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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

П ромоцији су, поред осталих, 
присуствовали и Вера Пејић 
Сутор, Игор Рус и Петар Кру-

нић, кандидати Српске листе за пред-
стојеће парламентарне изборе у Ма-
ђарској. Они су у наставку вечери, 
заједно са првим на листи, Љуб ми-
ром Алексовом, присутнима презен-
товали резултате досадашњег рада 
Самоуправе Срба у Мађарској и ње-
них институција, и изнели правце бу-
дућег деловања, у оквиру актуелне 
изборне кампање.

Љубомир Алексов је подсетио да 
је протеклих осам година било „злат-
но доба“ српске и осталих народно-
сти у Мађарској. 

„Од 2014. године се знатно мењао 
приступ мађарске политике, нарочи-
то политичке елите, према народно-
стима. То је био позитиван процес, 
који и данас траје. То се да видети 
најпре у финансијским средствима. 
Култура, образовање и очување тра-
диције не коштају мало, и ако посто-
је финансијска средства, можемо да 

делујемо. Треба да се зна да од 2014. 
до 2022. године, Мађарска влада из-
дваја шест и по пута више средстава 
за народносне потребе. Не желим да 
будем нескроман, али мислим да смо 
и ми, који представљамо народности 
у Парламенту одиграли позитивну и 
важну улогу“, рекао је Алексов. 

Он је у даљем излагању је нагласио 
да има срећу што је успео да сачува 
добру сарадњу са руководством срп-
ске заједнице, односно земаљском 
самоуправом, са којом постоје сва-
кодневни контакти и све суштинске 
ствари се договарају и решавају са 
руководством ССМ-а. 

„Мој задатак је да у Парламенту 
представљам српску заједницу, а не 
самога себе и своје захтеве. Научио 
сам да у парламентарном раду по-
стоје три нивоа. Најатрактивнији је 
рад на пленарним седницама пред 
Парламентом Мађарске, где нам се 
пружа прилика да се обратимо и из-
несемо ставове свих народности. 
Други ниво је рад у разним одборима, 
а трећи ниво посла је неформалан, 
зове се лобирање и одвија се у ход-
ницима и бифеима. Овај трећи је нај-
важнији, када се успостављају по-
знанства и на спонтан начин се гово-
ри о потребама наше заједнице“, 
објаснио је Алексов. 

Нагласио је да је Влада Мађарске 
у протеклих неколико година одвоји-
ла милијарде форинти за потребе Бу-
димске епархије и за српске образов-
не установе. 

„Тренутно се у унутрашњости об-
навља десетак српских храмова. Све 
ово је требало излобирати. Средства 
за обнављање српских цркава нису 
могла да се добију на конкурсима, 
али је после интервенције премијер 

одобрио додатна средства за обнову 
православних цркава", истакао је.

Друга важна ствар коју је Алексов 
споменуо је то што не постоје отво-
рена политичка питања, када је реч 
о народностима у Мађарској, да не 
постоје такви проблеми, који нису ре-
шиви. Ако се погледа стање у окру-
жењу, односно региону, само у две 
државе је српска заједница у рела-
тивном миру и нема ни политичких, 
ни финансијских проблема. То су Ма-
ђарска и Румунија, констатовао је 
српски посланик.

Он је рекао како се нада да ће ова-
ко примерна политика да остане још 
дуго на снази и да ће да се настави 
постојећи добар однос Владе Репу-
блике Србије и Владе Мађарске. 

Вера Пејић Сутор је информисала 
присутне да за сада има више од 2000 
регисторованих гласача, а да за пар-
ламентарну Српску листу, за коју се 
гласа 3. априла, има 670 регистрова-
них, који могу да гласају. Позвала је 
све који имају право да гласају да се 
одазову и да на гласачком листићу у 
круг упишу „Х“, без икаквих заокру-
живања и подвлачења имена наведе-
них на листи.

Игор Рус се осврнуо на начин гла-
сања и нагласио да може да се гласа 
или на народносним (за српску листу), 
или на партијским изборима. Такође 
је споменуо начин спровођења поли-
тичке кампање, која је овога пута би-
ла организована уз неку другу мани-
фестацију, односно презентацију 
књига о историји српских православ-
них црквених општина. Овакав начин 
политичке кампање оцењен је као 
добар и сада се први пут спроводи у 
српској заједници, закључио је Рус.    

К. П.

