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ПОЛИТИКА

Т аман када је изгледало да пан-
демија посустаје, да грађани 
могу да одахну и врате се нор-

малном животу, таман када је изгле-
дало да има наде да свет изађе из 
стања перманентне, индуковане пси-
хозе, „кад оно међутим”… На истоку 
Европе, на руско-украјинској граници 
већ букти нови рат. Има тих криза ко-
је просто долазе као да их је неко на-
ручио.

Глобални економски систем, пого-
тово његов западни део, већ дуго је у 
хаосу – благо речено. Или мање благо, 
систем је у ћорсокаку. Тај хаос, који 
је пандемија (готово као наручена) 

скривала последње две године, сада 
избија на површину. Инфлација, до ју-
че третирана као пролазни феномен, 
чини се да више није тако пролазна. 
Стварни трошкови живота највећег 
дела популације значајно превазила-
зе статистичке стопе инфлације, а це-
не есенцијалних производа и услуга 
расту много брже него плате. (У Бри-
танији, на пример, велики број грађа-
на изјављује да је присиљен да бира 
хоће ли јести или ће се грејати.)

Ако државе одлуче да озбиљније 
смање инфлацију, ако престану да 
штампају новац и ако подигну камат-
не стопе, могло би доћи до слома гло-

балног финансијског система и до 
рецесије дубље од оне коју смо виде-
ли 2009. или 2020. Ако се инфлацији 
пусти на вољу, она би се, кроз спира-
лу раста цена и раста плата, могла 
отети контроли. Ова инфлаторна ку-
повина времена би можда одгодила 
рецесију, али не би променила трау-
матични исход. За тренутак је изгле-
дало да ће централне банке кренути 
да зауздавају инфлацију, али послед-
њих дана се појављују сигнали новог 
оклевања.

Недавно је изашла анализа веро-
ватно најмоћније светске финансиј-
ске куће „Блекрок” у којој се њени 
аналитичари залажу да се инфлација 
толерише. Не памтим да су икада ве-
лике финансијске куће и њихови ја-
стребови били тако толерантни пре-
ма инфлацији. Напротив, они су били 
кључни проповедници ценовне ста-
билности по сваку цену. Под ценом 
се подразумевало да се државе гурну 
у дубоку рецесију без обзира на по-
следице које ће сносити грађани.

Од „Блекрока” сазнајемо да ин-
флација није монетарни феномен и 
да нема везе с енормним штампањем 
новца. Не, сада је реч о некој врсти 
тзв. структурне инфлације. (Структур-
на инфлација је била демодирани 
концепт којем су се монетаристи ру-
тински изругивали.) Сазнајемо и да 
монетарна политика не може исто-
времено да стабилизује и цене и при-
вредни раст, иако се до јуче тврдило 
сасвим супротно. Мора бити да је 
„Блекрок” израчунао шта би раст ка-
мата значио за њихове билансе де-
формисане лудим шпекулацијама, па 
је одлучио да батали досадашњу мо-
нетарну доктрину и промовише при-
годнију – бар до неке боље прилике.

Али, какве све ово везе има с укра-
јинском кризом? Какво је ово бесми-
слено повезивање инфлације, еко-

номске политике и потенцијалног ра-
та на истоку Европе? Одговор лежи у 
историји, а она учи да је рат сјајан 
начин да се изађе из економског ћор-
сокака. „Лепота” украјинске кризе је 
у томе што она погађа неколико ци-
љева истовремено – скрива економ-
ски ћорсокак, шири и одржава стање 
страха, и отвара пут реализацији гео-
стратешких и енергетских циљева За-
пада, или бар САД-a.

Рат је још опаснији од ковида 19 и 
ту нема спасоносне вакцине. Срећом, 
постоји „доктор” за ову врсту криза 
и зове се НАТО. После „нове нормал-
ности” коју је креирала пандемија, 
„доктор” сада најављује још новију 
нормалност. Та нова НАТО нормал-
ност подразумева „мирољубиво јача-
ње војних потенцијала” у источној и 
југоисточној Европи, како би алијанса 
била спремна за нови рат – „одбрам-
бени”, као и увек.

А за случај да грађани Запада про-
зру игру и одлуче се на побуну, запад-
не демократије имају припремљена 
решења и управо их тестирају у Ка-
нади. Ко се побуни може добити до-
бре батине, допасти демократске ап-
сане, а приватни банкарски рачуни 
му могу бити демократски блокира-
ни. Ово последње је нешто ново под 
западним сунцем у коме је приватна 
својина била светиња.

У овом тексту се нисам бавио не-
сретном, неспособном и стерилном 
Европском унијом и њеним трагич-
ним вазалним положајем у односу на 
САД. Отуда сам пропустио да кажем 
како се политика ЕУ већ деценијама 
води у корист сопствене штете. Али 
ако сам то пропустио, нећу пропусти 
да поновим – свет је у рукама психо-
пата, па су отуда сви сценарији могу-
ћи, чак и они најмрачнији који измичу 
нормалном људском уму.

Небојша Катић, Политика

Осврт на актуелну ситуацију у Украјини

Рат није случајан – многи од њега имају користи
Многи данас настоје да ратом изађу из економског ћор-

сокака. Њихова корист од украјинске кризе је у томе што 
она погађа неколико циљева истовремено – скрива еко-
номски ћорсокак, шири и одржава стање страха и отвара 
пут реализацији геостратешких и енергетских циљева За-
пада, или барем САД-а.

СКРЕТАЊЕ МЕДИЈСКЕ ПАЖЊЕ
Ко прати светске медије и изјаве западних званичника, могао је сазнати 

да се „Руси спремају да униште физичку и електронску инфраструктуру 
Украјине, да бомбардују жене и децу”. У светлу украјинске кризе, грађани 
Европе ће разумети да њихови тривијални, егзистенцијални проблеми и 
њихови мали, небитни животи нису ништа спрам опасности по глобални 
поредак и демократију. Са страхом и сиромаштвом се зато мора живети, 
а за то су криви „агресивни Руси”.
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Н а самом почетку пригодне 
свечаности, присутне је по-
здравио Кристифор Брцан, 

председник дешчанског Култур-
но-уметничког друштва „Банат”, ко-
ји се у свом говору осврнуо на про-
шлост, када су Дешчани први пут 
кренули са конкурсима ЕУ. Тада је, 
захваљујући пројекту у склопу ИПА 
Програма прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија, приликом којег су 
партнери Дешчана били Врбашани, 
саграђен Српски културни, образов-
ни и духовни центар „Свети Сава”, а 
затим су уследили нови прекогра-
нични конкурси, помоћу којих су 
остварени нови циљеви. Давнашњи 
снови месних Срба су се обистини-
ли.

Захваљујући напорима руковод-
ства „Баната”  и успешно реализо-
ваним пројектима, у Дески је жив-
нула месна српска заједница. Цен-
тар „Свети Сава” почео је да се пуни 
културним, образовним и верским 
садржајем, а посебан подстицај да-
ло је припајање Српске основне 
школе и Српског забавишта, подру-

жница будимпештан-
ског Српског образовног 
центра „Никола Тесла”. 

Како ученици, тако и 
забавиштарци, укључени 
су у стручни рад, који се 
одвија у овом вишефун- 
кционалном центру, чије 
проширивање предсто-
ји. Наиме, по речима 
Кристифора Брцана, ра-
дује чињеница да су већ 
отпочели радови на из-
градњи четири нове ра-
дионице, које ће служи-
ти и као учионице. Поме-

нуте просторије, које ће се 
простирати на приземљу и поткро-
вљу, на 200 квадратних метара, биће 
обогаћене и додатном новом кухи-
њом, која ће бити у служби основаца.

„Пошто се број ђака у Српској 
основној школи из године у годину 
повећава, а завидан је и број фолкло-
раша ансамбла, центар 'Свети Сава' 
је почео да бива тесан”, нагласио је 
руководилац „Баната”, додајући да су 
подстакнути том чињеницом почели 
да размишљају о даљим плановима. 

Већ на пролеће прорадиће једна 
велика башта - „зелена школа и заба-
виште”, коју ће користити забави-
штарци и основци. Циљ је што боље 
упознавање сеоског домаћинства, од-
носно стицање знања и информација 
о некадашњем сеоском животу, али 
и данашњици.

У плану је и отварање једне Зави-
чајне куће, која треба да буде сведо-
чанство прошлости дешчанских Ср-
ба, али и данашњице. Усмени договор 
у вези са откупом некретнине, чији 
су власници били Срби, а налази се 
готово преко пута центар „Свети Са-

ва”, већ је постигнут, а свакако је 
охрабрујуће да је обезбеђено и фи-
нансијско покриће за набавку објекта 
којем припада и велика башта. 

„Неговање и заштита наше матери-
јалне и духовне културе је од посеб-
ног, општег интереса. Наше наслеђе 
треба да се сачува”, упозорио је Кри-
стифор Брцан, који је додао да у том 
процесу важан задатак има и Ради-
оница при „Банату”.

