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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Е вропска унија  има озбиљне уну-
трашње и спољне проблеме. У 
служби САД и НАТО-ове поли-

тике глобалне доминације, са огром-
ним инфлацијама, одсечена од енер-
гетских извора, са невероватним из-
дацима за помоћ Украјини, нес- 
премно дочекује зиму. Због тога гра-
ђани масовно протестују. При том ЕУ 
не решава проблеме у које се запле-
ла. Са више дипломатске и политичке 
далековидости, ЕУ би, рецимо, могла 
да крене и у озбиљно решавање про-
блема западног Балкана.

Србија је, у одговору на францу-
ско-немачки предлог решавања про-
блема Косова и Метохије, отворено 
нагласила да никада неће признати 
независност своје јужне покрајине. 
ЕУ не успева да натера тзв. Косово да 
спроведе Бриселски споразум, који 
је она организовала и потписала 19. 
априла  2013. године. ЕУ не може да 
обезбеди примену тог првог плана о 
нормализацији односа Београда и 
Приштине. Видимо немоћ и дипло-
матску недоследност високог пред-
ставника ЕУ за спољне послове и бе-
збедносну политику Бореља, специ-
јалног представника ЕУ Лајчака и 
других функционера. Против призна-
вања тзв. Косова као независне држа-
ве су и земље чланице ЕУ – Грчка, 
Шпанија, Румунија, Кипар и Словач-
ка, због унутрашњих међунационал-

них проблема, који би, оваквим епи-
логом, ескалирали у захтеве за „ме-
ђусобно признање”.

ЕУ рачуна на улазак у пуноправно 
чланство Србије, Северне Македоније, 
Црне Горе, као и потенцијалних кан-

дидата Босне и Херцеговине и тзв. Ко-
сова. То је на дугачком штапу, али је 
мотив за унутрашње реформе тих зе-
маља. Србија је поднела захтев за при-

јем у ЕУ 22. децембра 2009, а започела 
преговоре о приступању 21. јануара 
2014. Отворила је до сада 22 од 35 по-
главља, по новој терминологији поде-
љених у кластере. На Солунском са-
миту ЕУ са земљама западног Балкана 
2003, најављено је убрзавање реформи 
и њихов пријем у пуноправно члан-
ство у наредних 20 година. Пошто то 
није остварено, грчки премијер Мицо-
такис нам предочава да је пријем Ср-
бије могућ тек 2033. године, ако дотле 

спроведе све што је ЕУ предвидела. 
Одлаже се и пријем Црне Горе, иако 
је кажу испунила све прописане ре-
форме по кластерима. Северна Маке-
донија и Албанија  нису ни почеле раз-
говоре и реформе. Зашто је онда ва-
жно да ЕУ напусти неплодну тактику 
и предложи нове начине припреме 
западног Балкана за улазак у ЕУ, што 
је интерес и САД и НАТО-а (чији су 
чланови Црна Гора, Албанија и Север-
на Македонија)?

Албанија, са Албанцима са Косова 
и Метохије, није одустала од стварања 
тзв. велике Албаније. Та планирана др-
жава би, осим јужне српске покрајине, 
прогутала делове Тракије у Грчкој, За-
падне Македоније до Скопља, Црне 

Горе и делова Јадранског мора. Бугар-
ска, на основу француског предлога, 
прави велике проблеме Северној Ма-
кедонији за  разговоре о чланству у 
ЕУ, својатајући њене источне делове, 
од Берова, до Штипа, Струмице, Пре-
спанског и Охридског језера. Захтева 
уставно уписивање статуса национал-
не мањине за више од 100.000 грађана 
Северне Македоније који су, за лакше 
путовање у ЕУ, прибавили бугарске па-
соше. 

Румунија стрепи да би решење о 
тзв. међусобном признању подстакло 
захтеве тромилионске мађарске на-
ционалне мањине за нови статус, по 
преседану предложеног статуса Ко-
сова и Метохије. Грчка се противи та-
квом решењу за КиМ, јер би, по ана-
логији, такав статус онда Турска захте-
вала за насилно отцепљени део Кипра, 
као пуноправне чланице ЕУ. Словачка 
стрепи да би источни део државе на-
сељен Мађарима и њиховим потом-
цима могао да захтева исти статус као 
тзв. Косово или прикључење Мађар-
ској. О Шпанији са проблемом одби-
јеног отцепљења Каталоније, из које 
потиче и Борељ, све је јасно.

Проф. др Владимир Првуловић

Коментар

Европа тражи способнију 
дипломатију

Статистике показују да се смањује број грађана запад-
ног Балкана који верују у европску будућност, суочени са 
тоталном неспособношћу ЕУ за решавање проблема са 
којима се сударају. Зато су нужне озбиљне промене у 
приступу и много способнија дипломатија ЕУ. 

МОГУЋЕ РЕШЕЊЕ ЗА КОСОВО
Шта ЕУ треба да уради, уз способнију, далековиду дипломатију и боља 

решења?  Уместо француско-немачког предлога, треба да захтева да се 
проблем Косова и Метохије реши комбинацијом важеће Резолуције 1244 
СБ УН и познатог Ахтисаријевог плана. Уместо за Србију неприхватљивог 
међусобног признања, у ЕУ би, након спроведених реформи по кластери-
ма, били примљени Србија и Косово и Метохија заједно. Али без промене 
статуса Аутономне Покрајине Косова и Метохије. Унутрашње реформе о 
правима мањина и аутономији би затим биле оствариване на бази пропи-
са и праксе ЕУ. Визну либерализацију, економску и другу помоћ и даљи 
европски пут строго условити прихватањем овог решења

НАЈВИШИ СТЕПЕН ПРАВА ЗА МАЊИНЕ
Србија гарантује највиши степен права за своје 23 националне мањине. 

Албанци и Мађари су најбројније националне мањине у Србији. По Уставу 
Републике Србије, они имају своје аутономне покрајине, као правни оквир 
заштите националних, политичких, правних, економских, културних и дру-
гих људских права. То је највећи степен права националних мањина у 
Европи и свету, децидирано је потврђено у документима ОЕБС-а. О томе 
често говори Мађарска, чија мањина има председника Скупштине Ауто-
номне Покрајине Војводине и осам државних секретара. Грађани албанске 
мањине Аутономне Покрајине Косово и Метохија имају исти степен пра-
ва. Мађари и Албанци, на границама Србије, имају своје међународно 
признате националне државе – Мађарску и Албанију. Није у складу са 
међународним правом и важећом Резолуцијом 1244 СБ УН да, на притисак 
САД и ЕУ, Албанци са Косова и Метохије добију другу националну држа-
ву, узурпирајући територију међународно признате државе Србије. Албан-
ци живе и у другим земљама региона, у Грчкој, Северној Македонији, Цр-
ној Гори. Замислите да, по преседану, затраже оснивање посебних наци-
оналних држава. У С. Македонији, Албанци су, Охридским споразумом, 
добили степен аутономије и права, који су слични, али мањи него у Срби-
ји. Са подршком ЕУ, решења аутономије, права и слобода националних 
мањина би наишли на одобравање међународне јавности и поменутих 
земаља на путу придруживања ЕУ. Уз позитивне резултате програма „Отво-
рени Балкан” и Берлински процес, учврстило би се веровање грађана за-
падног Балкана у европску перспективу и одустало од опасних парола о 
великој Албанији, широј Бугарској, већој Мађарској, подељеном Кипру и 
агресивној Турској.
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О д чланова уредништва листа, 
Драгане Меселџије и др 
Драгана Јаковљевића, пола-

зници овог вида едукације су у про-
теклом периоду имали прилике да 
сазнају много детаља важних за успе-
шну комуникацију, а посебно за рад 
у медијима. Посебна нажња посвеће-
на је начинима на које се у различи-
тим околностима треба обраћати са-
говорницама и јавности, новинар-
ским жанровима, стиловима и 
техникама, затим правилном наступу 
у медијима и на јавним скуповима, 
али и актуелној медијској сцени, са 
низом позитивних и негативних при-
мера. 

Према речима организатора, пред-
стављени су начини на које свако од 
нас може комуникацију са својом не-
посредном околином учинити квали-
тетнијом и плодоноснијом. Они уоча-
вају да се данас много говори о ве-
штинама комуникације, посебно о 
виртуленој комуникацији, о пробле-
мима који се јављају у комуникацији 
међу појединцима и групама, што све 
у први план ставља потребу да свако 
од нас, одређеним личним напором 
у овој области, допринесе да међу-
људски односи буду складни, а то во-
ди и складнијем животу целе зајед-
нице. 

Предавачи ове школе подсећају да 
је комуникација важна и због тога 
што се многи бракови данас разводе 
због недостатка комуникације или 

због неразумевања. Важна је због то-
га што се већина отказа са посла да 
или добије управо због лоше комуни-
кације са колегама или претпоста-
вљенима, а тек у ретким случајевима 
због незадовољства радним учинком 
или радним местом. Добра комуни-
кација је важна због тога што омогу-
ћава боље, потпуније, садржајније 
односе са другим људима. Важна је 
зато што нам омогућава да изгради-
мо чврсте и стабилне односе са дру-
гим људима и због тога што, уколико 
смо успешни у комуникацији, то нам 
отвара врата за личне и професио-
налне успехе.

Да би комуникација била добра, за 
почетак је, истичу они, битно имати 
искрене намере према особи са ко-
јом комуницирамо. Уколико је наш 
једини циљ да остваримо неку добит, 
то ће довести до тога да наша кому-
никација буде манипулативна, а од-
нос неће моћи да буде успостављен. 
Иако се многе вештине продаје бази-
рају управо на манипулацији, данас 
се све већи значај придаје задржава-
њу купца, а то је немогуће без инте-
ресовања за њега и његове потребе.