Завршница предизборне кампање Српске листе

Видљиви резултати позитивног односа према народностима
Прошле недеље је у просторијама Културног и медиј-

ског центра „Српски венац” у Будимпешти одржан још 
један у низу промотивних скупова Српске листе, уочи пар-
ламентарних избора у Мађарској. Истакнуто је да је од 
2014. године знатно промењен приступ мађарске полити-
ке према националним заједницама, оцењено као позити-
ван процес који и данас траје.

Т рећа овогодишња седница 
Скупштине Самоуправе Срба 
у Мађарској одржана је 23. 

марта, уз председавање Вере Пејић 
Сутор, председнице тог тела. Поред 
скупштинара, седници су присуство-
вали и Мелинда Марија Кeрeми, ди-
ректорка батањске Српске основне 
школе и представници медија.

У оквиру прве тачке дневног реда, 
разматрана је куповина некретнине 
у Дески, у Улици Иштвана Сечењија 
бр. 22, површине 3051 квадратна ме-
тра. Др Јадранка Гергев, шефица Кан-
целарије Самоуправе Срба у Мађар-

ској, упознала је присутне са чињени-
цом да су средства за куповину 
завичајне куће у Дески, у износу од 
20 милиона форинти, обезбеђена од 
Владе Мађарске и Фондације „Бе-
тлен Габор“. Средства ће, како је на-
јавила, бити обезбеђена до 31. марта 
ове године. Финансијски одбор на 
челу са Душаном Кашанином, једно-
гласно је прихватио овај предлог. 

Кристифор Брцан, члан Скупшти-
не и председник Српске самоуправе 
у Дески, рекао је да већ годинама по-
стоје планови да се дође до некрет-
нине у којој би била основана зави-

чајна кућа, са одговарајућим садржа-
јима. Према његовим речима, за тиме 
се показала портеба због великог 
броја друштвених активности у селу. 
Скупштина је потом једногласно при-

хватила понуду за куповину наведене 
некретрине и закључивање купопро-
дајног уговора. 

У наставку седнице, Скупштина је 
одобрила текст огласа за  расписи-
вање конкурса Самоуправе Срба у 
Мађарској (детаљније на 10. и 11. 
страни). 

Трећом тачком дневног реда усво-
јен је план за јавну набавку ССМ-а 
за 2022. годину.  За сада постоји један 
план за једну јавну набавку, а то је 
куповина школског аутобуса у Ло-
ври, у износу од 35 милиона форинти. 

К. П.

Одобрена куповина објекта  
за дешчанску Завичајну укућу

За куповину објекта намењеног Завичајној кући у Де-
ски, Влада Мађарске и Фондација „Бетлен Габор“ обезбе-
диле су двадесет милиона форинти. Тај новац би требало 
да буде доступан од краја марта ове године, па је Скуп-
штина Самоуправе Срба у Мађарској прихватила понуду 
за куповину некретнине и закључивање уговора о томе. 

Са ванредне седнице Скупштине ССМ-а

Игор Душан Рус, Љубомир Алексов, Петар Крунић и Вера Пејић Сутор
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М есто на којем се током Дру-
гог светског рата налазио 
логор у Шарвару, у понеде-

љак је посетила делегација Срба у 
Мађарској и, заједно са представни-
цима Удружења „Краљ Петар Први” 
из места Алекса Шантић у Србији, 
одала почаст страдалима некада-
шњем логору Шарвар. У делегацији 
из Будимпеште били су Љубомир 
Алексов, представник Срба у Мађар-
ском парламенту, Вера Пејић Сутор, 
председница Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, Борислав Рус, председник 
Српске самоуправе у Будимпешти и 
Петра Ластић, директор Српског ин-
ститута. 

Како сазнајемо, приликом сусрета 
са градоначелником Шарвара Иштва-
ном Кондором, било је речи о могућ-
ностима за поновно постављање спо-
мен-плоче која је уклоњена прили-
ком власничке трансформације овог 
терена. 

Јован Вукобратовић из Удружења 

потомака и поштовалаца солунских 
добровољаца из најмањег села сом-
борског атара, Растине, каже да је 
простор некадашњег логора у Шар-
вару, кроз који је прошло око 10.000 
Срба током Другог светског рата, 
остао без икаквог помена на овај не-
славни део мађарске историје.

