

Сценографија: Душан Которчевић 
Техника: Богдан Сабо 

Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ФЕБРУАР 2022.

05 .03. субота  – Вечерње  16 часова
06. 03. недеља сиропусна –  
( Беле покладе )
Света Литургија  10 часова
07. 03. понедељак  – Почетак 
Васкршњег поста
12.03. субота – Вечерње  16 часова
13. 03. недеља – Света Литургија  10 часова
19 .03. субота – Вечерње  16 часова
20. 03. недеља – Света Литургија 
26. 03. субота – Вечерње  16 часова
27. 03. недеља – Света Литургија  10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова.

Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, 16. фебруара је угостила  
драмског уметника Александра Дунића, са монодрамом Српског позори-
шта у Мађарској „Милош Велики – књаз српски”. Представа је рађена по 
тексту Милована Витезовића, у режији Милана Руса. 

ТЕАТАР ИНФО Гостовање Александра Дунића 

Кнез Милош међу гимназијалцима 

Др Јованка Ластић и Александар Дунић
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Душан Марковић, тренер младих кошаркаша у КечкеметуСПОРТ

Д ушан Марковић за наш лист ка-
же да се кошарком бави од ма-
лена. Звање спортског тренера 

је стекао на Високој спортској и 
здравственој школи у Београду, као 
изванредан студент, а усавршава се 
и даље.

Радите у Кечкемету, у клубу 
„Кошаркашка академија”. Коли-
ко је полазника, момака и дево-
јака тамо и који су узрасти у 
питању?
– „Кошаркашка академија Кечке-

мет” је основана 2013. године. Тренут-
но је најбројнија академија у Мађар-
ској, са више од 600 полазника разли-
читих узраста. Такмичарске катего- 
рије: У14, У16, У18, се такмиче у првој 

лиги, а минибаскет има свој програм. 
Почетни узраст чине деца до 9 годи-
на, а завршни су јуниори до 18. Под-
једнако је заступљена и мушка и жен-
ска секција. Организација је на висо-
ком нивоу. Политика наше 
„Академије” је да се развијају деца 
из Кечкемета и околине, без довође-
ња са стране, па се на тај начин до-
приноси и биолошком и социјалном 
развоју младих људи.

Са којом узрасном групом ради-
те? Како тече ваш радни дан, ко-
ји су изазови у раду са децом и 
како се споразумевате?
– Радим са јуниорима, момцима 

до 18 година. Такмичимо се са најбо-
љим клубовима у земљи. У „Академи-

ји“ нема наше деце, па је у почетку 
постојао мали проблем у комуника-
цији, али уз помоћ енглеског сам и ја 
савладао мађарски, па се сад кому-
никација одвија више на мађарском, 
него на енглеском. Језик није лак, али 
сам био у свакодневном контакту, 
слушао и учио. Изазови у раду са де-
цом су велики, као и одговорност. Су-
штина је у томе да ми учитељи тачно 
знамо шта треба да научимо наше 
ученике, да имамо јасну методологи-
ју, да идентификујемо узрок неразу-
мевања и да брзо и ефикасно реагу-
јемо. Препознавање талента и пома-
гање у даљем развоју, правилно 
усмеравање и подршка су нешто што 
би сваки учитељ требало да има ис-
пред себе, у сваком тренутку.

Колики је значај кошарке као 
спорта у Мађарској и зашто до-
лазе српски стручњаци? Можете 
ли да упоредите овдашњу ситу-
ацију са оном у Србији, када је 
реч о начину рада са таленти-
ма?
– Кошарка у Мађарској је сврстана 

међу четири спорта од националног 
значаја, развој је  систематичан, па је 
само питање времена кад ће резул-
тати изаћи на видело. Млађе катего-
рије напредују и пењу се у дивизију 
више, мушка сениорска селекција 
учествује у другом Европском првен-
ству заредом, и мушке и женске клуп-
ске селекције учествују у европским 
такмичењима. То је и разлог доласка 
наших стручњака, који развијају ко-
шарку на сваком континенту. Наша 
методика рада је и даље на цени и 
треба да се трудимо да то тако и оста-
не. Када поредимо са Србијом, посто-
ји неколико значајних разлика. Прва 
је дефинитивно у количини талента. 
Под тим подразумевам и генетско на-
слеђе и смисао за игру, где смо ми 
супериорни. Оно што је обрнуто сра-
змерно томе је дисциплина, која је 
овде на доста вишем нивоу него код 
нас. Они узимају наш стручни кадар, 
имплементирају га у свој систем и то 
даје резултате. Узајамна сарадња би 
била плодоносна за обе стране.