Такође, међу циљевима је споме-
нуо и изградњу једне мање спортске 
хале, величине 16х24 метра, која би 
била вишефункционална. Наиме, ту 
би се одржавале приредбе, спортске 
манифестације, разни форуми и др.

Руководилац ансамбла је упозо-
рио да сви успеси нешто вреде, ако у 
њиховим плодовима могу да уживају 
деца. Подучавање и образовање под-
млатка је од изузетног значаја и баш 
зато ће се посебан нагласак стављати 
на образовање, усавршавање деце и 
младих, који представљају нашу бу-
дућност. 

На крају свог поздравног говора, 
Кристифор Брцан је подсетио да је 
Српско културно удружење за јавно 
добро „Банат” у последњих 10-12 го-
дина у Деску успело да „донесе” 1,5 
милион евра конкурсних средстава, 
што је за једну непрофитну органи-
зацију, као што је „Банат”, итекако ве-
лики успех.

Присутнима се обратио и Шандор 
Кормањош, саветник Скупштине Чон-
градско-чанадске жупаније, који је 
истакао задовољство што је Жупани-
ја са Дешчанима постигла договор у 
вези са детаљима петогодишње са-
радње, вредне 55 милиона форинти. 
Унутар те сарадње се планира оспо-
собљавање Завичајне куће са изло-
жбеним простором и мањим дома-

ћим газдинством, у чијем одржавању 
би свакодневно били укључени и уче-
ници месне Српске основне школе, 
полазници подружнице будимпе-
штанског Српског образовног центра 
„Никола Тесла”, који у наставном про-
граму имају и занимања ручне ради-
ности.

За куповину куће и њену адапта-
цију биће потрошено нешто више од 
25 милиона форинти. Након адапта-
ције зграде, кренуће се и са оствари-
вањем осталих планова.

Шандор Кормањош је нагласио да 
су дугорочни планови Дешчана на-
ишли  на отворена врата код руко-
водилаца жупаније, признавши да га 
је фасцинирала етнографска изло-
жба постављена у поткровљу центра 
„Свети Сава”. Он је одао признање 
руководству „Баната” и поздравио 
концепцију рада и дугорочне циље-
ве, које је пред собе поставио наш 
најстарији и најтрофејнији ансамбл 
у Мађарској. Саветник је на крају 
својих поздравних речи истакао на-
ду да ће заједничка сарадња Чон-
градско-чанадске жупаније и „Бана-
та” бити крунисана успехом, на за-
довољство свих који на плећима 
носе судбину презентације богатства 
шароликости културе и туризма уоп-
ште.

Док је трајала свечаност поводом 
отварања пројекта „Добри суседи за 
заједничку будућност” у суседним 
просторијама су се одвијала разна 
занимања рукотворина, у којим су 
учествовали млади и стари, а главни 
носиоци пројекта су се побринули да 
деци обезбеде додатне занимљиве 
активности кроз анимацију, што је у 
кругу малишана наишло на велику 
радост и задовољство.

П. М.

У дешчанском Српском културном, образовном и ду-
ховном центру „Свети Сава”, 12. фебруара, одржано је 
свечано отварање прекограничног пројекта вредног 
близу 400.000 евра, који се реализује захваљујући де-
шчанском Српском културном удружењу за јавно добро 
„Банат” и Уметничком удружењу „Талентум” из Суботи-
це, у склопу ИПА Програма прекограничне сарадње Ма-
ђарска-Србија.

ДРУШТВО

„Добри суседи за  
заједничку будућност”

У Дески свечано отворен прекогранични пројекат
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К онференција поводом заврше-
не студије о знаменитим жена-
ма у науци и култури преко-

граничног региона Србије и Мађар-
ске, спроведене у оквиру пројекта 
„Знамените жене у науци и култури: 
дизајнирање искуства кроз заједнич-
ку туристичку руту и производ”, одр-
жана је јуче у просторијама Збирке 
страних уметности Музеја града Но-
вог Сада.

- Циљ пројекта свакако је подиза-
ње свести о женама у култури и на-
уци, као и у другим областима – ис-
такла је директорка Музеја града 
Новог Сада Весна Иковић. - Поред 
тога што повезујемо две републике 
– Србију и Мађарску, изузетно је ва-

жно да нагласимо чињеницу да ће 
пројекат, кроз промоцију заједнич-
ких културних вредности и наслеђа, 
оснажити односе те две земље.

На конференцији је представљен 
и стратешки документ на основу ко-
јег ће бити креирана прекогранична 
културно-туристичка рута, која ће 
повезати знамените жене у науци и 
култури између Србије и Мађарске. 
Представница тима који је спровео 
студију проф. др Татјана Пивац ука-
зала је на значај стратешког доку-
мента за целокупан пројекат.

Прекогранична културно-тури-
стичка рута, која ће повезати живот-
не и стваралачке путеве знаменитих 
жена у науци и култури Србије и Ма-

ђарске, почеће у Новом Саду, а завр-
шити се у Сегедину, повезујући ва-
жна места, музеје и галерије, реле-
вантне за живот и рад тих жена.

Главна рута обухватиће наслеђе 
шест градова у Србији и Мађарској: 
Нови Сад, Сомбор, Суботицу, Сеге-
дин, Кечкемет и Мако, а споредна 
наслеђе мањих места, попут родне 
куће Исидоре Секулић у Мошорину, 
дворца Дунђерски (Каштел) у Кулпи-
ну, Народног позоришта „Стерија” у 
Вршцу, зграде Задужбине баронице 
Еуфемије Јовић у Бечеју, Библиотеке 
Гемеши Естер, Културног центра у 
Илешу, Кишкун музеја, палате Рек у 
Сегедину и друге.

- Документ пружа одрживи алат 

за управљање туристичком рутом и 
дефинисање будућих акција, одго-
ворних тела и буџета потребног на-
кон завршетка пројекта – потврдила 
је др Татјана Пивац. – Њиме је обу-
хваћена анализа тренутног стања 

развоја туризма на местима на рути, 
постојећих проблема и потенцијал-
них претњи, како бисмо утврдили 
позитивне примере у свету и у ком 
правцу би наша културно-туристич-
ка рута требало да се развија. Циље-
ви те руте су, пре свега, повећање 
броја посетилаца у назначеном пре-
кограничном подручју, осавремења-
вање туристичког искуства употре-
бом савремених технологија, пове-
зивање кључних актера у култури 
туризма ради промоције наслеђа и 
креирање културно-туристичког 
производа, бренда наслеђа везаног 
за знамените жене и подизање све-
сти о њиховом доприносу на овом 
подручју. 

САРАДЊА Нови међудржавни пројекат

Студија о знаменитим женама  
Србије и Мађарске

Прекогранична културно-туристичка рута, која ће повеза-
ти животне и стваралачке путеве знаменитих жена у науци 
и култури Србије и Мађарске, почеће у Новом Саду, а завр-
шити се у Сегедину, повезујући важна места, музеје и гале-
рије, релевантне за живот и рад тих жена.

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА 
МИЛЕВИ МАРИЋ АЈНШТАЈН

Музеј града Новог Сада већ увелико ради 
на адаптацији простора на Петроварадинској 
тврђави, како би ту до краја године била по-
стављена изложба о Милеви Марић Ајнштајн. 
Археолози у згради музеја Новог Сада на Пе-
троварадинској тврђави имају пуне руке по-
сла, а налази би требало још једном да по-
тврде континуитет живота на петроварадин-
ској стени. Након археолошких испитивања 
почеће и комплетна обнова и техничко опре-

мање западног крила и атријума зграде музеја чиме ће се добити око 800 
квадрата новог изложбеног простора.

„Не само што ћемо добити нови изложбени простор, већ ће то бити про-
стор, по најсавременијим критеријумима када је реч о изложбеним про-
сторима и када говоримо о микроклиматским условима контроле светла”, 
рекла је Ивана Гудурић из Музеја града Новог Сада.

У том реконструисаном простору прво ће бити постављена изложба по-
свећена Милеви Марић Ајнштајн. Цео тај посао део је IPA пројекта између 
Мађарске и Војводине како би се Нови Сад и Сегедин повезали заједнич-
ком туристичко-културном рутом.

„Реч је о туристичкој тури којом се промовишу знамените жене у науци 
и уметости и сам пројекат подразумева две мултимедијалне изложбе: јед-
ну у Мађарској и једну код нас Милева Марић Ајнштајн, коју ради Душан 
Јововић, мултимедијални уметник из Београда”, напомиње Ивана Гудурић, 
из Музеја града Новог Сада. Изложба посвећена Милеви Марић биће отво-
рена ове године у оквиру програма титуле Европске престонице културе 
и биће постављена три године.