- Услед епидемије коронавируса у 
протекле две године, као потомци 
српских Солунаца, досељеника на 
простор Војводине који су били и ве-
ћински сужњи овог фашистичког ло-
гора, нисмо били у могућности да 
обиђемо логор Шарвар и да се по-
клонимо сенима наших предака који 
су оставили кости и патили у овом 
логору, а приликом недавне посете 
остали смо затечени чињеницом да 
су уклоњени и последњи трагови на 
то да је у Шарвару постојао тај стра-
вични логор – каже Вукобратовић.

Потпредседник растинског Удру-
жења Богдан Влатковић подсећа да 
је историјска девастација овог про-

стора, и поред коректног односа др-
жава Србије и Мађарске почела још 
90-тих година, када је у процесу при-
ватизације комплекс некадашње 
свиларе у којој су били заточени срп-

ски сужњи изнајмљиван и препро-
даван инвеститорима који се нису 
либили да у њему отворе чак и кла-
ницу попут оне енглеског послодав-
ца, што је својевремено изазвало и 
оштре протесте мале српске зајед-
нице у самој Мађарској, али и удру-
жења потомака шарварских робова 
из Србије, али и Словеније и Пољске, 
који су били логораши у овом малом 
граду на западу од престоне Будим-
пеште. 

Поводом 28. марта, дана ослобођења логора у Шарва-
ру, у Мађарској, објављен је протест потомака и пошто-
валаца солунских добровољаца, чиме је поново отворе-
на тема о којој је не тако давно писао и наш лист. Реч је 
о уклањању обележја која су сведочила о страдању не-
дужног српског живља током Другог светског рата, у том 
концентрационом логору. 

ДРУШТВО

Има наде за повратак уклоњеног  
спомен-обележја

Сећање на страдалнике из логора у Шарвару

СВЕДОЧЕЊЕ НАДЕ ВИДОВИЋ  
„Свега се сећам, а највише стра-

шног осећаја глади и прљавштине 
којом смо били окружени. И страха. 
То се не да речима описати, нити се 
може заборавити”, каже Нада Ви-
довић, рођена Пешут (87), из Алексе 
Шантића код Сомбора. 

Kао и друге породице солунских 
добровољаца из Лике и Херцегови-
не, које су после Првог светског ра-
та ново гнездо свиле у бачкој рав-
ници, Надина породица Пешут из 
Горње Рогатице код Бачке Тополе, 
прошла је у Шарвару праву голготу.

- Тату су тукли и изболи бајоне-
тима још у Рогатици, пре него што 
смо кренули. Kиша је падала кад 
смо улазили у вагоне, мајка нам је 
сашила руксаке у којима смо носи-
ли најнужније ствари, а чак нам ни-

су дали ни хлеб из пећи да извадимо. Били смо у бараци број 9, није имала 
кров него стакло, лежали смо на палачама и слами. Не знам колико нас је 
било унутра, али сви смо били једни на другима. Највише се сећам прљав-
штине и глади, а најгоре је свима било кад је требало да идемо на нужду, 
то је био један јарак и даске. Мајке су нас све водиле, да не бисмо сваки 
час ишли. За цео дан су добијали мало парче хлеба, које су мајке потом, 
мало, помало, давале деци. Трчали смо када су рибали казан да ми са њега 
огребемо шта је остало. Војници су храну бацали на ђубриште и ми деца 
смо и по то трчали. Добијали смо помоћ у храни и одећи, чак и слами, али 
шта је то на онолике људе. 

Захваљујући напорима владике бачког Иринеја Ћирића и Епархије бач-
ке, почетком 1942. из логора је избављено 2800 деце. Међу њима је била и 
Нада која је била смештена у породицу сомборског свештеника Марка 
Павловића.

- Јако сам добро прошла. Чак седам година сам била тамо, завршила сам 
малу матуру, када је отац Марко умро и ја сам се вратила у Рогатицу. Отац 
и мати су имали деветоро деце, једна сестра ми је умрла у логору, а остали 
смо се сви вратили - наставља Нада.

- Отац је крај рата дочекао у Немачкој, био је тамо до 10. маја. Са малим 
братом мајка га је све време чекала у Мађарској. Сви су мислили да се не-
ће вратити. Имали смо салаш и кућу, ништа није сачувано, све је било по-
харано. Kућа је била пуна сламе и метака, изгледа да је војска ту била. 
Обећавали су, каже Нада, помоћ и одштету. Неки су добили, а многи нису 
- каже она. 
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Н ема сумње да публиковани ре-
зултати истраживања Бранке 
Петровић, новинарке пореклом 

из Белушића у Србији, представљају 
немерљиво документарно благо за Ср-
бе из Мађарске, али и за све заљубље-

нике у историју. Прво представљање 
њених публикација уприличено је у 
Дески, јер се ауторка са мештанима 
тог села дружи већ више десетлећа, од 
првог сусрета у Рековцу. Према њеним 
речима, они су је опчинили, више пута 
их је посетила и почела да истражује 
њихову историју и обичаје. 