Добра комуникација је и она у којој 
се људи разумеју. Да би људи разуме-
ли једни друге неопходно је да имају 
развијену емпатију, односно разуме-
вање начина на који се друга особа 
осећа и начина на који размишља. Да 
би могли да будемо успешни у кому-
никацији неопходно је да одустанемо 

од става да ми све знамо најбоље, да 
смо увек у праву и да ми знамо шта 
је најбоље за друге. Так када другима 
дамо слободу да сами мисле, осећају 
и доносе одлуке можемо говорити о 
доброј комуникацији.

Трећи, не мање битан део добре 
комуникације је познавање социјал-
них вештина. Ово се односи на знање 
како да успоставимо контакт, како да 
се понашамо у конфликту, како да се 
одбранимо када нас неко напада. 
Ове вештине подразумевају знање 
како да упутимо и примимо похвалу, 
како да упутимо и примимо критику 
и како да се поставимо у ситуацијама 
које нису пријатне за нас.

Полазницима ове школе је посеб-
но наглашено да је комуникација 
основ савременог друштва - послова-
ња, дружења, блиских односа. Да би-
смо данас били успешни, неопходно 
је да имамо добру комуникацију, да 
континуирано развијамо емпатију и 
социјалне вештине. Сваки квалитетан 
однос је базиран на доброј и искреној 
комуникацији.

Према речима стручњака, сваком 

човеку дневно кроз главу прође око 
60.000 мисли које у њему побуђују 
одређене емоције, a затим утичу на 
понашање и опхођење са другима.

На часовима ове школе било је ре-
чи и о томе да је у пословном свету 
битно и одевање, јер запослени и гар-
деробом шаље одређену поруку о 
себи. Дакле, и облачење је вид кому-
никације. 

„Човек не треба да буде у функци-
ји одела, већ обрнуто. Гардероба тре-
ба да буде прилагођена радном ме-
сту и ситуацији. Погрешно је 'избрен-
дирати се' за посао. И Арманијево 
одело може да буде непримерено 
ситуацији и хијерархији у компанији. 
Најбоље је обући се прикладно, удоб-
но, у складу са самим собом, али и 
послом који обављате. Не треба забо-
равити да, уколико успешно савлада-
те вештину комуникације, она ће вам, 
сасвим сигурно, помоћи да брже на-
предујете у каријери”, поручили су 
предавачи својим слушаоцима у Кул-
турном и медијском центру „Српски 
венац”, у Будимпешти.

Д. А.

АКЦИЈЕНовости из наше редакције

Завршен први део едукативне 
акције СНН-а

Полазници Школе креативног писања и комуникација 
„Теодор Павловић”, коју при Културном и медијском цен-
тру „Српски венац” у Будимпешти организују „Српске не-
дељне новине”, успешно су окончали похађање наставе у 
овој календарској години. Одмах после предстојећег зим-
ског распуста, следе нова дружења и други део обуке.

НАСТАВАК КРАЈЕМ ЈАНУАРА
Водитељи наше Школе креативног писања и комуникације „Теодор 

Павловић”, Драгана Меселџија и др Драган Јаковљевић ће, уз помоћ по-
времених гостију из других медијских кућа, одмах после зимског распу-
ста наставити да пријављеним полазницима преносе своја знања и иску-
ства, како би што успешније овладали вештинама правилне усмене и 
писане комуникације на српском језику, како у медијима, тако и у свакод-
невним контактима са окружењем.

БЕЗ ПОШТОВАЊА НЕМА ДОБРЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
„Добра комуникација заснива се на поштовању и поверењу. Ако тога 

нема, по правилу изостају и успеси. Зато се у свету, а у последње време 
и код нас пажња све више усмерава на комуникацију. Тако, на пример, 
ако се ради о вербалној, најчешћој комуникацији, треба посебно водити 
рачуна о дикцији и интонацији онога што се говори. Понекад може бити 
важнији начин како нешто саопштавате него оно што желите да кажете. 
Најбоље је да речи буду у складу са покретима тела. Наравно, одређену 
улогу има и васпитање које носите из куће. Чак и ако сте изговорили не-
што лоше, али са осмехом, сигурно ће бити боље прихваћено од стране 
саговорника”, истакли су предавачи.



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У свечаној сали Градске куће, 7. 
децембра, одржан  је научни 
скуп „Јаков Игњатовић и ње-

гово доба 2022. године”. На отварању 
су говорили Пера Ластић, директор 
Српског института из Будимпеште, 
Драган Станић, председник Матице 
Српске из Новог Сада, Жолт Филеп, 
градоначелник Сентандреје и Бори-
слав Рус, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти. 

Предавања су била подељена у че-
тири сесије, у оквиру којих су се пред-
ставили истакнути професори и исто-
ричари, са разноликим темама: проф. 
емер. др Душан Иванић, Филолошки 
факултет Универзитета у Београду – 
„Промашени животи Јакова Игњато-
вића”; др Калман Арпад Ковач, Ин-
ститут Веритас – „Међунационални 
односи у Угарској у доба дуализма, 
са посебним освртом на положај Ср-
ба”; проф. др Горан М. Максимовић 
-  Филозофски Факултет Универзите-
та у Нишу – „Јаков Игњатовић и Бео-
град”; Миклош Темери, докторант, Ин-
ститут за историју, Будимпешта – „За-
бавни живот Срба у делима Јакова 
Игњатовића”; проф. др Зорица Хаџић, 
Филозофски факултет Универзитета 

у Новом Саду – „Некролози Јакову 
Игњатовићу”; проф. др Драгана Б. Ву-
кићевић, Филолошки факултет Уни-
верзитета у Београду - „Враголан мо-
лер, осмишљавање ентеријера у реа-
листичкој прози Јакова Игњатовића”; 
проф. др Ференц Немет, Учитељски 
факултет на мађарском наставном 
језику, Суботица – „Рецепција дела 
Јакова Игњатовића (1822-1889) у ма-
ђарској књижевности”; др Илона Пу-
стаи, историчар књижевности, Будим-
пешта – „Мађарски утицаји у дру-
штвеним романима Јакова Игња- 
товића”; др Кристиан Јерић, Филозоф-
ски факултет Универзитета у Београ-
ду – „Лојална политика угарских Ср-
ба од 1868. до 1918. године”; др Ката-
лин Терек, урбани историчар, 
Сентандреја – „Од оазе до изгорелог 
вулкана - Сентандреја Јакова Игњато-
вића”; др Роланд Орчик, Филозофски 
факултет Универзитета у Сегедину – 
„Луталице у романима Јакова Игња-
товића и Петра Милошевића”; проф. 
др Снежана Милосављевић Милић, 
Филозофски факултет Универзитета 
у Нишу – „Рецепција дела Јакова Иг-
њатовића у 21. веку”; Душан Ј. Љубоја, 
докторант Сарадник Српског инсти-

тута, Будимпешта – „Мемоари на-
спрам аутобиографије, поређење 
биографских записа Јакова Игњато-
вића и Јована Суботића као историј-
ских извора”.

Мемоари Јакова Игњатовића обја-
вљивани су у периоду 1879-1888. годи-
не, у позном периоду његовог живота, 
у виду његових текстова у различи-
тим новинама. Са друге стране, „Ау-
тобиографија” Јована Суботића је 
написана у периоду 1880-1885. године, 
са свесном намером да се једног да-
на објави као посебно књижевно де-
ло. Дакле, оба дела су написана у го-
тово истом периоду, обрађујући у нај-
већој мери исте деценије деветна- 
естог века.

Проф. др Борис Стојковски са Фи-
лозофског факултета Универзитета у 
Новом Саду, осврнуо се у свом раду 
на слику српског средњег века у ро-
ману Јакова Игњатовића „Ђурађ 
Бранковић”. Тема проф. др Ненада 
Нинковића, са истог факултета, била 
је „Политичка делатност Јакова Иг-
њатовића до 1849. године”. 

Он каже да је у историји Срба у 
Хабзбуршкој монархији онај део на-
рода који је живео на северу, у Пешти, 
Будиму, Сентандреји и њиховој око-
лини играо током XVIII и већег дела 
XIX века важну улогу. 

„Из ових области је потицало више 
епископа и митрополита Карловачке 
митрополије, доста интелектуалаца, 
ту је основана Матица српска. Сен-
тандреја је место порекла и Јакова 
Јаше Игњатовића, који је одавде по-
чео своју политичку и књижевну ка-
ријеру. Револуција 1848-1849. има по-
себан значај за Србе из Хабзбуршке 
монархије, али и за живот Игњатови-
ћа. У периоду пре ње завршио је пра-
ва, бавио се краће време адвокату-
ром и своје политичке ставове засно-
вао на модерним европским стрем- 
љењима. Чим су почела револуцио-

нарна врења међу Мађарима у Пе-
шти и Будиму, њима су се са својим 
захтевима прикључили и овдашњи 
Срби. Игњатовић је одмах узео уче-
шћа у овим догађајима заједно са Јо-
ваном Суботићем, Теодором Манди-
ћем, Исидором Николићем и други-
ма, са којима је дефинисао српске 
захтеве. Потом је учествовао на Мај-
ској 13. скупштини и догађајима који 
су уследили, али како је припадао 
малобројним Србима који су се зала-
гали за мир са Мађарима, био је ухап-
шен. По пуштању из затвора (августа 
1849) уређивао је „Вестник”, да би по-
четком 1849. прешао у Београд”, под-
сетио је Нинковић.