Ивана Јовановић Гудурић: 
ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ДОПРИНОСУ ЖЕНА У КУЛТУРИ

Кустос Музеја града Новог Сада Ивана Јовановић Гудурић истакла је 
податак о томе да је мисија културно-туристичке руте подизање свести о 
доприносу жена култури и науци прекограничног региона Мађарске и 
Србије, као и смањивање родне неједнакости у том домену, повећањем 
препознатљивости и атрактивности културног наслеђа повезаног са 
значајним женама. Такође, представила је детаљнији садржај пројекта.  
- Са музеолошког аспекта, главни садржај пројекта чине две велике изложбе. 
Једна посвећена Милеви Марић Ајнштајн у Музеју града Новог Сада, а 
друга у Сегедину, посвећена животу и раду фотографкиње Манци Бек, 
сликарке Нани Куковец и библиотекарке Аготе Фишхоф – открила је Ивана 
Јовановић Гудурић. – Пројектом је предвиђена и израда мобилне апликације 
за саму туристичку туру, као и заједничке веб-платформе за промоцију, 
помоћу које ће корисници имати могућност да се детаљно информишу.
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У образложењу за доделу при-
знања „Сава Текелија” акти-
висти из Новог Сентивана 

Милошу Путнику, између осталог је 
наведено да је он „цео свој досада-
шњи живот посветио очувању кул-
турних и верских добара Срба у 
Новом Сентивану”. 

„Након студија, враћа се у родни 
Сентиван и од тада је активан члан 
у свим српским организацијама. 
Тренутно је члан Српске народно-
сне самоуправе у Новом Сентивану 
и члан Црквено-општинског управ-
ног одбора у поменутом насељу. 
Био је и дугогодишњи члан Самоу-
праве Срба у Мађарској. Милош 
Путник је и редован појац у паро-
хијама: Нови Сентиван, Вашархељи 
и Деска, а по потреби навикао је да 

поји и у другим парохија-
ма Сегединског намесни-
штва. Поред тога, више 
деценија брине о улепша-
вању храма у Новом Сен-
тивану, парохијског дома 
и околине. Својим новча-
ним прилозима много пу-
та је помогао око обнове 
светог храма, поготово 
прошле године, када је у 
потпуности обновљена 
спољашњост цркве и по-
стављен нов крст на тор-
њу”, каже се у образложе-
њу предлагача.

Одлука Скупштине 
ССМ-а је, према речима 
Милоша Путника, за њега 
била изненађење. Уз за-
хвалност, каже да ће се 
трудити да и убудуће ра-
ди на очувању верских и 
културних добара срп-
ског народа и оправда 
поверење које му је ука-
зано овим високим при-
знањем. 

Чувати културна и 
црквена добра српског народа 
данас није лако, али је свакако 
племенита ствар. На који на-
чин Ви то чините?
- Знамо да је Србима одувек било 

важно да зидају храмове. Ми мора-
мо да сачувамо оно што су нам пре-
ци оставили, да даље улепшавамо 
наше светиње. Наравно, при свему 
томе не смемо заборавити наше 
обичаје, древне традиције. Све то 
значи да ми нашу делатност треба 
да вршимо кроз литургију, кроз пра-
знике, кроз прославе и мислим да 
ћемо на тај начин успети да сачу-
вамо све оно што је важно у живо-
ту српског народа.

Ви сте старатељ српске право-
славне цркве у Новом Сентивану. 

Колико година траје 
то вођење бриге о хра-
му? 
- Ту дужност ја сам на-

следио од свог покојног 
оца. Он је радио послове 
око цркве, спремао ју је, 
чувао. То је нека врста 
аманета-наследства, што 
ми не пада тешко и сма-
трам да је веома важно. 
Ми треба да чувамо и 
штитимо оно што смо на-
следили, јер као што сви 
знамо, црква је Дом Бож-
ји и човек не живи само с 
хлебом, него и са моли-
твама, која је потребна за 
човекову душу, за спасе-
ње свих нас. 

У том храму сваке не-
деље појите, прати-
те свету литургију, 
молитвене речи све-
штеника. Знамо да је 
данас у Мађарској 
мали број појаца, па 
зато можемо рећи да 
Ви, као један од тих 
малобројних појаца, 
имате итекако важан задатак 
када одговарате на јектеније, 
певате или читате одређене цр-
квене текстове.
- Део свете литургије свештеник 

сам не може да служи. Потребан му 
је народ Божји, а унутар народа онај 
који ће му одговорити на јектеније, 
појати и пратити свету литургију. За-
то, сходно томе што знам и умем, по-
кушавам да помогнем где год могу. 
Покушавамо да младе усмеримо ка 
томе, да их уведемо у богослужење, 
како би пратили свету литургију, чи-
тали „Апостол”, као и да поводом 
прославе Светог Саве декламују. Ми 
младе треба да привучемо Цркви. 
Свештеник сам за себе не може све-
ту литургију да служи, само са наро-
дом Божјим, који ће рећи „Господи 
помилуј” или „Амин”! За-
једница се помоћу Цр-
кве мора очувати!

Очување и неговање 
српске културе и 
светосавског српског 
православља је при-
оритетан задатак. 
Као члан новосенти-
ванске Српске само-
управе, шта можете 
на овом пољу додат-
но да учините, тј. на 
који начин настоји-
те да усмеравате и 
саветујете младе, 
па и старије по том 
питању?
- Само кроз литургију 

можемо све да учинимо.
То нам је оставио сам Го-
спод Исус Христос ре-
кавши: „Ово чините ме-
ни у спомен”. Значи, све 
морамо повезати са Све-
том литургијом. Тако и 
децу морамо крштавати, 
поучавати у вери, јер 
свака породица је црква 
мала. Значи, и родитељи 
су обавезни да своју де-
цу васпитавају у хри-

шћанском духу, ако то сматрају као 
вредност. Црква је ту као шира зајед-
ница, која ће загрлити ту децу, поуча-
вати их у предању својих отаца и ве-
ри православној. 

Награда, кажу, обавезује. Како 
даље?
- То је тако. Награду схватам као 

израз љубави наше заједнице, пошто-
вања према појединцу. Међутим, и ти 
појединци су чланови, саставни дело-
ви те заједнице. Значи, ми сами не 
можемо постићи добре резултате; са-
мо сложно и заједно смо у могућно-
сти да постигнемо успехе. Баш зато, 
награду, коју сам примио, сматрам 
потврдом успешног рада наше зајед-
нице и подстреком за даљи рад.

Разговор водио: Предраг Мандић

У служби очувања културног  
и духовног наслеђа

 ИНТЕРВЈУМилош Путник, добитник Повеље „Сава Текелија”

На предлог дешчанске Српске православне црквене оп-
штине, КУД-а „Банат” и Самоуправе Срба у Дески, одлу-
ком Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, једна од 
Повеља „Сава Текелија” додељена је Милошу Путнику, 
дипломираном теологу и појцу, старатељу српског право-
славног храма у Новом Сентивану.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ
С обзиром на недавне нове земљотресе у Хрватској, показујући соли- 

дарност са онима који су страдали,  Печујско-барањско српско удружење 
и печујска Српска православна црквена општина организују прикупљање 
помоћи за страдале у тим потресима. Стога позивају све људе добре воље 
да помогну онима који су у невољи. Помоћ се очекује у трајној, конзервираној 
храни, хигијенским средствима, шећеру, брашну и јестивом уљу, газираној 
води, ћебадима, креветнини и полифарби. Добровољни, хуманитарни 
прилози очекују се до краја марта у центру печујских Срба у Улици 
Зринског број 15.  Помоћ страдалима биће достављена почетком априла.
Детаљније информације:
Јереј Милан Ерић: +36 30 6595790
Предраг Мандић: +36 30 9699020
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M aђарбојска српска народ-
носна самоуправа већ на 
самом старту нове кален-

дарске године за собом је оставила 
две одржане седнице. Најпре је засе-
дала 25. јануара, а одмах потом је сед-
ница одржана и 8. фебруара. Вера 
Вуковић Рот, председница тог тела је 
за наш лист овим поводом рекла:

„Ми смо наше прво овогодишње 
заседање одржали 25. јануара, на ко-
јем се могло чути да је ССМ прире-
дила прославу Никољдана, као и да 
смо деци која живе у насељу подели-
ли пригодне поклон-пакетиће. Пошто 
се не ради само о црквеном празнику, 
него и дечјем, наша самоуправа је 
почастила децу колачима и соковима. 
Поред тога, још пред сам крај прошле 
године, наручили смо 'Српске недељ-
не новине' за српски живаљ у нашем 
селу, као и за сеоску библиотеку, а 
такође смо послали наруџбине и за 
'Српски календар' за 2022. годину. У 
оквиру друге тачке дневног реда раз-
мотрили смо и вредновали уговор о 
сарадњи са локалном самоуправом. 
Исто смо учинили и са споразумима 
о сарадњи са разним српским народ-
носносним самоуправама. Наиме, ти 
уговори се потписују на годину дана. 
Овом приликом на ред су доспели 
споразуми везани са Самоуправама 
Срба у Липови, Харкању и Чобанцу. 
Морам посебно истаћи да наша са-
радња садржи редовно међусобно 
информисање, заједничку организа-
цију разних приредаба, међусобне 
посете и учешће на манифестација-
ма, едукацијама, па и конференција-
ма”, истакла је госпођа Вуковић Рот.