Промоцији је присуствовао и Љубо-
мир Алексов, у својству уредника из-
дања и челника Народносног удруже-
ња за очување културе и традиције из 
Ловре, које је издавач студије. Он је 
говорио о дугогодишњој плодоносној 
сарадњи са Бранком Петровић. 

„У Дески сам сазнао да се Бранка 
бави овом тематиком и да јој је потре-
бан партнер за посао у Мађарској. Ис-
поставило се да наше познанство да-
тира још из постстудентских дана. За-
једнички смо кренули у ову причу, јер 
се српским школством у Мађарској 
нико није озбиљније бавио. Ове три 
књиге су резултат вишегодишњег 

Бранкиног рада. Како каже, прво је 
кренула у потрагу за Деском и наста-
вила свој истраживачки рад обилазе-
ћи све важније архиве и библиотеке, а 
међу њима и Архив Епархије будим-
ске. Како се она све више бавила овом 

темом и истраживала, испоставило се 
да има много више материјала него 
што смо мислили, тако да смо прво 
повећали број страница првог тома...”, 
присећао се Алексов. 

До сада су објављене три књиге 
овог издања – „Почеци и настанак”, 
„Ширење и развој школа” и „Градња 
школа”, на око 600 страница. 

„Садржај треће књиге се завршава 
са 1914. годином, што значи да постоји 
још много материјала који мора да се 
обради и очекујемо објављивање још 
неколико томова. Крај приче се још не 
види”, биле су речи Љубомира Алек-
сова. 

У даљем излагању истакао је да 
се Бранка Петровић бави истом те-
мом, али са другог аспекта, и да при-
према две нове књиге исте тамати-
ке, за које обрађује податке поједи-
них насеља. Ради се о српском 
задужбинарству у Сегедину, Ловри 
и Дески. Представници Печујско-ба-

рањског српског 
удружења су, такође, 
повели разговор о 
могућности истра-
живања судбине 
српских православ-
них вероисповедних 
школа на територији 
Жупаније Барања. 

На будимпештан-
ској промоцији свој 
аналитични приказ 
ових публикација 
прочитала је Кри-
стина Бекић, профе-
сор српског језика и 
књижевности у Срп-
ском образовном 
центру „НиколаТе-
сла” у Будимпешти. 
Поред осталог је ре-
кла да дела Бранке 
Петровић употпуњују велики недо-
статак у нашој књижевности и да ће 
бити поучно и занимљиво штиво, 
како Србима у дијаспори, тако и Ср-
бима у матици. Али не само Србима, 
него свима онима који умеју да чи-
тају ћирилицу.   

Бранка Петровић детаљно се освр-
нула на само истраживање, методе ра-
да и фазе  настанка ове значајне пу-
бликације. Своје излагање, које је са-
држало бројне податке и чињенице из 
историјата српских православних ве-
роисповедних школа у Будимској 
епархији, обогатила је и бројним зани-
мљивостима, које су посебно наишле 
на интересовање посетилаца. Подву-
кла је да се приликом истраживања 
увек кретала са полазне тачке – посто-
јање цркве, односно постојање школе.

Њено проучавање српске филан-
тропије сеже од деведесетих година 
прошлог века, када је радила као ди-
ректор програма у Центру за развој 
непрофитног сектора у Београду. Ка-
же да заправо у Србији нису знали ни-
шта о нашој традицији, о првим заду-
жбинама, удружењима, фондовима. 
Латила се истраживања и кренула да 
изучава српску филантропију. Уврште-
на је у сто истраживача непрофитног 
сектора у Балтимору. Када је остала 
без посла, почела је да изучава цркве-

ну филантропију и ту се сусретала са 
Србима из Угарске. 

„Пошто Србе из Мађарске познајем 
још од осамдесетих година прошлог 
века, носим о њима јако лепо мишље-
ње и много их волим, дивим се њиховој 
прошлости, којом се они не хвале. Ја 
сам свом пријатељу из Деске слала по-
неки текст о Србима из Деске и преко 
њега је Љубомир сазнао чиме се ја ба-
вим, и замолио ме је да нешто напи-
шем. Када је био готов материјал од 
педесетак страница, осетила сам да 
ми нешто недостаје”, рекла је о свом 
истраживању Бранка Петровић.