Када сте дошли у Кечкемет и 
како сте се прилагодили животу 
у новој средини?
– Дошао сам у Кечкемет на про-

леће 2017. године. Период адаптаци-
је на ново окружење није био лак, 
али људи овде су се потрудили да то 
прође без већих потешкоћа. Мађар-
ски сам савладао, што је драстично 
побољшало квалитет живота. Град је 
леп, без велике гужве, све је близу, 
што је после живота у Београду 
освежавајуће. На 300 километара 
сам од Београда, што омогућава до-
ста учесталији одлазак и посећива-
ње, а Будимпешта је на 45 минута, 
где такође имам пријатеље. 

Како сте се одлучили за кошар-
ку и посао тренера, као живот-
ни позив?
– На другој години Грађевинског 

факултета сам схватио да инжењер-
ски позив није оно чиме желим да 
се бавим. Мајка ми је помогла саве-
том да останем у спорту на било ко-
ји начин. Отишао сам једног лета на 
тренерски камп и било ми је сасвим 
јасно у ком правцу желим да идем. 
Кошарку сам волео од малена, а 
истински је заволео такмичећи се 
на улици са мојим данашњим ку-
мом. 

Тренерски камп „Yubac” био је ве-
ома значајан у мом животу и јако 
сам захвалан на пруженој прилици 
и поверењу. У исто време уписао 
сам се на Високу спортску и здрав-
ствену школу у Београду – смер 
Спортски тренер.

Дружите ли се са неким нашим 
спортистима у Мађарској? 
– У сениорском тиму Кечкемета 

игра 5 наших момака, а ту је и Сто-
јан Ивковић, селектор мушке сени-
орске репрезентације. Имам колеге 
које раде у Гимназији „Никола Те-
сла” из Будимпеште, као и пар коле-
га који раде широм Мађарске. Срп-
ска заједница у Мађарској је актив-
на, културни центри јако добро 
раде, верска заједница је, такође, 
активна и радује ме што око Цркве 
могу да видим све више људи. На 
литургији је све више младих људи. 
Духовност је одржала наш народ у 
вековима кад нисмо државу имали, 
па је лепо видети да нас окупља и 
данас, у модерном добу. 

Разговор водила: 
Добрила Боројевић

Србима не мањка природни 
таленат, а Мађарима 

дисциплина
Млади кошаркашки тренер из Београда је већ неко-

лико година у Кечкемету, где ради са јуниорским ко-
шаркашким надама Мађарске, преносећи им најбоље 
наслеђе српске кошарке, уз како сам каже, посвећен ме-
тодолошки рад, у веома дисциплинованој средини. 

ОБРАЗОВАЊЕ НА СМЕРУ ЗА СПОРТСКЕ ТРЕНЕРЕ 
Школовање на Високој спoртској и здравственој школи у Београду ми 

је пружило одлично образовање, а сама материја спортске науке ме је 
скроз привукла к себи. Имао сам срећу да кошарку учим од проф. Кара-
лејића и проф. Трунића, чији савети ми и данас користе. Поред кошарке, 
знање из граничних наука попут анатомије, физиологије, педагогије, пси-
хологије је нешто без чега тренер не може бити успешан. Занимљиво је 
да сам у току првог семестра сазнао да онај ко има просек изнад 9,00 сле-
деће године плаћа 50% од укупне школарине. У студентском периоду је 
то прилично значајно, па сам прву годину завршио са просеком изнад 9,8 
и остварио услов за умањење школарине. Наставио сам тако и школу за-
вршио са просеком 9,8. Након дипломирања сам имао жељу за даљим 
школовањем, па сам уписао Факултет за спорт универзитета „Никола Те-
сла” у Београду, где сам сад на мастер студијама. Рад са професором 
Копривицом је заиста невероватно искуство, као и то што ми је био ментор 
на изради дипломског рада. Квалитет образовне институције зависи од 
људи који образују у тој институцији. Стога су и Факултет за спорт, као и 
Висока спортска и здравствена школа институције највишег ранга. 