Када је реч о плановима, у априлу 
ће Срби у овом месту прославити Ус-
крс, приликом којег се предвиђа и 
освећење гробова. Током јуна ће се 

присетити свих оних који су између 
1950. и 1953. године интернирани на 
присилни рад на Хортобађ, просла-
виће спасовданску храмовну славу у 
Бремену и присуствовати духовској 
храмовној слави у Мохачу. У шестом 
месецу ће учествовати у организаци-
ји Народописног табора, а планова 
има и за другу половину године, о че-
му ћемо свакако и ми извештавати.

На дневном реду другог заседања 
у Мађарбоји нашла се измена буџета 
за 2021. годину, као и усвајање буџета 
за 2022. годину, а разговарано је и о 
пружању финансијске подршке Удр-
жењу за неговање српске културе и 
традиције у Мађарбоји. 

У плану је извођење радова на срп-
ском православном гробљу, за шта је 
ова самоуправа успешно конкуриса-
ла код Фонда „Бетлен Габор”, у циљу 
подизања новог крсног знамења.

Радови на обнови зграде бивше 
српске Вероисповедне школе су 
управо у току: 

„У току су послови који обухватају 
кухињу, водени чвор, салу за одржа-
вање приредаба. Измениће унутра-
шња врата и прозоре, а у плану је и 
измена спољашњих прозора, кречење 
зграде како изнутра, тако и споља. Иа-
ко нам уговор прописује да радове 
морамо завршити до краја децембра, 
ја се искрено надам да ћемо са ве-
ћим делом послова бити готови већ 
у мају”, каже наша саговорница. 

*
Срби у Шиклошу се надају успе-

шној години. То се може закључити 
након прве овогодишње седнице 
Српске самоуправе у том месту 
(ССШ), којом је председавао Иван Ја-
ношев. Свој оптимизам трочлано 
представничко тело базира на држав-

ној помоћи, односно, на конкурсима 
које је поднело код Фонда „Бетлен 
Габор”, а који су позитивно вреднова-
ни од стране чланова кураторијума 
поменуте фондације.

Срби у Шиклошу су приликом кон-
ципирања програма за текућу годину 
остали доследни и верни старим, тра-
диционалним приредбама. Посебан 
нагласак ће се ставити на празновање 
на Ђунтиру, ходочасном месту барањ-
ских Срба, где је некада почивао де-
спот Стефан Штиљановић, бранилац 

града и светитељ, а такође међу 
истакнуте приредбе се убраја и про-
слава храмовне славе Светог велико-
мученика Димитрија.

Међу овогодишњим плановима 
шиклошких Срба се налази и учешће 
у организацији „Веронаучног кампа” 
Епархије будимске, организовање 
„Српске вечери” почетком августа, 
када ће ову приредбу својим насту-
пом увеличати КУД „Рузмарин” из 
Калаза. Такође, у осмом месецу, Срби 
и њихови пријатељи имаће прилике 
да се диве фолклорном умећу још 
једног нашег ансамбла – КУД-а „Та-
бан” из Будимпеште.

Свакако, највећи подухват ССШ би-
ће обнова некадашњег гробног места 
деспота Стефана Штиљановића на 
Ђунтиру. Шиклошани су за извођачке 
радове добили близу 1,5 милиона фо-

ринти. Међу овогодишње активности 
ССШ биће уврштено и окончање ра-
дова на новоизграђеној споредној 
згради, у порти храма Св. великому-
ченика Димитрија. За ове радове је 
Уред премијера Мађарске, преко Са-
моуправе Срба у Мађарској, из одво-
јеног финансијског извора, Шиклоша-
нима обезбедио милион и 450 хиљада 
форинти. 

Влада Мађарске и ове године до-
нела одлуку да пружи једнократну 
помоћ народностима, у интересу 
очувања националног идентитета, 
матерњег језика, културних добара 
и традиције, а међу добитницима по-
моћи су, поред Шиклошана, и друге 
српске организације и установе у 
Мађарској.   

*
Самоуправа Срба у Сантову (ССС) 

је 14. фебруара одржала прво своје 
овогодишње заседање. Седницом је 
председавала Нада Бунчић Ђурић, а 
на дневном реду заседања нашле су 
се две тачке: усвајање овогодишњег 
буџета и конципирање плана рада за 
текућу 2022. годину.

На форуму је наглашено да су за 
сада извесна само она средства ко-
ја ће, слично осталим народносним 
самоуправама у Мађарској, бити 
обезбеђена из централног буџета, а 
то је 1.040.000 форинти. Ту ће још би-
ти придодата финансијска припо-
моћ од 100.000 форинти, коју сваке 
године месној српској самоуправи 
додељује локална самоуправа села 
Сантова. Средства се очекују и на 
основу диференцијалног финанси-
рања народносних самоуправа у 
Мађарској. 

Сантовчани су успешно конкури-
сали код Фонда „Бетлен Габор”, па 
ће моћи да остваре своје планове 
као што су: „Дани српске културе у 
Сантову”, „Дани Сантовчана”, „Дани 
културе и гастрономије”, одлазак на 
поклоничко путовање у Београд, 
одржавање књижевне вечери и сл.

ССС ће и ове године наставити ра-
дове на адаптацији и улепшавању До-
ма српске заједнице у том месту. За 
ове послове је успешно конкурисала 
код Фонда „Бетлен Габор”, где је кон-
курисао и КУД „Весели Сантовчани”, 
који ће своје ново седиште ускоро 
имати у том објекту. 

П. М.

Актуелности из локалних српских средина

Програми и планиране акције 
у нашим насељима на југу 

Ово доба године традиционално је период када многе 
српске самоуправе у Мађарској крећу у реализацију својих 
годишњих планова. Тим поводом, састала су се и три срп-
ска представничка тела на југу земље.

Шиклош

Мађарбоја
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Г рад Помаз и његови житељи 
не заборављају Тихомира Ву-
јичића, познатог композитора 

и етномузиколога, рођеног 23. фебру-
ара 1929. године, у овом градићу на-
домак Будимпеште. Нажалост, поги-
нуо је у авионској несрећи изнад Да-
маска, на Преображење 1975. године. 
На рођендан овог српског интелек-
туалца и уметника, који је виртуозно 
свирао на бројним инструментима и 
који је свој живот посветио бележе-
њу, неговању и промовисању музике 
српске и хрватске националне мањи-
не, јужнословенског музичког звуч-
ног наслеђа, много људи је дошло да 
присуствује пригодној свечаности, 
чији је иницијатор и организатор би-
ла локална самоуправа града Пома-
за.

Пред многобројним присутнима, 
након музичког увода у заједничкој 
интерпретацији чланова Оркестра 
„Вујичић” и Оркестра „Шендерге”, 
свечани говор одржао је Петер Хар-
ди, заменик градоначелника Помаза. 
Он се осврнуо на покретање иници-
јативе већинске самоуправе, да се 
Тихомиру Вујичићу, након трга, по-
свети и улица у родном Помазу.

 „Пре неколико месеци мој драги 
пријатељ Петер Вертеш, који је члан 
Одбора за развој града, потражио 
ме је са образложењем да Нада Не-
дуца (родом из Чанада – прим. ауто-

ра), удовица познатог скулптора Ка-
роља Очаија, уметника и добитника 
Мункачијеве награде има добровољ-
ни прилог, који жели да поклони гра-
ду Помазу. Упитао је да ли хоћемо да 
га примимо? А ево о чему је реч. Ра-
ди се о једној спомен-плочи, рељефу, 
који је уобличен у уличну таблу. На-
равно да смо били за, тј. да прихва-
тимо племениту понуду. Међутим, 
тада је настао проблем – у Помазу 
не постоји улица која носи име Ти-
хомира Вујичића. Постоји трг који 
носи његово име и налази се у непо-
средној близини његове родне куће, 
међутим, улицу нема. Ту је на сцену 
ступио Градоначелнички уред, који 
је поднео иницијативу. Посланичко 
тело је, удовољавајући свим закон-
ским прописима, донело решење и 
изгласало одлуку, и крајњи резултат 
је да Помаз сада има и Улицу Тихо-
мира Вујичића. Прихватањем несва-
кидашњег дара и отварањем улице 
која носи име Тихомира Вујичића, ми 
се изнова поклањамо његовој успо-
мени, а уједно и српској култури. То 
је дужност града Помаза”, истакао је 
заменик градоначелника.