 Вођена причом о томе да су Срби 
населили простор Будимске епархије 
још у доба Немањића, знала је да су 
прве школе у Србији биле при мана-
стирима и црквама. Интуиција јој је 
говорила да је у Српском Ковину мо-
рала да постоји српска школа и после 
пар месеци истраживања, код Стефа-
на Герлаха, нашла је податке о богатој 
трговачкој, занатлијској варошици Срп-
ски Ковин из 1583, где се наводи да беч-
ки ђаци долазе у овај манастир да уче 
мађарски језик. 

Треба да претпоставимо колико је 
година манастиру Српски Ковин тре-
бало да достигне тај рејтинг о добром 
обучавању српских ђака, да су чак и 
ђаци из Беча долази у Ковин да уче. 

 ИСТОРИОГРАФИЈА Промоције у Дески и Будимпешти

Публикован историјат српских вероисповедних  
школа на подручју Будимске епархије

У Дески и Будимпешти је средином прошле недеље пу-
блици представљено тротомно историографско издање 
„Српске православне вероисповедне школе у Будимској 
епархији”, у присуству ауторке Бранке Петровић. Изда-
вач публикација је Народносно удружење за очување 
културе и традиције из Ловре, а уредник Љубомир Алек-
сов, који је такође био учесник промоција у дешчанском 
центру „Свети Сава” и пештанском „Српском венцу”.

Бранка Петровић и Љубомир Алексов

Зорица Јурковић Ембер. директорка Културног и медијског центра„Српски венац”

РАДЕЋИ НА КЊИЗИ, ПРОНАШЛА САМ СЕБЕ
На крају трећег тома ове студије, објављено је и неколико фотографија, 

јер ауторка није желела да их, на уштрб текста, објављује у већем броју. 
Слушајући њено предавање, посетилац је могао да осети истинску накло-
ност Бранке Петровић према српској заједници у Мађарској. 

„Радећи на књизи, пронашла сам себе у целој причи. Пуно тога сам успе-
ла да сакупим и пронађем. Када бих сада морала да станем, ја бих се из-
губила. Баш зато, не желим да станем, јер има још пуно тога. Намера ми је 
да све то напишем”, закључила је гошћа из Србије.
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Ауторка је истраживала и пут мана-
стира Грабовац. Прве податке о мана-
стирској школи, које је пронашла, били 
су из 1882. године, која је радила и по-
везала се са школом из Салке, тако да 
је манастир Грабовац своју просветну 
улогу наставио после оптирања Срба 
из Мађарске, где је почела са радом 
такозвана богословска школа. За целу 
причу су јој било потребно још пода-
така, јер у 16. веку на овом поднебљу 
се појављују школе код католика и 
протестаната, а истовремено и код Ср-
ба. Имала је два кључна предуслова: 
тражила је места која су имала српску 
цркву, што је основ за српску школу, а 
уједно да имају и црквену општину, 
која би истовремено могла да издржа-
ва школу и учитеља. Тих првих пода-

така има релативно мало: збирни при-
каз података о броју школа је 1745. У 
Будимској епархији нашла је на једном 
списку места која су плаћала школски 
порез. На првом месту је Сентандреја, 
са порезом од 150 форинти, због вели-
ког броја трговаца и занатлија, која је 

са великим бројем цркава, поред сва-
ке цркве, имала и малу школу. Ловра 
је у то време плаћала најмањи школ-
ски порез од 5 форинти. Овде налази 
прву статистику, која каже да је Будим-
ска епархија по пространству међу ве-
ћима, по људству најмања, али зато 
има 30 парохијских школа. 

Ако се упореди број школа са бро-
јем становника, у Будимској епархији 
је на сваких 600-700 становника посто-
јала једна школа. То је био најбољи 
просек у целој Карловачкој митропо-
лији. Значи, захваљујући делатности 
црквених општина и ангажману људи 
у црквеним општинама, добијени су 
подаци да је у Будимској епархији би-
ло 56 школа. 