Проф. др Горан Васин, такође са 
Филозофског факултета Универзите-
та у Новом Саду, говорио је о поли-
тичкој идеологији Јакова Игњатовића:

„Он је био једна од најзначајнијих 
политичких фигура Срба у Монархи-
ји, у другој половини XIX века. Њего-
ва неуморна политичка делатност од 
Револуције 1848–1849, па све до по-
четка 1880-их година, обиловала је 
динамичним и преломним догађаји-
ма по Србе у Монархији. Игњатовић 
је својим бритким анализама и ја-
сним ставовима писао о свим деша-
вањима током Револуције, Благове-
штенског сабора, Аустроугарске на-
годбе, борбе за црквено-школску 
аутономију или спољнополитичких 
дешавања у Европи (уједињење Не-
мачке или Источно питање). Игњато-
вић посебну пажњу поклања нацио-
налном питању и решавању нацио-
налног питања у Угарској, односима 
Срба и Мађара, али исто тако Кнеже-
вине Србије и Османске империје.” 

Золтан Бада, докторант из Српског 
института у Будимпешти осврнуо се 
на тему: „Рецепција 'Недељног листа' 
Јакова Игњатовића у савременој ма-
ђарској штампи. Др Никола Ластић, 
са Педагошког факултета Универзи-

ГОДИШЊИЦА

Обележена два века од рођења 
Јакова Игњатовића

Сентандреја

Поводом 200 година од рођења славног сентандрејског 
српског писца, у његовом родном граду су 7. и 8. децембра 
одржани научни скуп и књижевни сусрет, уз учешће зва-
ница и посетилаца из Србије, Мађарске и Румуније. Јуби-
леј је био пропраћен двојезичном изложбом о овом писцу 
и музичко-литерарним програмом „Трагом и речју Јаше 
Сентандрејца”, Српског позоришта у Мађарској. 
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тета „Етвеш Лоранд”, изложио је рад 
на тему „Сентандреја Јакова Игњато-
вића и Петра Милошевића”.

„Традицију Срба у Мађарској, одно-
сно Угарској у XIX веку, чији је симбол 
Сентандреја са седам звоника, која је 
настала спајањем гражданскоклери-
калног и грађанско-патријархалног на-
слеђа, Јаков Игњатовић је први прето-
чио у фикционалну конструкцију, да 
би је доцније Петар Милошевић ожи-
вео и реконструисао, обогаћену њему 
претходним интерпретацијама, исто-
риографским и интертекстуалним кон-
текстом у роману 'Ми же Сентандреј-
ци'”, истакао је он.

Маријета Вујичић, преводилац, гово-
рила је о одржавању успомене на Ја-

кова Игњатовића у Мађарској после II 
светског рата.

Након излагања, Пера Ластић је 
отворио двојезичну изложбу „Јаков Иг-
њатовић (1822–1889), зачетник српског 
реализма и поборник српско-мађар-
ског пријатељства”. Први дан посвећен 
Јакову Игњатовићу завршен је музич-
ко-литерарним програмом „Трагом и 
речју Јаше Сентандрејца”, у извођењу 
Српског позоришта у Мађарској, са 
Миланом Русом у улози славног писца 
и Српским хором „Свети Серафим Са-
ровски” из Зрењанина. 

Наредног дана, 8. децембра, на сам 
рођендан Јаше Игњатовића, у простору 
посластичарнице „Музеум – Марципан 
Самош”, одржан је књижевни сусрет у 

част писца. Омаж Јакову Игњатовићу 
извели су писци из Србије, Мађарске, 
Румуније и Хрватске. Учествовали су: 
Драган Станић, Мирослав Алексић, 
Славомир Гвозденовић, Драгомир Дуј-
мов, Гордана Ђилас, Милан Мицић, 
Ђорђе Нешић и Ђорђо Сладоје. Овим 
поводим Драган Станић је повељу Ма-
тице српске за неговање српске језичке 
културе, намењену недавно премину-
лом истакнутом писцу Петру Милоше-
вићу, предао Пери Ластићу, у одсуству 
чланова Милошевићеве породице. 

На крају су се учесници и гости по-
частили марципан-тортом са ликом 
славног Сентандрејца, коју је поклони-
ла посластичарница „Самош”. 

Учесници програма су имали прили-

ку да посете и лепо уређену родну ку-
ћу Јакова Игњатовића, чија је власница 
Јудит Холо, Мађарица, срдачно доче-
кала госте, уз право српско гостоприм-
ство. Код бисте писца, протојереј-ста-
врофор Војислав Галић служио је па-
растос, а представници српских 
институција, као и градоначелник Сен-
тандреје, положили су венце. Овом 
приликом Општина Сентандреје је по-
ставила ћирилични натпис Улице Јаша 
Игњатовића.

Организатори ове манифестације 
били су: Српски Институт из Будимпе-
ште и Матица српска из Новог Сада, 
уз бројне суорганизаторе и суфинан-
сијере. 

К. П.

П ројекат „HandCraft” (Ручна 
радиност – будућност из 
прошлости) је захваљујући 

дешчанском Културно-уметничком 
друштву „Банат” и Уметничком удру-
жењу талената „Талентум” из Суботи-
це остварен у склопу Интеррег ИПА 
програма прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија. Циљ једноипого-
дишњег пројекта, вредног 400.000 
евра, био је да партнери из Мађарске 
и Србије у склопу програмских пону-
да и услуга, упознају све заинтересо-
ване са вредностима народне ради-
ности и културе, које ће, свакако, бит-
но утицати на развој пограничних 
туристичких капацитета, заснованих 
на већ поменутим традиционалним 
народним занатима и рукотворина-
ма.

Носиоци пројекта из Деске и Субо-
тице, предвођени Кристифором Бр-
цаном, председником „Баната” и Ро-
ландом Брезовским, руководиоцем 
„Талентума”, већ раније су нагласили 
„да постоји интересовање за народну 
уметност и народну културу, чији еле-
менти и варијанте су вредни, зани-
мљиви и атрактивни - бављење, него-
вање и подучавање ручним радино-
стима, базираним на народним 
традицијама, што је привлачно за ши-
ру јавност са обе стране границе. Од 
влакнастих материјала до дрвета, од 

бисера до глине и прерађене вуне, од 
прућа до меда и кукуруза, много вр-
ста сировина се користи у радиони-
цама, у којима се израђују и цитре.

Стварање опипљивих вредности, 
усвајање новитета и стицање пријат-
них утисака за многе значи садржај-
но коришћење времена. Уз игнориса-
ње монотоног виртуелног и дигита-
лизованог света, стиче се задовољство 
у ручним радиностима”. То је био и 
повод да се на обема странама ма-
ђарско-српске границе покрену за-
нимања ручне радиности. Ради се о 
порограмима који ће указати на ле-
поте израде старих рукотворина и 
уједно представљати симбиозу изме-
ђу разоноде и едукације.

Током једноипогодишњег пројекта 
остварене су тематске ручне радио-
нице, организовани су курсеви за из-
раду рукотворина, отворена занима-
ња и изложбе. Ради презентовања 
народних заната, креирани су офлајн 
и онлајн фотоархиви, као и снимање 
анимираних филмова за туристичку 
промоцију народног стваралаштва. 

Приређени су и дечји кампови, му-
зичка, плесна и певачка занимања, а 
нису изостале ни тематске радиони-
це захваљујући којима је представље-
но припремање ајвара, јела са куку-
рузом и сл. Ту је била и обрада вуне, 
дрворезбарење итд.

Разне програмске понуде дале су 
увид у традиционални народни жи-
вот и народну, материјалну културу. 
Од посебне важности је било едуко-
вање представника других удружења 
у изради мотива и примењивању 
одређених техника, у оквиру зајед-
ничких радионица. Међутим, из 
аспекта Дешчана, највећи успех пред-
стављала је изградња нових радио-
ница-учионица на површини од 
200м2 у Центру „Свети Сава”.  

Што се тиче свечане завршнице 
пројекта, одржане 26. новембра, у 
Српском културном, образовном и 
духовном центру „Свети Сава”, поред 
главних актера, окупили су се пред-
ставници различитих узраста заинте-
ресовани за народну радиност, а ра-
дионице су се одвијале у пет просто-
рија. Главна тема, овом приликом, 
била је везана за божићне обичаје, а 
пре свега, Бадњи дан. Он наговештава 
нову светлост, коју доноси вера у но-

ворођеног Христа. Наравно, сви оби-
чаји везани за Бадњи дан имају сми-
сао хришћанског заједништва, љуба-
ви и радости у прихватању Бога.    

Уз примену разних техника, прили-
ком занимања у радионицама, ради-
ло се са љуштиком, трском, врбом и 
другим помагалима, а доминирали су 
„Витлејем” и „Рођење Христово”.  Од 
дрвета је урађен и један јелен, којим 
је улепшана божићна поставка.

Задовољан завршницом пројекта 
био је и Кристифор Брцан:

„На основу принципа по којима 
смо цео пројекат реализовали, он ће 
– убеђен сам - имати дугорочне  ре-
зултате. Иако смо закључили једну 
целину, отворили смо нове правце и 
могућности, а о томе сведочи и нови 
конкурс, којим ћемо, искрено се на-
дам, проћи и у седмом кругу аплици-
рања код Европске уније”, изјавио је 
Брцан за наш лист.

П. М.

„Ручна радиност – будућност 
из прошлости”

Пригодном свечаношћу и одржавањем више радионица 
у Српском културном, образовном и духовном центру 
„Свети Сава”, у Дески је приведен крају ЕУ пројекат 
„HandCraft”.

Свечана завршница дешчанског пројекта ПРОЈЕКТИ 
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Н а самом почетку разговора 
за СНН, Ђорђе Шибалин нам 
је потврдио да се на послу 

осећа као код куће, што се у његовом 
случају примећује већ на први по-
глед. Данашњи сниматељ и уредник 
„Српског екрана”, каже да се у рад 
мањинских редакција укључио 1979. 
године, када је полагао пријемни ис-
пит за сниматеља на Академији у За-
гребу. 