Он је додао да Тихомира Вујичи-
ћа, нажалост, није познавао, али да 
му је познато да је он био веома оми-
љен. 

„Баш зато, природно је да локална 
самоуправа града чува спомен на 

свог мештанина српске национално-
сти, подржава опстанак и развој срп-
ске, па тако и помашке српске култу-
ре. Градоначелнички уред потпома-
же и реконструкцију месног српског 
православног храма, старог 300 го-
дина. Обезбедили смо и просторију 
помашкој Српској самоуправи, а 
искрено се надам да ћемо још ове 
године моћи обезбедити седиште и 
КУД-у 'Опанке'”, рекао је Петер Хар-
ди.

У наставку свечаности, рељефну 
спомен-плочу открио је Иштван Леј-
дингер, градоначелник Помаза, а по-
том је помен Тихомиру Вујичићу слу-
жио јереј Љубисав Милисавић, парох 
помашки. 

Венац су потом положили и чла-
нови помашке Српске самоуправе, 
предвођени председницом Аницом 
Шошић Крунић.

Пригодна свечаност је, затим, на-
стављена у сали помашке Српске 
православне црквене општине, где 
су о делу Тихомира Вујичића и Ка-
роља Очаија беседили универзитет-
ски професор др Балаж Дери, исто-
ричар музике, и Агнеш М. Бакоњвари, 
историчар уметности.

Говорећи о Тихомиру Вујичићу, др 
Балаж Дери је подсетио да је врсни 
композитор и етномузиколог био и 
велики шаљивчина. 

„Својим музичким шалама био је 
непревазиђен. Његова композитор-
ска дела карактеришу професиона-
лизам и упечатљива музика. Слуша-
јући данас његове композиције, сло-
бодно можемо рећи да су оне 

отпорне на време и пролазност. Он 
је био двојезичан и двокултуран. 
Подједнако је био члан српске и ма-
ђарске заједнице”, рекао је др Дери.

Представљајући богатство компо-
зиторског и етномузиколошког рада 
рођеног Помазлије, у којем није мо-
гло изостати ни помињање издања 
„Музичке традиције Јужних Словена 
у Мађарској”, др Дери је подсетио да 
се Тихомир Вујичић бавио сакупљач-
ким радом и у свом родном насељу, 
а о томе сведоче и записи који се 
брижљиво чувају. Захваљујући њему, 
као и оркестру који носи његово име, 
како рече говорник, милиони људи 
су упознали музичку баштину Ју-
жних Словена у Мађарској, пре све-
га Срба и Хрвата, рекао је говорник.

Историчар уметности Агнеш М. 
Бакоњвари се у свом говору осврну-
ла на сличности двојице уметника: 
Кароља Очаија и Тихомира Вујичи-
ћа, скулптора и композитора, којима 
је својеврсна копча била др Нада Не-
дуца. 

„Наду и Тихомира везали су зајед-
нички корени, зближила их је српска 
култура. Ако, пак, погледамо умет-
ничке нагоне Кароља Очаија и Тихо-
мира Вујичића, онда можемо рећи 
да су они показали сличан ствара-
лачки нагон, страст која их је пове-
зала. Њихово пријатељство, које тра-
је у бескрајности кристалне структу-
ре, можемо осећати и данас. Њиховој 
сродној духовности одаје се дужна 
пошта”, истакла је Агнеш М. Бакоњ-
вари.

П. М.

У Помазу откривена спомен-
плоча Тихомиру Вујичићу 

Сећање на истакнутог српског уметника СВЕЧАНОСТ

Поводом обележавања 93. рођендана познатог етному-
зиколога и композитора српског порекла, рођеног у Пома-
зу, недалеко од његове родне куће и Трга Тихомира Вуји-
чића, откривена је рељефна спомен-плоча, у улици која од 
сада такође носи његово име.

Јереј Љубисав Милисавић:
СЕЋАМО СЕ ТИХОМИРА И ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

„Веома се радујем што смо и на овај хришћански начин обележили рођен-
дан и молитвом се присетили Тихомира Вујичића. Он је рођен овде, а његов 
отац је тада био свештеник у овој цркви. Прошло је скоро 50 година откако 
је Тихомир страдао у авионској несрећи, али ми га се и данас, после толико 
година, сећамо. Успомену на њега чува мађарска држава, као и ми, његови 
сународници, а посебно ме радује чињеница да га се сећа и град Помаз, на 
овакав начин.”
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

У години мађарске револуције, 
дошла је до пуног изражаја 
његова заинтересованост за 

политику, коja га обележава као јав-
ног, политичког радника. Будући да је 
своју публицистичко-политичку де-
латност започео у предвечерје рево-
луције у Монархији, Игњатовић се 
већ на почетку свог јавног рада, као 
млад интелектуалац, сусрео са на-
родносним питањем, које се у то вре-
ме, почетком 1848, постављало у свој 
својој сложености. То је значило да 
су се њиме морале позабавити све 
српске умне и интелектуалне снаге. У 
то време Срби су од политичких ли-
стова имали само „Сербске народне 
новине”, чији је уредник био Теодор 
Павловић. Стога је сасвим разумљиво 
да су у данима ишчекивања и неизве-

сности, који су претходили мартов-
ским догађајима у Бечу и Пешти, Па-
вловићеве новине биле отворене за 
сарадњу свима онима који су желели 
да у њима пишу о српским национал-
ним интересима. 

Јасно уочавајући сву важност на-
родносног питања за даљи опстанак 
и развитак српског народа у Угарској, 
Јаков Игњатовић је као сарадник 
„Сербских народних новина”, поред 
ангажовања на другим значајним пи-
тањима, у времену од јануара до ма-
ја 1848. највише писао о „потребоћа-
ма” српског народа у том бурном и 
„великом времену”, које је поново 
вратило у употребу реч народност. 
Народносно питање је у то време би-
ло једно од најзамршенијих у Хаб-
збуршкој монархији, које се у тренут-

ку, када је због револуционарног вре-
ња било јавно постављено, није више 
могло довести у склад са постојећом 
државном политиком. 

Прокламовање народносних сло-
бода постављало се као 
судбинско питање за на-
роде Монархије, а и за 
опстанак саме државе 
као разнородне заједни-
це. У угарском делу Мо-
нархије оно се, због ис-
кључивости мађарске 
реформне акције, поста-
вљало још у оштријој 
форми и директно се 
сводило на питање даљег 
очувања националног 
идентитета немађарских 
народа Угарске. 

Једно од суштинских 
питања које је, у то време, 
заокупљало пажњу гото-
во свих народности у 
Угарској, па тиме и Срба, 
тицало се уређења њихо-
вог положаја у оквирима 
Монархије. И управо ту, 
на том питању почело је 
одвајање Срба и Мађара, 
много пре него што су 
наступили потоњи рево-
луционарни догађаји. На-
шавши се на средокраћи 
догађаја, између пробу-

ђеног мађарског национализма и на-
ционалних тежњи свог народа, Игња-
товић је у својим чланцима одлучно 
и непоколебљиво стао на страну 
обесправљених и угњетених народа, 
захтевајући да се народносно питање 
у Угарској реши у духу и у складу са 
захтевима које су наметнули ново 
време и нове околности. 

На заседању Угарског сабора у По-
жуну крајем 1847. и почетком 1848, во-
ђене су дискусије око предлога да се 
законом утврди постојање само једне 

мађарске политичке нације и једног 
државног (мађарског) језика на целој 
територији Угарске. Убрзо потом до-
шло је и до предлога који се односио 
на српски народ, а сводио се на за-
хтев да се све српске богослужбене 
књиге о државном трошку преведу 
на мађарски језик, што је значило да 
се и богослужење убудуће имало 
обављати на том језику. Све је то Ср-
бе у Угарској доводило у највећу не-
доумицу, тим више што нису имали 
јединственог јавног мњења, нити пак 
заједничког политичког програма, па 
се, како је то забележио Игњатовић, 
„све окретало само око питања: Шта 
ћемо и како ћемо?”, што је значило 
„да ни сами не знамо начисто шта 
хоћемо и где је граница наших жеља 
и права”.

Свестан опасности која је из тога 
могла да произиђе за српски народ у 
Угарској, а у намери да му подигне 
национални дух и самопоуздање, Иг-
њатовић је већ крајем јануара 1848. 
представио читаоцима своје мишље-
ње „о српској народности”. Устајући 
смело и отворено у њену одбрану, он 
је на одмерен и уверљив начин поку-
шао да одреди положај Срба у Мо-
нархији и да укаже на могућност уре-
ђивања њихових државно-правних 
односа у Угарској. 

Добро обавештен о свим важнијим 
политичким питањима уз то јасан у 
излагању и непристрастан у оцењи-
вању, Игњатовић је о свим спорним 
питањима говорио са мером, а у духу 
захтева новог времена, који нису пре-
лазили постојеће „законске границе”. 
Његова намера била је да, у времену 
у коме се још више размишљало него 
радило, подстакне посустале српске 
снаге на акцију у правцу „осигурања 
народности”, и да укаже на пут којим 
треба ићи да би се стигло до тог же-
љеног циља. 