„Задужбина је добротворна устано-

ва, завод или фонд, које неко лице фи-
зичко или правно, трајно својим има-
њем оставило у каквом корисном или 
опште побожном циљу.” Онда је срп-
ски народ у тих 56 црквених општина 
основао 56 српских православних ве-
роисповедних школа, као своје заду-

жбине, издржавао их је, и такав случај 
у свету једино је забележен код Енгле-
за. Значи, Срби су од 1583. године, од 
првог помена манастирске школе Срп-
ски Ковин, близу три века издржавали 
своје школе добровољним давањима 
и улагањима. После затварања мана-
стира Српски Ковин, манастирске ке-
лије претворене су у школу и у учитељ-
ски стан. Смањивањем броја станов-
ника, угасила се и та школа у првој 
црквеној општини, која је постојала. У 
попису Деске наилази се на 1746. годи-
ну, где се каже да су улице у Дески 
широке 12 хвати, да је у центру црква, 
поред цркве школа, до ње је општина 
и бирцуз. За разлику од Деске, Ловра 
је 1756. године имала своју изнајмљену 
школску зграду и Ловрани су јако по-
носни на своју школу, која је трајала у 
континуитету. Докле год је у местима 
било учитеља, школа је радила. Кад 
није било оспособљених учитеља и 
учитељица, јеромонаси су се прихва-
тали учитељског посла”, каже ауторка. 

Она је посебно истакла делатност 
патријарха и епископа и њихову бригу 
за школе, међу њима најпросвећенијег 
митрополита Павла Ненадовића, који 
је основао први школски и неприко-
сновени фонд. У књизи су наведене 
његове посланице или архијерејске 
поуке, где он позива српски народ да 
шаље децу у школе. Бранки Петровић 
је најдражи епископ, потоњи патријарх 
Лукијан Богдановић, захваљујући коме 
је од донација подигнуто 14 школских 
зграда у Будимској епархији. Каже да 
се сви поносимо Текелијанумом, пр-
вим студентским домом. Текелијанци, 
који су живели у Србији, звани „браћа 
по Текелији”,  сакупили су 2600 форин-
ти за изградњу школе у Медини, која 
је посвећена Сави Текелији. Такође је 
поменула и патријарха Геогрија Бран-
ковића, који је сазидао школу у Санто-
ву и Баји. 

Највише школа било је у Сентандре-
ји, најбогатија од свих црквених оп-

штина била је пештанска, а сегединска 
црквена општина је била одмах иза 
ње, где су постојале три школе: гор-
њо-варошка, школа у паланци и сала-
шка школа. Ово је једина салашка шко-
ла о којој је ауторка пронашла подат-
ке, а налазила се у месту Свети Петар, 
одакле потиче мајка Јоакима Вујића. 

Некада је место било насељено 
углавном српским становништвом. Зна-
чи, максималан број школа био је 56. У 
јулу 1848. године било их је 16 са 333 
ђака. Прва, по броју ђака била је Бата-
ња, друга Ловра и трећа Деска. У књи-
гама се описује школовање владике 
Никанора Грујића у Липови, па Адама 
Драгосављевића, Корнелија Станкови-
ћа, Симе Милутиновића Сарајлије. 

Љубомир Алексов је закључио да „у 
овим књигама може да се нађе много 
интересантних ствари, не само о по-
знатим људима из градова, него и о 
насељима где данас нема Срба, а не-
када су постојале српске школе”. Текст 
је, како је рекао, врло питак, а интере-
сантан је и за широк слој читалаца. 

„Велика вредност у књигама је и би-
блиографија, што омогућава употребу 
за писање научних радова. Жељно иш-
чекујемо наставак”, закључио је Љубо-
мир Алексов и цитирао Уроша С. Не-
сторовића из провог тома едиције: 
„Глас изречен ишчезне, глас написан 
остане.”

Промоцији у Будимпешти су, поред 
осталих, присуствовали и Вера Пејић 
Сутор, Игор Рус и Петар Крунић, кан-
дидати Српске листе за предстојеће 
парламентарне изборе у Мађарској. 
Они су у наставку вечери, заједно са 
првим на листи, Љубомиром Алексо-
вом, присутнима презентовали резул-
тате досадашњег рада Самоуправе 
Срба у Мађарској и њених институ-
ција и изнели правце будућег делова-
ња, у оквиру актуелне изборне кам-
пање, о чему детаљније извештавамо 
у посебном чланку.