„После пријемног сам месец дана 
радио са Стеваном Поповићем у сту-
дију, за ондашњу емисију 'Наш екран' 
и искусио шта је то телевизијски рад, 
на мањинском терену. Од тада, у кон-
тинуитету радим и у емисијама по-
свећеним мањинским темама”, каже 
Ђорђе за наш лист. 

У „Српском екрану” ради од 2006. 
године, као члан редакције, а у њу је 
дошао управо на позив Стевана По-
повића, који га је, каже, уверавао да 

ће моћи да ради и као уред-
ник. 

„Тако сам почео и још сам 
на истом месту, где се бавим 
и редитељским послом. Имам 
доста искуства на том пољу, 
јер је иза мене велики број до-
кументарних филмова. Када 
сам почео да радим у 'Срп-
ском екрану', пред нама је био 
нови изазов, јер смо Снежана 
Миливојевић и ја желели да 
емисију поставимо на нове те-
меље и да се, осим праћења 
догађаја, бавимо и темема ко-
је су добра подлога за доку-
ментарне филмове, односно 
које нису уско везане за зајед-
ницу, али имају додирних та-
чака са њом”, каже Шибалин. 

Први значајнији докумен-
тарни пројекат који је реали-
зовао са својом колегиницом 
Снежаном Миливојевић, био 

је филм о Николи Тесли. 
„Променили смо поглед на саста-

вљање емисије, на приступ монтажи, 
коришћење музичких блокова и му-
зичких избора. Желели смо да про-
грам буде актуелан, али не на днев-
ном нивоу, јер се наше емисије при-
казују пар недеља после снимања. 
Наше емисије су више магазинске, 
едукативне, научно-популарне, а тру-
димо се да буду и забавне. Велики 
изазов ми је било и то да усавршим 
писање текстова, као и нарацију. По-
ред редовних емисија, наставили смо 
да снимамо и документарне филмо-
ве. Најомиљенији ми је филм о првом 
Србину из Мађарске, тенисеру, који 
је учествовао на Летњим олимпиј-
ским играма у Атини, 1896. године. Ра-
ди се о Момчилу Тапавици. Рад и ис-
траживање за реализацију овог про-
јекта били су више него занимљиви. 
Стекли смо нове спознаје, уложили 

смо много труда и време-
на”. 

Као незаборавну са-
радњу, наш саговорник 
спомиње и рад са писцем 
Драгомиром Дујмовом, 
који је писао духовите 
монологе за неколико 
филмова. 

„Споменућу филм о 
Тапавици, као и филм 'Ве-
менци', у којем је својом 
причом Дујмов оживео 
ликове са старих фото-
графија. У филмовима 
смо обрадили и балкан-
ске ратове, страдање вој-
вођанских Срба у лого-
рима Барш и Шарвар, 
као и судбине оптаната 
из Барање. Ту је и филм 
о сликару Петру Коњови-
ћу, па филм о Табану, под 
називом 'Трагом забора-

вљених слика', опет у сарадњи са Дра-
гомиром. Поносни смо на занимљив 
филм о овдашњој познатој породици 
Рус, под називом 'Песмом и музиком 
писано'. Споменуо бих и филм „Ката-
рина Ивановић – прва српска сликар-
ка', па „Сава Текелија” и четвороми-
нутну етиду о манастиру Грабовац, у 
којој је наратор београдски драмски 
уметник Александар Дунић. Са мно-
гим од ових филмова смо учествова-
ли на разним фестивалима и освоји-
ли награде. Правимо и наменске до-
кументарце, последњи је о прослави 
300 година цркве у Помазу”, каже 
Ђорђе Шибалин. 

Поред информативних емисија и 
документарних филмова у продукци-
ји „Српског екрана”, он је до сада сни-
мио и око 200 документарних филмо-
ва различитог садржаја. Међу њима 
је око педесет портрета мађарских 
уметника, а то су филмови чију про-
дукцију финансира Мађарска умет-
ничка академија. Прошле године је 
радио на краткометражном играном 
филму „Тајна фиока”, са много позна-
тих глумаца. 

Недавно је, у биоскопу „Уранија”, 
одржана премијера другог дела це-
ловечерњег документарног филма 
под насловом „Наш Кодаљ”, редитељ-
ке Естер Петровић, са којом Шибалин 
ради већ дуги низ година. На овом 
филму је био ангажован као главни 
сниматељ. 

„Пре три године екипа је кренула 
са озбиљним и обимним пројектом, 

трилогијом о Золтану Кодаљу; три 
филма која говоре о различитим пе-
риодима његовог живота и стварања. 
Први покрива период од рођења, до 
Кодаљевог првог великог концерта 
1910. године, у хотелу 'Ројал'. Други 
део говори о периоду између 1910. до 
1923. године, када је компоновао јед-
но од својих највећих дела, 'Псалмус 
хунгарикус', музичко дело за хор и 
симфонијски оркестар”, каже наш са-
говорник. 

У филму је приказан Први светски 
рат, Кодаљево учешће у животу Му-
зичке академије и његов велики по-
литички конфликт. Поред драмског 
уметника Габора Фекетеа и музичке 
уметнице Розе Радноти, у филму је 
учествовало око 150 извођача, међу 
којима и Мађарски национални хор, 
Симфонијски оркестар „Сент Иштва”, 
као и Миклош Берењи, светски по-
знат виолончелиста. Извођење Кода-
љевог дела „Псалмус хунгарикус” 
снимљено је у пештанској концертној 
сали „Вигадо”, где је својевремено би-
ло и оригинално извођење.

Како сазнајемо, пројекат је проду-
цирала једна од највећих филмских 
кућа, „Фокус фокс”. Други део филма 
„Наш Кодаљ” публика може погледа 
у будимпештанским кинотекама.     

Међутим, за Ђорђа Шибалина не-
ма предаха, па тако тренутно заврша-
ва снимање документарног филма о 
познатом пијанисти Ђерђу Цифри, 
такође са Естер Петровић. 

Катарина Бачи Павловић

РАЗГОВОР

Телевизија је мој други дом
Ђорђе Шибалин, ТВ и филмски сниматељ и уредник 

После Снежане Миливојевић, одговорне уреднице 
емисије „Српски екран”, која ове године обележава 30 
година емитовања, ове недеље за наш лист говори Ђор-
ђе Шибалин, сниматељ и уредник у Мађарској телеви-
зији. Са њим смо такође разговарали и о најновијим 
филмским подухватима на којима је ангажован.
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У Медини се приводи крају об-
нова торња и западне фасаде 
месног српског православног 

храма, која је отпочела почетком но-
вембра. Захваљујући конкурсним 
средствима од Владе Мађарске, спо-
љашња реконструкција светиње, по-
свећене Духовима, тече по плану. Ме-
ђутим, тешкоћу представља трошак 
укупних радова. Наиме, они ће уме-

сто 15, коштати 16 милиона форинти.
Нажалост, за сада ни сами Мединча-
ни, предвођени Наталијом Сокић, 
председницом месне Српске самоу-
праве, не знају одакле ће набавити 
разлику од милион форинти. Самоу-
права је још приликом измене прозо-
ра на згради бивше српске вероиспо-
ведне школе, која данас функциони-
ше као месни Српски клуб, из свог 

буџета исплатила трошкове 
извођачких радова. Слично је 
чинила и приликом израде гра-
ђевинских планова, везаних за 
спољашњу реконструкцију 
српског православног храма.

Нажалост, сви досадашњи 
покушаји да се некако набаве 
преко потребна финансијска 
средства, нису уродили пло-
дом. Ваљало би урадити изола-
цију цркве, пошто је она веома 
влажна, а на обнову чека и 
стреха.

Срби у Медини кажу да ће 
и даље трагати за новим кон-
курсним могућностима. Обра-
тиће се за помоћ Жупанији 
Толна, Фонду „Габор Бетлен”, а 
настојаће да траже и разуме-
вање извођача. 

П. М.

С рби у Дески учествовали су у 
свечаном паљењу адвентске 
свеће. Пошто у овом насељу 

од памтивека у слози, миру и толеран-
цији живе Мађари и Срби, сваке годи-
не се  локални Срби прикључују својим 
суграђанима у свечаном чину паљења 
адвентске свеће, које је обављено у 
центру села, на Тргу Темфли. 

Адвентски је венац круг или прстен 
од зимзеленог грања с четири свеће. 
Поставља се на стол као симбол ишче-
кивања Божића. Сваке недеље, за вре-
ме Адвента, пали се по једна свећа. 
Светлост свећа означава долазеће све-
тло Исуса, а адвентске свеће, изворно 
црвене и беле, упућују на Исусову жр-
тву и победу.

Друга по реду адвентска свећа за-
паљена је 4. децембра, на главном тргу 
села Деска, а свечани чин су овом при-
ликом обавили: главна васпитачица 
Споменка Ђукин, руководилац месног 
Српског забавишта, и Нора Роцков-Ста-
нојев, директорка дешчанске Српске 
образовне школе, подружнице будим-
пештанског Српског образовног цен-
тра „Никола Тесла”. 

У њиховом друштву били су и начел-
ник села Деске Ласло Кираљ, Кристи-
фор Брцан, заменик начелника села и 
председник месног КУД-а „Банат”, који 
је том приликом одржао пригодни све-

чани говор. Он је подсетио да је Божић 
најрадоснији хришћански празник и 
светкује се у спомен на витлејемски 
дан, у којем је Пресвета Мајка Богоро-
дица родила Господа Исуса Христоса, 
Сина Божијег и Спаситеља света. Тако-
ђе, осврнуо се и на припреме за пра-
зновање Божића, које сваком прили-
ком протичу у знаку радости, весеља, 
међусобне љубави, у знаку многоброј-
них обичаја, који претходе великом 
празнику. На крају своје кратке при-
годне беседе, Кристифор Брцан је сви-
ма, који 25. и 26. децембра прослављају 
Божић, пожелео срећне божићне пра-
знике.