Д. А.

Два века од рођења Јакова 
Игњатовића (5)

Ушавши у политички живот револуционарне 1848. годи-
не, Јаков Игњатовић је непрекидно био у жижи политич-
ких збивања, било као активни учесник у догађајима, било 
као публициста и писац. У предвечерје револуције, он је 
као сарадник „Сербских народних новина” Теодора Па-
вловића, писао о најважнијим темама и, како изгледа, у то 
доба имао највише утицаја у овом листу. Народносно пи-
тање је у то време било једно од најсложенијих у Хабзбур-
шкој монархији.

ИДЕАЛИ РАВНОПРАВНОСТИ И СЛОБОДЕ
Јасно уочавајући сву сложеност постојећих међунационалних односа у 

Угарској, Игњатовић је настојао да Србе покрене из њихове „предубоке 
гњилости”, у којој су се нашли на почетку овог новог времена, услед стица-
ја одређених околности и одсуства политичких идеја и политичког програ-
ма. У свом осврту на мађарске реформе, чији је носилац било средње плем-
ство, Игњатовић је истицао да су њима „многи цивилизације вопроси с 
успехом решени”. Али, у исто време је упозоравао да оне морају бити у 
пуној сагласности са стварношћу, јер Угарска као многонационална држа-
ва може обезбедити свој опстанак и напредак само ако у свом будућем 
развоју осигура пуну равноправност и слободу за све народе. 

ПРОТИВНИК МОДЕЛА ЈЕДНЕ ПОЛИТИЧКЕ НАЦИЈЕ
Јаков Игњатовић се супротстављао политичком начелу о постојању је-

динствене мађарске политичке нације, и тим поводом писао: 
„Има у Мађарској политикера који јавно проповедају да у Унгарији само 

једна народност има, и то само мађарска, а други националитет без – status 
in statu – помислити се не може; треба, веле, да је у држави једнакост и је-
динство, тако дакле и српска народност не суштествује”.

Пишући одмерено и трезвено, Игњатовић је доказивао да се такве наме-
ре, чији је циљ био јединствена нација и језик у држави, не могу „с поли-
глотском државом помирити”, док је умерене подсећао на сарадњу Срба и 
Мађара у прошлости, наглашавајући да су „стари Мађари више толерантни 
били” у односима према другим народима.
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П олицијски шпицлов је наста-
вио да пише свој дневник: 
„Ужас! Но, да се вратим том 

чланку Теодора Павловића, уредника 
„Сербских народних новина”. Наве-
шћу још један део тог огавног написа: 

»Угледајте се у осталу Европу, по-
можите себи, и Бог ће Вам помоћи. 
Ово је особито време! Сербија има 
бити средиште сливена сила: она ва-
ља да почне. Сад или никад!!! рекоше 
Мађари; сад или никад треба да рек-
ну тракијнски Славени. Ослободити 
се морате, то је извјестно; начин и пут, 
знаћете ви боље, него и ко други. Ко 
слободу не жели, није достојан сло-
боде... Револуције прави у наше дане 
глас народа: а ви Бошњаци, Сербијан-
ци, Бугари, треба да сте један народ... 
помислите на идуће дане, помислите 
на велико једно отечество у тој рај-
ској земљи... Сербијо, назнај твој зада-
так! Ти си срце славенске тракијнске 
државе. Види прст промисла, који ти 
пут показује. Зар је узалуд судба уре-
дила, да се срце отечества слободно 
нађе, кад удари час, који има цјело 
тело ослободити? Куцнуо је тај час!«

Већ идућег дана похитах да о томе 
известим свог претпостављеног. Же-
лео сам што пре да загорчам живот 

том проклетом Павловићу. Прво сам 
потплатио двојицу разбојника који су 
га једне априлске вечери поштено из-
млатили. Затим му наместих и добру 
замку која му је брзо дошла главе. Од 
моје Норе дознадох да с времена на 
време и Павловић посећује црвеним 
фењером украшену Хусареву кућу. 
Платио сам јој поштено. Новац сам 
редовито добијао од Бернштајна. Бо-
же, како сам мрзео ту огавну чивут-
ску кућерину! Кожа ми се најежила. 

Од Трговца сам добио тачне, не-
двосмислене инструкције сабране у 
три латинске реченице: »Faber est suae 
quisque fortunae« (»Свако је своје сре-
ће ковач.«). »Fiat voluntas tua.« (»Нека 
буде воља твоја.«) »Dolores infernum.« 
(»Паклене муке.«) 

Вешта Нора предузела је све неоп-
ходне кораке како би Павловић про-
вео ноћ са девојком зараженом си-
филисом. Осим тога, сваког трећег 
дана слао сам анонимна претећа пи-
сма том омраженом Павловићу. Пи-
сао сам му на мађарском, немачком 
и на српском језику, а једног кишови-
тог дана потплатио сам кажњенике 
који су тек изашли са робије да про-
вале у његов стан и да из њега однесу 
све што се може померити. Негде кра-

јем лета или већ на почетку јесени 
1848. године, начуо сам да је оболели 
Павловић заувек напустио Пешту. 

Пожурио сам до Орцијеве куће ка-
ко бих бечког колегу што пре изве-
стио о обављеном задатку: »Acta est 
fabula« (»Представа је завршена.«), 
»Consummatum est.« (»Свршено је.«) 
»Omnia ad maiorem 
Dei gloriam!« (»Све 
на већу славу Бож-
ју!«) 

Мој труд уродио 
је плодом! Наравно, 
Павловићу ништа 
није било јасно. Ни-
је могао ни да пој-
ми шта се то деша-
ва са њим.”

*
Шетајући испред 

отменог троспрат-
ног класицистичког 
здања Немачког те-
атра, негде среди-
ном априла месеца 
1848. године, Сава 
Вилински, посве не-
очекивано, поново 
угледа девојку с 
очима боје боров-
нице. Сада је била у 
друштву елегантно 
обучених родите-
ља. Беше то господ-
ски дотеран свет ко-
ји двапут сања пре 
но што једном изу-
сти реченицу. Сава 
се одушеви лепо-
том девојке, али се 
не усуди да јој при-

ђе. Управо је размишљао о томе на 
који начин да се упозна са том непо-
знатом лепотицом. Одлучио је да из 
пристојне даљине прати породицу. 
Понадао се да ће на тај начин успети 
да открије где станује његова тајна 
симпатија. (…)

Драгомир Дујмовó„Угледајте се у осталу Европу, поможите себи, и Бог 
ће Вам помоћи. Ово је особито време! Сербија има 
бити средиште сливена сила: она ваља да почне.”

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848–1849. године (24)

Теодор Павловић

4. марта 1998. - Након сукоба српских 
снага безбедности и наоружаних 
Албанаца на подручју Дренице у 
којима је погинуло више десетина 
људи, косовски Албанци почели су 
масовне демонстрације широм Kо-
сова. Илегална организација Осло-
бодилачка војска Kосова позвала 
је сународнике да јој се придруже 
и најавила освету, а савет НАТО-а 
у Бриселу оценио је да Kосово ни-
је само унутрашње питање СР Ју-
гославије, већ и међународне за-
једнице.

4. марта 2004. - У пожару у српском 
манастиру Хиландар на Светој Го-
ри изгорело је две трећине тог ма-
настирског комплекса. Тада су пот-
пуно уништене гостопримница, 
игуманске просторије, део мона-
шких келија, Бели конак из 17. века, 
мала црква из 17. века и админи-
стративне просторије. Братству ко-
је се борило против ватре први су 
у помоћ притекли Светогорци из 
суседних манастира. Наредног да-
на је стигла помоћ из Kареје, потом 
и на државном нивоу, војска, али и 
од наших људи и њихових пријате-
ља из Солуна и околине. Ватра ни-
је захватила ризницу, ни манастир-
ску библиотеку, па су и поред ве-
лике материјалне штете спасене 
највредније реликвије. Најстарија 
ствар која је изгорела и највећи гу-
битак био је један антиминс (литур-
гијско платно на којем су предста-
вљена страдања Христова и пола-

гање у гроб, које се полаже на 
часну трапезу, у олтару цркве) из 14. 
века, затим двадесетак икона из 17. 
и 18. века, а тешко је оштећена и 
позната композиција Паје Јовано-
вића „Kрунисање цара Душана”.

5. марта 1832. – У Београду почела да 
ради прва штампарија у Србији. 

5. марта 1953. – Умро совјетски дикта-
тор Јосиф Висарионович Џугашви-
ли Стаљин. 

5. марта 2003. – Представнички дом 
Конгреса САД-а усвојио Закон о 
нормализацији трговинских одно-
са САД-а са Србијом и Црном Го-
ром. 