П. М. - К. П.  АУТОРКА КОЈА НЕ РАДИ ЗА НОВАЦ
Уредник издања Љубомир Алексов говорио је и о детаљима везаним за 

организациони део посла и финансирање. Истакао је да је Бранка Петро-
вић „најскупљи аутор, јер не ради за новац, него, према њеним речима, ра-
ди драговољно, из душе, са душом и за душу”. 

„Овај племенит гест, представља Бранкин допринос Србима у Мађарској. 
Издавање књига потпомогла је Влада Мађарске, а припремне радове и 
штампу, штампарија Чигоја у Београду, по скромној пријатељској тарифи. 
Српска православна црква и патријарх су подржали издавање ових књига 
и Бранки је био понуђен посао у Патријаршији, али је она одабрала нашег 
владику Лукијана и рад у Мађарској”, рекао је Алексов. 

Ауторка га је допунила и истакла да је она за цело истраживање добила 
благослов владике Давида крушевачког, члана Синода СПЦ, а када су се 
појавиле молитве пре и после учења, први који се понудио да их преведе 
у складу са учењем српске цркве, био је владика Давид. Искористила је 
прилику да му се захвали на томе што јој је појаснио неке црквене терми-
не и што је успела да затвори историјске кругове о кнезу Лазару, Крушевцу 
и Сентандреји.

Деска

Будимпешта

На промоцији у Будимпешти учествовала је и Кристина Бекић (десно)
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 ДУХОВНОСТ

Н а почетку вечери, ђакон Сте-
фан Милисавић поздравио 
je присутне, међу којима су 

били: епископ будимски Лукијан, Ста-
нислав Радуловић, подсекретар у По-
крајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама АП Војводине, Ми-
рослав Илић, помоћник покрајинског 
секретара, задужен за  односе с вер-
ским заједницама, амбасадори Босне 
и Херцеговине и Србије у Мађарској 
Биљана Гутић Бјелица и Иван Тодо-
ров са сарадницима, Љубомир Алек-
сов, представник српске националне 
заједнице у Парламенту Мађарске, 
Вера Пејић Сутор, председница Са-
моуправе Срба у Мађарској, ученици 
Српске школе „Никола Тесла” који 
станују у Текелијануму, руководиоци 
појединих српских институција и дру-
ги.

Епископ будимски Лукијан је, обра-
ћајући се присутнима, изложио број-

не чињенице везане за време које је 
претходило Светом Сави, на просто-
рима Балкана. Публици су, судећи по 
реакцијама, посебно биле занимљиве 
мање познате чињенице о словен-
ском, односно источном хришћан-
ству на просторима Угарске, још у 
време крунисања Светог Иштвана, 
затим прича о томе како је Свети Са-
ва спречио рат између мађарског 
краља Андрије Другог и српског кра-
ља Стефана Првовенчаног.

Мирослав Илић, помоћник покра-
јинског секретара за сарадњу са цр-
квама и верским заједницама, одр-
жао је предавање на тему „Задужби-
нарство Немањића, савремени модел 
успеха”. Излагање је започео пита-
њем: „Има ли ишта природније, него 
говорити о задужбинарству у згради 
једне од најлеших српских задужби-
на, у којој се вечерас налазимо, Теке-
лијануму”. Затим је подсетио на речи 
чувеног професора Радована Биго-

вића, који је рекао да је историја срп-
ског народа заправо историја заду-
жбинарства. Илић се, затим, осврнуо 
на Светог Саву, који је, како је иста-
као, дао суштину српском задужби-
нарсту и кључан моменат у схватању 
српског задужбинарства лежи у схва-
тању личности Светога Саве и њего-
вог подвига.

Подсетио је да владика жички бе-
лежи да су се „у Светом Сави у пуној 
хармонији срели исток и запад; био 
је наклоњен дубоком размишљању 
као источњак и енергичан у акцији 
као западњак”.

У наставку представљања, Миро-
слав Алексић је изнео податак да је 
захваљујући управо српском заду-
жбинарству измећу два светска рата, 
Београдски универзитет био међу че-
тири најбогатија универзитета на све-
ту. То је период када су се богати ро-
дољубиви Срби такмичили ко ће ви-
ше да инвестира у оно што називамо 
опште добро. Своје предавање закљу-
чио је речима да у јеку кризе хри-
шћанске културе у Европи, Мађарска 
и Србија негују један авангардан при-
ступ у међудржавној сарадњи, управо 
зато што чувају темеље своје држав-
ности и свог хришћанског начина жи-
вота. 