У свечаном програму, који је одржан 
поводом паљења друге адвентске све-
ће, учествовали су забавиштарци и шко-
ларци српске предшколске и школске 
установе у Дески. Они су извели при-
годне рецитације, певали су и песмице, 
а на крају се играло и српско коло, у 
које су се укључили и млади и стари, 
сви који су присуствовали слављу.

На Тргу Темфли, потом, уприличено 
је и послужење, уз ћаскање о древним 
божићним обичајима. Они ће бити 
представљени и 7. јануара, на први дан 
Божића, када већ по традицији месни 
КУД „Банат” приређује своје самостал-
но вече. 

П. М.

Н а конкурс Културног центра 
Војводине „Милош Црњан-
ски” је пристигло је девет 

документарних емисија у конкурен-
цији за главну награду, која се односи 
на домаћу продукцију, док су у кате-
горији намењеној дијаспори и реги-
ону у конкуренцији биле само две 
пријаве, и то обе из Мађарске. Реч је 
о редакцији „Српског екрана“ Мађар-
ске телевизије, која је иначе двостру-
ки добитник ове награде и продукци-
ји В-медија, која је ове године награ-
ђена за документарну емисију 
„Бисери Епархије будимске – мана-
стир Грабовац”.

Културни центар Војводине „Ми-
лош Црњански” у Новом Саду и ове 
године доделио је годишње награде 
из културе, и то у четири категорије. 
Такође, једногласном одлуком жири-
ја, додељене су и награде „Медија-
култ”. Ову награду Културни центар 
Војводине „Милош Црњански” доде-
љује са циљем да афирмише и подр-
жи креативно ТВ стваралаштво у 
области културе, унапреди сарадњу 
Културног центра са медијским ку-
ћама у Војводини и допринесе уна-
пређењу интеркултуралне комуника-
ције на овом простору.

Ове године додељене су две награ-

де: за ТВ емисију из области културе, 
која се тематски односи на културни 
простор Војводине, а којом се афир-
мише и подржава креативно ТВ ства-
ралаштво у области културе, а по че-
тврти пут и специјална награда „Ме-
дијакулт” за ТВ емисију из области 
српске културе, реализовану у реги-
ону и дијаспори.

Једногласном одлуком добитник 
награде „Медијакулт” је Милан Бе-
легишанин за ТВ емисију „Вилењак” 
у продукцији Општине Беочин / РТВ, 
а добитница специјалне награде „Ме-
дијакулт” је ауторка једне од две еми-
сије пристигле на конкурс – Диана 
Ђурић из Будимпеште, за споменуту 
емисију.

Свечано уручење награда је одр-
жано 6. децембра, у Културном цен-
тру Војводине „Милош Црњански” у 
Новом Саду, а том приликом лауреа-
тима је признање уручио Ненад Ша-
пoња, директор центра, док је обра-
зложења прочитао председник жи-
рија Јожеф Клем, вршилац дужности 
генералног директора РТВ Војводине.

Поводом доделе признања „Меди-
јакулт” Диана Ђурић је у име В-меди-
ја, рекла да за Србе у расејању награ-
де из матице, попут ове, много значе, 
“јер показују да смо видљиви и да се 
наш рад прати“. Она се осврнула на 
рад видео-продукције „Варош ТВ” 
при Културном и медијском центру 
„Српски венац” и захвалила се епи-
скопу будимском Лукијану, протосин-
ђелу Варнави Кнежевићу, историча-
рима уметности Кости Вуковићу и др 
Ксенији Голуб на сарадњи.

- Велику захвалност дугујемо и Љу-
бомиру Алексову, српском представ-
нику у Парламенту Мађарске, који је 
од самог почетка подржао наш про-
јекат, као и Министарству културе и 
информисања Републике Србије. 
Хвала монаштву манастира Грабовац 
и целој реализаторској екипи – иста-
кла је добитница награде.

П. М.

У току су радови  
на обнови цркве

Свечаности поводом АдвентаУручене награде 
„Медијакулт” 

Медина

ДескаНови Сад

ВЕСТИ



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Театарско гостовањеНЕВЕН

И ако је био хладан новембар-
ски дан, видело се да деца 
једва чекају да уђу у салу 

Сеоског дома. Али не због хладноће. 
Ишчекивали су представу. Гуркали су 
се око улаза и задиркивали једни дру-
ге. Жамор кроз који се јасно распо-

знавао и истицао смех, био је свепри-
сутан. 

Деца различитог узраста окупила 
су се испред сале. Билo је ту и видно 
мање деце. На питање, одакле су, 
сви у глас су одговорили: „Из заба-
вишта”, док су остали, важнијим то-

ном у гласу додали: „Ми смо из шко-
ле”.

Нестрпљење расте док се деца гур-
кају ка пролазу и иду за својим васпи-
тачицама и уцитељицама. Сви седају 
на своја места. А онда одједном мук. 
Тишина. Гасе се светла, а деца су у 
чуду. Шта ће сада бити?! Глумци изла-
зе на сцену и представа почиње.

Сцена за сценом, песма за песмом, 
и деца су се све више радовала. Сме-
хом се орила сала. 

Једна девојчица устаје и прилази 
својој васпитачици, која са стране 
слика све те блиставе погледе пуне 

среће. „Знаш, ово је јако смешно”, ка-
же Лена, окрене се и врати се на сво-
је место, одакле наставља да гледа 
представу. На самом крају глумци по-
зивају децу на журку. Могу да устану 
са својих седишта и придруже се у 
игри, уз рок нумеру. Свако има свој 
стил уз који прати песму, али несум-
њиво је да се сви добро забављају. 

Глумци се захваљују публици и уз 
дубоки наклон одлазе са сцене. На 
питање да ли је разумео представу, 
Роланд одговара: 

„Да, причали су о екологији, како 
да чувамо природу”. 

„Браво!”, каже му Мелинда, која је 
педагошки асистент. 

На питање како се њој свидела ова 
изведба, кратко одговара: „Деци се 
јако свидело, највише, јер је било пу-
но песама. Лепо је да су деци прика-
зали нешто о заштити животне сре-
дине, о којој смо ми пуно причали 
ових дана.”

Како су дошли до Сеоског дома, 
тако се и враћају назад, прати их жа-
мор, осмех и нестрпљење да испри-
чају свима шта су видели.

Гостовање ове представе је орга-
низовао Српски педагошки и мето-
долошки центар, а финансирала га је 
Фондација „Бетлен Габор” и Уред 
премијера.

С. С.

„Пао с крушке” у Дески
У организацији Српског педагошког и методолошког 

центра, а посредством Српског позоришта у Мађарској, 
Дечје позориште из Суботице гостовало је у Дески са ко-
мадом „Пао с крушке”. Била је то једна несвакидашња 
представа за малишане из овог места и могло би се рећи 
да припада врсти еколошког мјузикла.

П ознати кореограф Љубомир 
Вујчин провео је у друштву 
наших основаца у Батањи 

три дана и поставио две нове корео-
графије, које ће се наћи на њиховом 
новом репертоару. Са ученицима од 1. 
до 4. разреда радио је игре из Мачве, 
док је старијим основцима поставио 
кореографију „Ниш”. У раду су подјед-
нако уживали ученици и кореограф, 
који већ годинама подучава генераци-
је деце на Кампу фолклора у Батањи. 
Сусрету су се радовала и деца, и свима 
знани Миле. Играчима из Батање пре-
остаје увежбавање нове кореографије. 
Планирају да је први пут прикажу ба-
тањској публици на великом нового-
дишњем балу, у јануару.

У новембру, месецу здравља, школа 
је по трећи пут организивала такмиче-
ње под називом „Најздравија ужина”. 
Ученици су се такмичили у две катего-
рије. Нижи и виши основци припреми-
ли су интересанте, здраве ужине. Уоби-
чајeни дечји сендвичи добили су бога-
тији и необичнији изглед, док су кроз 
воће и поврће унели мало стваралачке 
свежине. На столовима су се нашле 

веома узбудљиве комбинације. Жири 
није имао нимало лак задатак да одре-
ди победнике. Бодовали су витамине, 
разнолкост и целокупан изглед. Награ-
ђени ученици су добили вредне награ-
де и дипломе. 

Ученици виших и нижих разреда по-
сетили су Позориште „Јокаи” у Беке-
шчаби. Старији основци су погледали 
мјузикл „Заљубљени у Анкони”. Ова 
музичка прича проткана сплеткама и 
занимљивостима освојила је срца уче-
ника виших разреда. Они мало млађи 
су погледали представу под називом 
„Јожиаш, убица ђавола”.

По први пут, у школи је обележен и 
Дан мађарског језика. Чланови актива 
мађарског језика одлучили су да изне-
наде ученике, те су им припремили 
интересантно  такмичење у правопису 
и лепом писању. Најбољима су припа-
ле лепе награде, књиге и школски при-
бор.

Четрдесетседам основаца се ове го-
дине такмичило на школском такми-
чењу у рецитовању на српском језику. 
Велики број основца је тог поподнева 
рецитовао, а уједно и уживао у дечјој 

поезији. Репертоаром су обиловали 
стихови модерне дечје поезије, који се 
допадају малишанима. Захваљујући 
савесном и вредном раду учитеља и 
наставника на припремању деце, жири 
је имао веома тежак задатак. После 
уживања у песничком поподневу, мо-
рали су донети и важне одлуке. Многи 
су се нашли на победничком постољу, 
али је и по која суза засјала у крајичку 
ока. Ученици су награђени књигама, 
дипломама, похвалницама и слатки-
шима за свој велики допринос промо-
висању дечје поезије и подстицању 
читања. Они најбољи су узели учешће 
на државном такмичењу у рецитовању, 
које је организовано у Будимпешти.