6. марта 1882. – Кнез Милан Обрено-
вић прогласио је Србију краљеви-
ном, а себе краљем. 

6. марта 1941. – Крунски савет Краље-
вине Југославије је у Другом свет-
ском рату донео одлуку да Југосла-
вија приступи Тројном пакту, под 
условом да јој Немачка и Италија 
гарантују неповредивост територи-
је. 

6. марта 1945. – У Њујорку је умрла 
српска сликарка Милена Павловић 
Барили, један од најзначајнијих 
представника надреализма у срп-
ском сликарству.

7. марта 1945. - После оставке краљев-

ске владе, Јосип Броз Тито је фор-
мирао нову југословенску владу у 
коју су ушли и шеф предратне Де-
мократске странке Милан Грол, као 
први потпредседник, и Иван Шуба-
шић, као министар иностраних по-
слова.

8. марта 1846. – У Београду је отворе-
на прва читаоница у Србији, назва-
на Српско читалиште, касније Чи-
талиште београдско. 

8. марта 1879. – Рођен је српски сли-
кар и вајар Михаило Миловановић, 
један од оснивача Удружења ли-
ковних уметника Србије, ратни сли-
кар Врховне команде српске војске 
у Првом светском рату, аутор чуве-
них портрета српских војвода. 

8. марта 1910. – У Копенхагену је одр-
жана Друга конференција жена 
социјалиста, на којој је установљен 
празник Дан жена, у знак сећања 
на демонстрације америчких жена 
у Чикагу 8. марта 1909. 

9. марта 1991. – У Београду су одржа-
не велике антирежимске демон-
страције. Полиција је грубом силом 
растурила демонстранте, након че-
га је центар града запосела војска 
с тенковима. 

10. марта 1856. – Умро је Јован Стери-
ја Поповић, први српски комедио-
граф, „отац” српске драме и, као 
министар просвете један од глав-

них организатора просветног и 
културног живота у обновљеној Ср-
бији. 

10. марта 2001. – САД су условиле еко-
номску помоћ СР Југославији са-
радњом са Међународним судом 
за ратне злочине у Хагу, захтевају-
ћи изручење оптужених за ратне 
злочине, пре свега бившег председ-
ника Слободана Милошевића и 
ратног команданта босанских Ср-
ба Ратка Младића.

Фатални чланак  
Теодора Павловића 

ВРЕМЕПЛОВ

Милена Павловић Барили (аутопортрет) 
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НЕВЕН Обележен Дан матерњег језика 

О сновци су од 5. до 8. разреда 
имали квизове и тестове са 
питањима из књижевности 

и језичке културе, које је припремила 

наставница Невена Богићевић. 
Основци су се показали као вешти и 
креативни приликом прикупљања 
материјала за рад и приликом израде. 

Такође, у склопу часова српског јези-
ка и књижевности, они су уз помоћ 
њихове наставнице припремали и 
плакате са садржајем из фразеоло-
гије, правописа, цитатима српских пи-
саца, као и о значају матерњег језика. 
Плакати су касније изложени у аули 
школе.

За гимназијалце је био спремљен 
квиз необичног карактера. Наиме, 
представници гимназијских разреда 
(четворочлане групе) су након поста-
вљених питања, требале да одлуче 
код којег од три професора се крије 
тачан одговор. Питања су се односи-
ла на мање познате чињенице из ства-
ралаштва књижевника, народне из-

реке и језичку културу. Духовито сми-
шљени одговори Изабеле Данко, 
Кристине Бекић и Драгомира Дујмо-
ва, професора књижевности, су уче-
нике истовремено и забављали и ста-
вили пред искушење. Водитељ квиза 
био је професор Ален Нађ. Професо-
ри су успевали да збуне ученике сво-
јим сигурним наступима, али то ипак 
није омело гимназијалце који су успе-
ли да на већину питања дају тачне 
одговоре.

Осим квиза, гимназијалци су нацр-
тали графике познатих српских писа-
ца, које тренутно украшавају аулу 
школе.

Д. Д.

М аскенбалима се увек најви-
ше радују најмлађи. Они су 
са својим креативним роди-

тељима данима и овога пута, у Срп-
ској основној школи и забавишту у 
Батањи припремали костиме, или су 
их, пак, изнајмили, како би се што бо-
ље прерушили и освојили бројне апла-
узе. Малишани из забавишта су у пре-
подневним часовима прослављали. 

Маскирани, обучени у шарене кости-
ме, приказали су свој програм, након 
чега је уследио карневалски дефиле 
вођен од стране васпитачица и дади-
ља. Предах су направили заслађујући 
се крофнама и сокићима. Након слат-
ких залогаја уследило је велико изне-
нађење, у госте су им стигли „Цврчак 
Пети и мрав Леви” са својом интерак-
тивном представом за децу. Овој 

представи су се придружили и учени-
ци нижих разреда Батањске двојезич-
не српске основне школе и забавишта. 
Деца су уживала у веселим и раздра-
ганим песмама и геговима.

И док су они најмлађи уживали, у 
школи се окупило неколико родитеља 
основаца, који су кренули са тради-
ционалним прављењем сендвича. Ка-
да се почело са овом традицијом ви-
ше се нико тачно не сећа, али се укус 
сенвича до данас није променио; њих 
свако ишчекује и у сласт поједе. За то 
време су деца припремала своје ко-
стиме и завршавала последње при-
преме пред наступ.

Весеље је започело дефилеом ко-
стимираних и маскираних основаца, 
који су се на веома креативан и осо-

бен начин приказали. Њихов труд је 
био награђен чоколадама. Ученици су, 
затим, уживали у ритму најновијих хи-
това и направили су добру атмосферу 
на подијуму за игру. Са нестрпљењем 
су сви очекивали томболу. Поред 
бројних награда, које су стигле у руке 
срећним добитницима, највеће узбу-
ђење је владало на крају када су из-
влачени срећни добитници за седам 
торти, које су и ове године вредни ро-
дитељи направили. 

Српска васпитно-образовна инсти-
туција на југу Мађарске је овим по-
кладним свечаностима испратила зи-
му и отворила врата пролећу, као и 
бројним занимљивим активностима 
које је очекују у будућности.

С. Ђ. 

Постојимо док нам живи 
матерњи језик

Мали Батањци под маскама
Крај месеца фебруара наговештава растанак са зим-

ским данима и долазак дуго очекиваног пролећа, али га 
свакако не можемо замислити без покладних свечано-
сти и прослава под маскама. 

Драгомир Дујмов, Кристина Бекић, Изабела Данко, Невена Богићевић и Ален Нађ 

Покладни програм 

У оквиру обележавања Међународног дана матерњег 
језика, 21. фебруара, актив наставника српског језика 
Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” у Бу-
димпешти смислио је нове садржаје који захтевају веће 
исказивање креативности.
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Пајa Јовановић:  „Крунисање 

цара Душана”
Спомен-плоча 

Тихомиру Вујичићу
Премијера позоришне 

представе „Бучура”
Дан матерњег језика у школи 

„Никола Тесла”
Ђаци у Сегедину посетили 

Симфонијски оркестар

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Општински културни центар Апатин, у оквиру  
7.  Фестивала кратке форме „Потпис” расписује

KОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ И ДОДЕЛУ 
НАГРАДЕ „МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ”

Услови конкурса:
– Један аутор може послати само једну причу;
– Приче се шаљу у два примерка под шифром;
(решење шифре, у посебној коверти, доставити са 
причама);
– Један аутор може да учествује само са једном шифром;
– Награда се додељује само једном аутору;
– Истом аутору награда се не може доделити други пут;
- Тема је слободна;
– Приче морају бити необјављене, дужине до шест хиљада 
(6.000) карактера са размацима;
– Kонкурс је отворен од 17. фебруара до 17. априла 2022. 
године;
– Додела награде (плакета са ликом М. Борисављевића и 
50.000 динара) је у септембру 2022. године у склопу 7. 
Фестивала кратке форме „Потпис”;
- Адреса: Општински културни центар Апатин, Фестивал 
кратке форме „Потпис”, за награду „Миодраг 
Борисављевић“, Трг Николе Тесле бр. 12, 25260 Апатин
Kонтакт телефон: +381 25 773 923. 

КОНКУРС ЗА XIII КОЛО КЊИЖЕВНЕ 
ЕДИЦИЈЕ „ПРВЕНАЦ“

Студентски културни центар Крагујевац расписује 
Конкурс за XII коло едиције „Првенац“. Услови конкурса:
– Право учешћа имају аутори до 35 година старости који 
до сада нису објавили књигу;
– У обзир долазе песнички, прозни, есејистички, драмски и 
међужанровски радови;
– Конкурс је отворен до 15. априла 2014. године;
– Жири ће објавити имена аутора чије књиге улазе у 
издавачки план едиције “Првенац”, 21. маја 2014. године;
– Радове са пуним именом и презименом и краћом 
биографијом, доставити у три примерка на адресу: 
Студентски културни центар, Радоја Домановића бр. 12, 
34000 Крагујевац;
– Аутори изабраних радова биће лично обавештени;
– Студентски културни центар ће изабране књиге објавити 
до Међународног сајма књига у Београду;
– Рукописи се не враћају.

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2022”

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

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

Цена календара: 
1500 форинти по примерку

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

Петком од 9.00 до 12.00 ч.

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

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

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

буде барем 4,00, а у случају првог семестра на факултету да 
просек достигне 4,00. Студент треба да постигне 30 кредитних 
бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30; 
• в) да заједно са законским представником, истовремено 

са предајом конкурса приложи писмено одобрење за 
руковање личним подацима (према овом правилнику) 
• г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV 

Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § 
(1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског 
држвног буџета (слободно коришћење стипендије). 
Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:
• а) у назначеном року предао сву документацију одређену 

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

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

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

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

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:
Конкурсна пријава се предаје у једном примерку, на папиру, 
испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/
студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, 
односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са 
следећим прилозима:
• а) биографија кандидата (ученик/студент), 
• б) фотокопија или извод о потврди просека 

4. Начин, место и рок за предају конкурса
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се 
предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе 
Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 
Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату 
ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, радно време: понедељак-
четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00).
Напомена: на коверти треба означити „Конкурс за Српску 
стипендију“. Рок за пристизање конкурсних пријава у 
Канцеларију ССМ-а: 8. март 2022. године, до 12.00 часова. 

Самоуправа Срба у Мађарској
У Будимпешти, 19. јануара 2022. 

ИНФО 
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Премијера Српског позоришта у МађарскојТЕАТАР

А утор сценарија комада „Бучу-
ра” је Мирко Митар Кркељић 
који, заједно са Зорицом Јурко-

вић Ембер, потписује и режију. Овај 
весели, сеоски игроказ, са пуно хумо-
ра и музике, претпремијерно је, са 
успехом, био приказан на прошлого-
дишњем Летњем фестивалу позори-
шта и културе у Ловри, а премијера 
је изведена синоћ, пред пуним гледа-
лиштем Дома културе у Ференцваро-
шу. 

Овога пута, гледаоци 
су испунили гледалиште 
и наградили извођаче 
аплаузима. Глумакопле-
сну екипу чинило је два-
десетак чланова, које је 
публика аплаузима ви-
ше пута враћала на сце-
ну. Извођачку поставу 
чинили су како искусни, 
стални чланови Српског 
позоришта у Мађарској, 
тако и они који се ан-
самблу прикључују по-
времено, у складу са ре-
пертоаром позоришта.

Фиктивна прича на-
стала је по идеји Душа-
на Которчевића, на 
основу сеоских прича, 
анегдота и фотографија, 
које су сакупили он и 
Славица Зељковић. Ду-

шан је, такође, са својом мајком, про-
фесорком српског језика Јулијаном 
Которчевић, урадио лектуру на дија-
лекат који се говори у српским сели-
ма на Чепелу. 

У сали Дома културе у Ференцва-
рошу, скоро 300 гледалаца из Будим-
пеште и околних места уживали су у 
овом игроказу, са много песме и игре. 
Прича прати живот и догађаје у јед-
ном селу, где се налази и свештеник 
благе нарави Димитрије (Тибор Ем-
бер), који већ тридесет година служи 
својим парохијанима. 

Узбуђење међу мештане уноси до-
лазак младог ђакона (Мирко Митар 
Кркељић), који се теже уклапа у сео-
ску средину и који не разуме однос 
оца Димитрија и парохијана. Ђакон 
је пун амбиција, тек је изашао са бео-
градског Богословског факултета и 
сматра да мештани треба да поштују 
прописана правила. 

Паралелно са овом причом, одви-
јају се и други догађаји у селу. При-
ближавају се избори за сеоског на-
челника, па два ривала (Бранко Унги-
новић, члан Сенћанске камерне 
сцене „Мирослав Антић” и Бранимир 
Ђорђев) улазе у велику борбу за власт. 
Однос им је комплексан, јер су се пре 
тридесет година посвађали око жена, 

две рођене сестре. Њихове супруге 
(Зорица Јурковић Ембер и Катица 
Шокац) уводе политичке конкуренте 
у своје конфликте, а такође то чине и 
са ћеркама (Лена Ембер и Биљана Са-
бо). Присутна је и Циганка (Федра Ал-
мошд, чланица Грчког народносног 
позоришта), која враџбинама покуша-
ва да заради и представља се изван-
редном циганском музичком извед-
бом.

У представи се, такође, преплиће и 
прича о љубави између сеоског мла-
дића (Дејан Дујмов), добродушног ба-
штована, који је неодлучан коју девој-
ку жели да ожени. 

Дирљива је сцена где мајка и ћерка 
(Зорица Јурковић Ембер и Лена Ем-
бер) присно разговарају и на крају за-
једно певају. У игри је и стари, помало 
сенилни полицајац (Ратко Краљевић, 
гост из Новог Сада), који без потребе, 
утрчава у сцене и по сваку цену тра-
жи своје место. Испоставља се да је 
он био прва љубав једне од сестара, 
што се приказује у њиховој нежној 
заједничкој сцени и песми. У предста-
ви су приказани српски црквени и 
свадбени обичаји, песме и игре. 

Село дочекује и распад старог по-
литичког система у Мађарској. Избо-
ри за сеоског начелника доводе до 
неочекиваних обрта и узбурканих 
ситуација. Завршетак је, наравно, сре-
ћан. После доласка владике (Золтан 
Ембер), мештани се мире и свако на-
лази своју љубав и срећу, па и ђакон 
Петар. Он се, на крају, одлично укло-
пио у сеоску средину и после 30 го-
дина дочекује новог ђакона (Душан 
Которчевић) и прича се понавља. По-

рука представе прожима цео њен 
ток, а изговара је отац Димитрије: 
„Оно што је остало триста година, 
вреди да сачувамо!” 

Поред споменутих глумаца, гости-
ју и чланова Српског позоришта у Ма-
ђарској, ту су и чланови КУД-а „Та-
бан”: Ана Штурц, Моника Патарчић, 
Богдан Сабо и Илија Адамов. Пред-
ставу је пратио оркестар Растка Гер-

гева, музичког режисера и уметника 
на хармоници. Асистент режије је Ка-
тарина Павловић Бачи, а за сценогра-
фију се побринуо Тибор Прагаи. Тех-
нику и мађарски титл радили су: Бог-
дан Сабо, Душан Которчевећ и 
Андреј Бачи. 

К. П.

Сатирична сценска прича  
о нашим наравима

У Дому културе IX кварта Будимпеште, премијерно је 
приказана представа „Бучура”, рађена у копродукцији 
Српског позоришта у Мађарској и Културног и медиј-
ског центра „Српски венац”, а премијеру је помогла Срп-
ска самоуправа IX кварта.

Зорица Јурковић Ембер:
БИЛИ СМО ЖЕЉНИ ПОЗИТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„Са премијере носим само позитивне утиске. Било је лепо и велики иза-
зов играти пред пуном салом гледалаца и мислим да смо успели да по-
новимо и амбијент и расположење, које је било на претпремијери, на Ло-
вранском фестивалу. Очигледно је да је и будимпештанска публика од-
лично прихватила представу, реаговала је и живела са нама. Били смо 
једна целина. Истакла бих да је суштина ове представе, што је имала лепе 
и позитивне поруке, нарочито важне у ово време пандемије, када нисмо 
били у прилици да се дружимо, да будемо заједно и да се смејемо. Оку-
пили смо одличну екипу добрих глумаца, који су допринели да се и на 
претпремијери и на премијери ово оствари. Са друге стране, показали смо 
део наше прошлости кроз српске песме, игре и обичаје. Види се да Српско 
позориште у Мађарској има будућност, пошто су у представи учествовали 
и млади глумци, који ће после овог успеха вероватно добити инспирацију 
и мотивацију за даљи рад у позоришту. Овом изведбом смо доказали да 
би ова весела сеоска прича могла да потекне из било ког села у Мађарској, 
а и у Војводини”, истакла је за наш лист Зорица Јурковић Ембер.

Мирко Митар Кркељић:
МИСЛИМ ДА НИСМО РАЗОЧАРАЛИ ПУБЛИКУ 

„Изузетно сам поносам на нашу групу глумаца, која је јако савесно ра-
дила током проба и извођења. Као писац текста и редитељ, никада не мо-
гу да будем потпуно задовољан, јер би тако понестало мотивације за нешто 
још боље и лепше, али сматрам да нисмо разочарали ни себе ни публику. 
Одзив је био ван очекивања, публика је била одлична, а критике позитив-
не. Срце ми је пуно!”, каже Мирко Митар Кркељић.