Ученици српске школе у Батањи су 
присуствовали Дану заштите животне 
средине, у Дому културе, који је део 
пројекта под називом „За зелену и 
здраву Батању”. У холу ове институци-
је погледали су изложбу „Зазелени и 
покрени се”. Деца су, затим, учествова-
ла у бројним интерактивним играма, 

током којих су освежили и стекли но-
ва знања о заштити животне околине 
и значају еколошке свести. 

Након само неколико дана паузе, 
захваљујући Српском педагошком и 
методолошком центру и Српском по-
зоришту у Мађарској, батањске мали-
шане је посетило Дечје позориште из 
Суботице, са представом „Пао с кру-
шке”. Ученици су и током ове предста-
ве имали прилику да науче, или да се 
подсете, како се чува природа и свет 
око себе. Уживали су у музици, глуми 
и игри током целе представе, док су на 
самом крају заједно заиграли уз песму 
из представе. Одржавање представе је 
финансијски помогла  Фондација „Бе-
тлен Габор” и Уред премијера.

Школарци и забавиштанци се пола-
ко припремају да крену на дуго оче-
киван зимски распуст. До тада их оче-
кују још неколико активности и при-
према за велики новогодишњи бал у 
јануару.

С. Ђ.

Година са мноштвом 
разноликих програма

Батањска двојезична српска основна школа и забави-
ште оставила је иза себе веома садржајну јесен. Програми 
су се низали, па је ученицима и забавиштанцима било за-
довољство да проводе време у тој институцији. 

Школски живот у Батањи у 2022.
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П редавања током два дана 
трајања радионице имала 
су предодређену сатницу од 

три сата, али радозналост и интере-
совање ученика је било тако велико 
да је сатница била продужена. Пред-
ставивши се и поделивши по-
клон-књигу - уџбеник, који служи као 
додатно средство за боље усмено из-
ражавање, предавач је започео своје 
предавање.

На самом почетку предавања 
представио је културу говора. Први 
од неколико задатака за гимназијал-
це је био да размисле и продискуту-
ју о томе шта је заправо култура го-
вора. Уз помоћ предавача закључили 
су да култура говора представља на-
чин нашег изговора, гестикулације, 
става, кретања, треме, акцентуације, 
артикулације, дикције, темпа и ритма 
говора. Било је речи и о томе колики 
број речи просечно у току дана кори-
сти човек. О томе колико заправо има 
речи, на пример, у речнику који фор-
мира Матица српска и колико је за-
право мали број речи које човек ко-
ристи, због тога што неке речи пона-
вља више пута у току дана. Након 
излагања уследио је следећи задатак. 
Требало је да гимназијалци уз приме-

њено знање, покушају на што бољи 
начин, у трајању од неколико минута, 
да представе себе (своје врлине и ма-
не, одакле су, шта воле, а шта не). Не-
ки су имали велику храброст, те су се 
за то пријавили као добровољци, док 
је друге изабрао сам предавач. После 
излагања сваког од ђака уследили би 
коментари и сугестије слушалаца. 
Највећи утисак је оставила једна уче-
ница из Ужица, која је гестикулаци-
јом, чиме је применила стечено зна-
ње, успела веома лепо да појасни ка-
ко у Ужицу праве комплет лепињу. 

На крају првог дана уследио је и 
домаћи задатак, да ученици припре-
ме излагање о неком граду, или некој 
особи. Потом је уследио растанак. 

Одмах на почетку другог дана пр-
во је поновљено градиво са пређа-
шњег предавања, а затим су уследиле 
занимљиве вежбе. Уставши са својих 
места, ђаци су пажљиво посматрали 
прву од предстојећих вежби, како је 
и шта предавач радио, а затим су по-
кушали да понове вежбу, односно ви-
ше вежби за дисање. Неке су биле 
компликованије, те су поновљене ви-
ше пута. 

На крају вежбе дисања, уследио 
је нови занимљивији задатак. Њего-
ва сврха била је да ђаци уочавају 
ствари својим периферним видом. 
Ђаци су морали да се крећу по одре-
ђеном делу простора праволинијски, 
али тако да не скрену поглед, већ са-
мо да гледају испред себе у једну 
тачку. Када би предавач рекао стоп, 
ђаци су морали да се „заледе”. Тада 

би он пришао једном од њих и питао 
шта види, тако да се не помера, одно-
сно шта види својим периферним ви-
дом?

На завршетку је уследила трећа ве-
жба – замишљање лопте. Гимназијал-
ци су морали да укључе мало своје 
маште. Требало је да се играју зами-
шљеном лоптом. Прво је почело из-
међу два ученика, затим се прошири-
ло на четири, а затим на још више 
особа.

За крај је остављено излагање до-
маћег задатака. Неки су успели да 
примене знање и да на одличан начин 
представе своју изабрану тему. Тако 
се завршило дводневно предавање и 
дружење у оквиру овог програма. Oву 
изузетно корисну радионицу финан-
сирала је Управа за сарадњу са дија-
спором и Србима у региону. Посебно 
се захваљујемо Арноу Гујону, дирек-
тору поменуте управе.

Јована Бандулаја, 
ученица 10/ц разреда

У дворишту забавишта нацрта-
не две линије. Пише „старт” и 
„циљ” . Деца стоје и чекају 

знак васпитача. На познате речи: „Три, 
четири, сад!”, трче ка њој. Зној им цу-
ри испод капе. Слива се низ образ. 
Није лако трчати у јакни и чизмама. 
Али види се жеља да се докажу, и у 
спорту. Упорни су и са сваким знаком 
дају све од себе да истрче ту малену 
дистанцу најбрже што могу. Желе још 
једном, вичу: „Може још, још једном!” 

Васпитачица Габриела Ђихор нам 
објашњава: „Само смо желели да их 
научимо правилима и да осете како 
ће бити на трци. Али они не одустају, 
баш желе да буду најбољи, а ми смо 
ту да их подржимо.” 

У спортској хали граја је толико ја-
ка, да се и глас са разгласа једва чује. 
Нестрпљење је велико. Али деца уз 
помоћ вредних васпитача, дадиља и 
помагача организатора, остају на 
струњачама. Све до првог позива да 
се окупе на старту дечаци предшкол-

ске групе. Скачу сви, и млађи и стари-
ји, бодре једни друге, радују се. Одла-
зе на старт. Васпитачице им дају по-
следња упутства. Остали чекају на 
циљу, вичу, дозивају, навијају. 

Јака сирена означава почетак. Тру-
де се сви, трче брзо, најбрже што мо-
гу. Пролазе кроз циљ, цела група је 
подједнако добро трчала, али троји-
ца најбржих иду у други круг. Судије 
су рекле своје, издвојиле тројицу нај-
бржих и дали знак да се такмичење 
наставља. Из круга у круг, Теслина 
деца су заиста показала да су брза. 
Заиста су били спремни на изазов, и 
одговорили као прави атлетичари. 
Подједнако добро и дечаци и девој-
чице, у свим категоријама, тј. узра-
стима. 

Уче да је важно учествовати, да је 
важан труд, рад и вежба, уче и да 
губе и да то са осмехом прихвате. 
Подсећају их на то њихове васпита-
чице и дадиље. Грле и поздрављају 
све који су дотрчали до њих. 

Уче и како вредан рад и труд дају 
резултате. Освојили су Теслини укуп-
но 9 медаља. Постали су поносни вла-
сници прелазних пехара, које, кажу, 
желе и следеће године да поново 
освоје. 

Дечак Марцел Киш, једва да је на-
пунио четири године, скоро плачући, 
говори својој васпитачици: „Али ја 
желим још да трчим”. 

Она му одговара да је био баш брз 
и да је већ трчао и победио. Он је 
слуша, али понавља: „Али ја желим 
још да трчим”. 

Она му обећава да ће се још так-
мичити у дворишту забавишта и др-
жећи се за руке полако одлазе из ха-
ле, из које он не испушта свој „лако” 
освојени пехар. 

Сања Симулов

НЕВЕНУченички извештај

Спортски дан у Дески

Проговори да видим ко си

Такмичење у трчању  
за забавиштанце

Караван културе говора „Проговори да видим ко си” 
боравио је и у СОЦ „Никола Тесла” у Будимпешти и са 
собом довео једног од оснивача овог удружења, глумца 
Милана Босиљчића, са циљем да додатно едукује наше 
гимназијалце.

У Спортској хали у Дески, одржано је такмичење у трча-
њу за малишане, на коме су учествовала деца из три сео-
ска забавишта, у категоријама млађег, средњег и старијег 
узраста, за девојчице и дечаке. 
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„Је ли му покретом садашњем 
Европе свануло и хоће ли га благо-
датно сунце обште европске слободе 
огријати? И Србин, дакле, мора сва 
своја природна, политическа и веро-
закона права, била она изгубљена или 
отета, натраг добити и уживати!”

Ох, Боже, како лепо беседи Његово 
високопреосвештенство! – одушевља-
вао се Жеравица.

Почитајеми, та није он више Њего-
во високопреосвештентсво, већ Ње-
гова светост патријар' српски! – 
исправи га сенатор Петровић.

Тако је! – чуло се са свих страна.
Живио наш патријар' Јосиф! – за-

кликта јереј Вуковић.
Живио! – загрмише енергично му-

шки гласови. 
Ал' шта ће на то рећи Мађари? Не-

ћемо ли ми о'де у Сегедину имати 
због тога как'е фалинке? – забринуто 
прошапута адвокат Лефтер.

Не брините, почитајеми, далеко су 
Карловци, а далеко је и Нови Сад! 

Сегединци нису так'и! – тешио га је 
главни бележник Веселиновић.

Нису так'и? Ви, божемпрости, к'о 
да не живите у овој вароши! Зар ви 
не видите шта се то догађа? Та, је ли 
могућно да ви одиста не чујете и не 
примећивате те страхотне мађарске 
претње и увреде? – жестио се сена-
тор Петровић.

Тако је! Ми им нисмо дали ни-
как'ог повода за кавгу. Ми о'де нисмо 
спаљивали књиге крштених и умр-
лих к'о они тамо доле у Доњој земљи 
– надовезао се Јован Сремац. 

Баш тако! Ни нама се никако није 
шмековало што од недавна црквену 
администрацију морамо водити на 
маџарском језику. Најновије у те 
књиге само маџарска имена смемо 
писати. Тако је Александар пост'о 
Шандор, а Никола се води к'о Ми-
клош. Јован и Живко се од сад пишу 
к'о Јанош и Витаљош, а Веселин и 
Стеван се водиду к'о Видор и 
Иштван. Ал' опет те матрикуле ипак 
нисмо јавно спалили! – дода јереј 
Вуковић. 

- Та, спокојан је наш сегедински 
народ. Неће ту бити никак'ог угурсу-

злука! – сложи се са њим млади адво-
кат Дамјановић.

Е, па ја нисам тога мненија! – иза-
зивно прозбори градски капетан Ко-
туљар.

То смо о'ма и мислили... – добаци 
му осорно Петровић који није пропу-
штао ниједну прилику, а да 
га не боцне или да му не 
добаци неку заједљиву при-
медбу.

- Ви то диваните из пако-
сти! – врати му истом ме-
ром Котуљар.

- Ама, господо, оканите 
се тога! Немојте се и о'де 
опет поџапати, ако Бога 
знате! Није време за кавгу! 
– смиривао је напету ситу-
ацију домаћин. – Боље чујте 
још једаред мудре речи 
Његове светости, нашег па-
тријар'а! – рече Вилински, 
па настави да чита још је-
дан одељак из писма: 

„Зато одложите сваку 
страст, одбаците далеко од 
себе све себичне интересе, 
имајте пред очима само 
славу, чест и ползу народну, 
мислите да на вас гледа да-
нас сав просвештени, сав 
славенски свет, допустите 
да речем да вас гледа свето 
племе Немањића, Симеона, 
Саве и Уроша, да вас прате 
очи Душанове, Лазареве, 
Арсенија и Максима, по-
менте се Милош Обилића, 

сложне браће девет Југовића, ал' и 
неверје Вука Бранковића! Нека цар-
ствује у совјету вашему света слога, 
мудрост, правда, љубов и истина. Нек 
вас крепи вера ваша, нек вас води 
премудрост Божија!” 

Драгомир Дујмов

ФЕЉТОН Српске судбине током револуције 1848/1849. године (51)

Проглас патријарха Рајачића
Димитрије Вилински поче поново да чита тражени део 

беседе карловачког митрополита: „Страшне и жалости 
пуне судбе је овај храбри, верни и за слободу, веру Христо-
ву не само нашега данашњег отечества, но и целе Европе 
многозаслужени народ до дана данашњег претерпио...”

Патријарх Јосиф Рајачић

Цар Душан Немањић

13. децембра 1806 – Српски устаници 
су у Првом српском устанку осло-
бодили београдску варош и нате-
рали Турке да се повуку у Kалемег-
данску тврђаву. Тврђава је освојена 
почетком 1807, а Турци су поново 
заузели Београд по слому устанка 
1813. 

13. децембра 1877 – Српски краљ Ми-
лан Обреновић је, на позив Русије 
објавио по други пут рат Отоман-
ском царству. У марту 1878. рат је 
завршен мировним споразумом 
Русије и Турске у Сан Стефану, ко-
јим је Русија покушала да оствари 
премоћ на југу Балкана. 

13. децембра 2002 – На самиту у Kо-
пенхагену Европска унија је одлу-
чила да прими још 10 држава: Пољ-
ску, Чешку, Мађарску, Словенију, 
Словачку, Естонију, Летонију, Литва-
нију, Kипар и Малту, почев од 1. ма-
ја 2004. године. 

14. децембра 1995 – У Јелисејској па-
лати у Паризу потписан је мировни 
споразум о окончању 44-месечног 
рата у Босни, који је постигнут 21. 
новембра у Дејтону, САД. 

14. децембра 1998 – У оружаном на-
паду маскираних лица на кафић у 
центру Пећи на Косову убијена су 
шесторица младића српске наци-
оналности. 

15. децембра 1801 – Одметнути јани-
чари, које су предводили четвори-

ца београдских дахија Аганлија, 
Кучук Алија, Фочић Мехмед-ага и 
Мула Јусуф убили су београдског 
валију Хаџи Мустафа пашу и заве-
ли терор у Београдском пашалуку. 
Насиље је убрзало избијање Првог 
српског устанка 1804. 

15. децембра 1914 – Ослобађањем 
Београда у Првом светском рату 
завршена је Колубарска битка. По-
беда за коју изузетне заслуге при-
падају команданту Прве армије 
генералу Живојину Мишићу, поди-
гла је углед Србије међу савезни-
цима и учврстила самопоуздање 
српске војске и народа.

16. децембра 1885 – У Сарајеву је по-
чео да излази српски књижевни 
лист „Босанска вила”, који је био 
веома цењен у босанским књижев-
ним круговима. Био је то српски 
лист за „забаву, поуку и књижев-
ност”. 

16. децембра 1931 – Умро је српски 
историчар и свештеник Димитрије 
Руварац, професор и ректор Кар-
ловачке богословије, од 1882. архи-
мандрит манастира Гргетег. 

16. децембра 1934 – Пуштен је у сао-
браћај први београдски друмски 
мост преко Саве, назван „Земунски 
мост краља Александра”. Дигнут је 
у ваздух у априлу 1941, а на месту 
висећег моста подигнут је 1957, 
мост незванично назван „Бранков 
мост”. 

17. децембра 1888 – Рођен је Алексан-
дар Карађорђевић, млађи син срп-

ског краља Петра и црногорске 
кнегиње Зорке, регент од 1914, краљ 
Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца од 1921. 

17. децембра 1991 – Савет министара 
ЕУ усвајањем нове Декларације о 
Југославији одлучио је да призна 
независност свим југословенским 
републикама које прихвате крите-
ријуме за признавање нових држа-
ва у источној Европи и СССР-у. 

17. децембра 1992 – Скупштина Репу-
блике Српске на Палама изабрала 
је Радована Караџи-
ћа за првог председ-
ника те републике.

17. децембра 2002 – 
Скупштина СР Југо-
славије ратификова-
ла је Дејтонски спо-
разум, потписан 1995. 
којим је окончан рат 
у Босни. 

18. децембра 2000 – У 
Бриселу су обновље-
ни преговори о сук-
цесији бивше СФР 
Југославије, након 
што су нове југосло-
венске власти оду-
стале од става да је 
СР Југославија једи-
ни наследник бивше 
државе. 

19. децембра 1991 – Ре-
публика Српска Кра-
јина прогласила је 
Книн за главни град, 

а Милан Бабић, дотадашњи пред-
седник владе, преузео је функцију 
председника Републике. 

20. децембра 1355 – Умро је српски 
цар Душан Немањић, син краља 
Стефана Дечанског, краљ Србије 
од 1331. У Скопљу је 1346. крунисан 
за цара Срба, Грка и Арбанаса. У 
време његове владавине Србија је 
била на врхунцу моћи, простирала 
се од Kоринтског залива на југу до 
Дунава на северу и од Јадрана на 
западу до Егејског мора на истоку. 

ВРЕМЕПЛОВ
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ИНФОТЕМАТСКИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Н астављајући са својим пројектом, инспи-
ративним и захтевним књижевним кон-
курсом за кратку причу, Удружење неза-

висних писаца Србије расписује књижевни кон-
курс под слоганом: „Лето било, лето прошло, 
сећања остала“. Уредништво књижевног часописа 
„Kњижевне вертикале“ и библиотеке „Вертикале“ 
Удружења независних писаца Србије позивају књи-
жевне ствараоце из земље, региона и расејања да 
своје кратке приче посвећене овој теми, саткане 
од 500 речи написане на заједничком и другим 
језицима јужнословенских народа, на азбучном 
или абецедном писму шаљу на имејл адресу: 
konkurs.505.sacrtom@gmail.com, са назнаком: за кон-
курс. Уз радове обавезно је у истом документу 
који носи име аутора, достави и краћу био-библи-
ографију са контактима (до оквирних 200 речи). 
Радови се шаљу у word.doc запису, било ког фонта 
и величина слова 11.

Под необјављеном причом сматра се она прича 
која није у целости објављена у збиркама, часопи-
сима или на књижевним сајтовима или профили-

ма у штампаној или електронској форми. Слањем 
својих радова, аутор даје сагласност да послати 
рад односно радови буду селектовани и објавље-
ни у збирци  или часопису. За објављене радове 
организатори конкурса и издавачи не обезбеђују 
хонорар нити ауторски примерак. Аутор се исто-
времено одриче ауторских права у делу било ка-
кве новчане накнаде за објављивање истих у елек-
тронској, односно штампаној форми на страница-
ма Фејсбук профила часописа, односно у 
часопису или збирци. Права издавача за објављи-
вање приче на основу претпостављене сагласно-
сти аутора истичу објављивањем зборника одно-
сно часописа.

Рок за подношење прича на конкурс је 30. де-
цембaр 2022. године. Жири кога ће именовати ре-
дакција часописа ће до 28. фебруара 2023. године 
сачинити шири избор радове који ће ући у зајед-
ничку тематску збирку и бити објављена било као 
књига или у оквиру часописа (уколико буде био 
мањи број радова). Ужи избор биће сачињен до 15. 
марта 2023. године а проглашење резултата обави-
ће се до 15. априла 2023. године на промоцији збир-
ке (или часописа).

Аутори најбољих књижевних радова, добитници 
1, 2, и 3 награде, биће на свечаној промоцији награ-
ђени дипломом и примерцима из издавачке про-
дукције УНПС.

Трећи тематски књижевни конкурс за 
Збирку кратких прича, сачињених од 500 

слатких речи посвећених теми: „Лето 
било, лето прошло, сећања остала” 

*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:
Видео-запис СНН-а: Наступ хора 

„Серафим Саровски" 
РТС јавља: За „Српски екран" 

говорио Милорад Додик
ТВ Храм: Срби у Мађарској -  

Будимпешта
Фото-галерија: Ваведење  

у Коморану
Књижевни сусрет у част  

Јакова Игњатовића

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Храм Светог великомученика Георгија  
у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ 
ДЕЦЕМБАР 2022. 

17. 12. субота – Вечерње  16 часова
18. 12. недеља – ( Детињци )  
СВ. ЛИТУРГИЈА 10 часова 
18. 12. недеља - Вечерње  16 часова
19. 12. понедељак  – Свети 
Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан 
СВ. ЛИТУРГИЈА  10 часова
24. 12. субота – Вечерње  16 часова
25. 12. недеља – ( Материце )  
СВ. ЛИТУРГИЈА 10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

„СРПСКИ ЕКРАН” СВАКОГА 
ДАНА НА ТВ ПРОГРАМИМА  

У МАЂАРСКОЈ И СРБИЈИ
И НА ИНТЕРНЕТУ

„Српски екран”, једину информативну емисију 
на српском језику у Мађарској, која ове 

године обележава три деценије емитовања, 
можете пратити на следећим ТВ каналима:

MTVA, Мађарски јавни сервис, Будимпешта:
DUNA: уторак, 06:50, DUNA WORLD: 

уторак, 13:25

Радио-телевизија Војводине (РТВ): 
РTВ1: четвртак, 16:27 и 01:32

РТВ2: понедељак, 06:32 и среда, 13:48

Радио-телевизија Србије, РТС СВЕТ:
Медијска мрежа српске дијаспоре:  

петак, 13:58 и 03:25 
(сваке друге седмице) и магазин  

„Србија на вези”

PANNON TV (Суботица): среда, 11:30
Интернет: www.mediaklikk.hu/srpskiekran

Архив „Српског екрана”: 
nava.hu (Nemzeti Audiovizuális Archívum - NAVA)
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Предавање браће Дујмов ГОСТОВАЊА

Д ок је Драгомир Дујмов говорио 
о недавно објављеној збирци 
„Песама” блаженопочившег о. 

Љубинка Галића, Милан Дујумов је са 
публиком поделио одређене детаље 
своје историографске књиге „Све-
штеници Карловачке митрополије”, 
која је у припреми. 

Говорећи о некадашњем пароху 
сантовачком, о. Љубинку Галићу, 
уредник издања, Драгомир Дујмов, је 
нагласио да је приликом састављања 
збирке био вођен мишљу да у години 
када се обележава 100. годишњица 
од рођења дугогодишњег духовног 
пастира Сантовчана, свакако ваља 

објавити његову песничку заостав-
штину. Галић је један од првих наших 
послератних песника, који није имао 
самосталну збирку песама. Међутим,  
његове песме су и данас актуелне:

„Његов у основи нежан и тих лир-
ски однос према свету и према себи 
самоме излива се у непосредном, ис-
поведном песничком говорењу”, ре-
као је Дујмов.

Говорник је подвукао да је Љубин-
ко Галић типичан представник пе-
сничке генерације афирмисане кра-
јем 1950-их година. Читајући његове 
песме, Дујмов је указао и на тематске 
кругове, које је пишући стихове ство-
рио Љубинко Галић.  

Посебно је истакао његове песме 
посвећене деци, које се и данас радо 
рецитују.

„Објављивањем књиге, посвећене 
блаженопочившем о. Љубинку Гали-
ћу, дат је скроман допринос његовом 
култу, сећању на њега и чувању ње-
гове поезије од заборава”, рекао је 
Драгомир Дујмов на крају предста-
вљања збирке, која се састоји од 25 
песама, намењених одраслима и де-
ци. Историчар Милан Дујмов је гово-
рио о свом предстојећем капитал-
ном пројекту, који носи наслов „Све-
штеници Карловачке митрополије”. 
Након свеобухватног рада и обја-
вљивања књиге „Листа свештеника 
Српске православне епархије Будим-
ске”, овај истраживач сада се упу-
стио у нову авантуру, која ће обило-
вати новим подацима и драгоценим 
изворима, везаним за историјат Кар-

ловачке митрополије и њено све-
штенство.

Током вечери, Милан Дујмов је де-
таљно представио неколицину све-
штеника, који су служили у сегедин-
ском намесништву, конкретно у Се-
гедину и његовој ужој околини. 
Осврнуо се на свештена лица у Си-
ригу, Новом Сентивану, Дески и до-
некле у Батањи, а говорећи о Вашар-
хељу, подсетио је да је духовно-вер-
ски живот овог градића својим 
службовањем обележила свештенич-
ка династија Давидовић. 

Из прегледа листе свештеника ни-
је изоставио ни Ненада Барачког, ко-
ји је у Сиригу службовао од 1910. до 
1920. године, а био је и вероучитељ, 
појац и мелиограф. 

Уз његово име се везује капитално 
дело под насловом „Нотни зборник 
црквеног појања по карловачком на-
певу”, које се сматра основним гра-
дивом када говоримо о српском цр-
квеном појању. Барачки је касније 
предавао веронауку, појање и био 
хоровођа на Учитељској школи у 
Сомбору, где је преминуо 1939. годи-
не. 

Уследила су питања публике, на ко-
ја су, наравно, дати и одговори. У са-
мој завршници уприличено је друже-
ње Сегединаца са гостима, који са 
својим радом чине све како би кул-
турна, књижевна и историјска про-
шлост српске заједнице у Мађарској 
била истражена, обрађена и презен-
тована јавности.

П. М.

К алазлијама се, захваљујући кон-
курсу Уреда премијера и Фон-
да „Габор Бетлен”, најпре почет-

ком августа указала прилика да оби-
ђу неке од српских светиња и 
културно-историјских споменика 
српског народа на југу Мађарске. 
Овога пута су се определили за Мо-
хач и околину, са циљем да упознају 
традицију, пре свега мохачких Срба, 
не искључујући ни остале народно-
сти, а са посебним нагласком на упо-
знавање културне баштине Шокаца, 
Бошњака, Буњеваца и других народа.

Калазлије су посетиле Музеј „До-
роћа Канижаи”, који се сматра јед-
ним од посебних центара у Мађар-
ској, где се чува грађа, која сведочи о 
богатом културном наслеђу Срба, Хр-
вата и Словенаца у Мађарској. Нарав-
но, чланове „Рузмарина” највише су 
занимале народне ношње, одевни 
предмети, инструменти и други ек-
спонати. Најважније стручне инфор-
мације добили су од Мирјане Бо-
шњак, сарадника ове музејске уста-

нове, етнографа и музеолога. 
Фолклораши из Калаза су, након му-
зеја, посетили млин Св. Николе, у ата-
ру града Мохача, где их је дочекао и 
топло угостио власник Норберт Бу-

гарски. Председник Удружења за очу-
вање и улепшавање града Мохача, 
који је раније био и старатељ српске 
православне цркве у Мајшу, својим 
гостима је веома детаљно говорио о 
историјату млинова у Мохачу, као и 
млину који су 2007. године откупили 
и потпуно обновили. Он је данас про-
глашен спомеником културе под за-
штитом.

Калазлијама се пружила прилика 
да погледају млин на води, бројне 
алате из прошлости, а могли су да 
испробају како се некада покретао 
млин на људски погон. Госте су до-
маћини на крају послужили шокач-
ким пасуљем, у глиненим посудама. 
Да гастрономски угођај буде још ве-
ћи, побринуо се Золтан Хорват, по-
знати винар из Мохача, власник Вин-

ске куће „Планина”. Боравак у млину 
Св. Николе био је незабораван за 
чланове „Рузмарина”, који су у скло-
пу дводневне екскурзије посетили и 
српски православни храм у Мохачу, 
посвећен Духовима. Ова светињa је 
саграђена пре 290 година и предста-
вља једну од истакнутих знаменито-
сти града. У програму обиласка на-
шла се и српска православна црква 
у Баји, посвећена Преносу моштију 
Светог оца Николаја у Бари. 

Суфинансијери пројекта су и ово-
га пута били Уред премијера и 
Фонд „Габор Бетлен”, којима је КУД 
„Рузмарин” захвалан, уз наду да ће 
и убудуће моћи да рачуна на мате-
ријалну подршку расписивача кон-
курса.

П. М.

Вече о Љубинку Галићу и 
Карловачкој митрополији

Задовољство због новог 
духовног богаћења

У Сегедину је одржано књижевно-документаристичко 
вече Драгомира Дујмова и предавање историчара Милана 
Дујмова, чија су гостовања постала већ традиционална на 
манифестацији „Дани српске културе”.

Чланови калашаког КУД-а „Рузмарин” су и ове године 
организовали своје уобичајено путовање. Овога пута оби-
шли су српске православне храмове на југу Мађарске.

Путовање КУД-а „Рузмарин”