„Свети Сава, алфа и омега српске 
историје, најчвршће нас је везао за 
оно непролазно и тамо где постоји 
Српска православна црква, постоји и 
српски народ”, закључио је Алексић.

Станислав Радуловић, заменик се-
кретара за културу, јавно информи-
сање и односе с верским зајед-
ницама АП Војводине, одржао 
је предавање на тему „Номока-
нон Светог Саве, правни споме-
ник и његов значај за устројство 
Српске средњовековне државе 
и цркве”. Он је своје излагање 
посветио државотворном мо-
менту у делима овог свеца и том 
приликом рекао да треба иста-
ћи практични значај Савине ми-
сли, јер је заоставштина Нема-
њића била величанствена. Она 
је успоставила темељ за унапре-
ђење свих сегмената тадашњег 
српског друштва, што је била 
основа за опстанак српског на-
рода и државе у вековима који 
следе.

Према речима Радуловића, 
важно је истаћи да је овим прав-
ним актом извршена рецепција 
византијско-римског права у Ср-

бији и да је она постала саставни део 
европске и хришћанске цивилизаци-
је. Своје излагање закључио је рекав-
ши да овај специфични правни спо-
меник – „Номоканон”, односно „Kрм-
чија”, сведочи о правној уређености 
средњовековне српске државе и да 
ће, као такав, и у будућности заоку-
пљати пажњу истраживача.

На крају предавања гости су позва-
ни да присуствују свечаном отварању 
изложбе „Свети Сава српски”, у гале-
рији „Kруг”. Реч је о гостујућој изло-
жби Историјског музеја Србије, коју 
је представила директорка те устано-
ве др Душица Бојић. Према њеним 
речима „изложба приказује амбијен-
те у којима је Свети Сава живео и 
стварао, поједине списе, фреске, као 
и фотографију моштију руке Светог 
Саве, која се налази у Манастиру Ми-
лешева”. 

Аутор поставке је Андреј Вујино-
вић, а изложба је стварана деценија-
ма. Превод на мађарски, што је, по 
речима директорке Бојић, био неоп-
ходни аспект пре пиказивања овда-
шњој публици, урадила је Јелица Шо-
шић Угринић. 

Изложба ће и наредне две недеље 
бити доступна посетиоцима, а према 
најави организатора, постоји могућ-
ност да потом буде приказана и у ма-
њим градовима. 

Програм је одржан у организацији 
Српске православне Епархије будим-
ске, Задужбине „Текелијанум” и Гале-
рије „Круг”, уз логистичку подршку 
Амбасаде Србије у Будимпешти. 

Програм у Текелијануму

Предавања и документарна 
изложба о Светом Сави

„Праве путеве стварај својим ногама и путеве своје 
исправљај”, назив је програма одржаног 25. марта у свеча-
ној сали Текелијанума, а потом и у галерији „Kруг”. Током 
предавања и изложбе, публици је приказан животни и ду-
ховни пут Светог Саве.
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У главној улици у Липови, нала-
зи се кућа Барабашевих. Ов-
де већ 65 година, у складном 

браку, у љубави и међусобном по-
штовању, живи брачни пар Миклош 
Барабаш и Душанка Барабаш, рође-
на Њешковић.

Брзо су прохујале године, међу-
тим, као да је данас било када је мла-
ди војник Миклош Барабаш упознао 
своју изабраницу Душу Њешковић. 
Младића из Бокода (Жупанија Кома-
ром-Естергом) судбина је довела у 

ово барањско сеоце, где је „налетео” 
на младу Српкињу, па се из познан-
ства родила љубав која je затим, кру-
нисана браком. 

Мики бачи и тета Душа венчали 
су се 24. фебруара 1957. године, у срп-
ском православном храму у Липови. 
Венчао их је о. Лазар Поповић. И на-
кон 65 година брака, Миклош и Ду-
шанка живе у складном браку, као и 
када су се узели.

Из њиховог срећног брака родили 
су се син Тихомир Тибор (који је да-

нас успешан пре-
дузетник у Баји и 
члан месне Срп-
ске самоуправе) 
и ћерка Габриела, 
која је остала да 
живи у Липови.

Данас, славље-
ници, који су у 
кругу породице 
прославили свој 
велики јубилеј, 
имају  две унуке 
и два унука, а не-
давно су постали 
прадеда и праба-
ка, пошто им се 
унука породила у 
Америци.

На питање шта је тајна дугог бра-
ка, тетка Душанка Њешковић Бара-
баш само се смеје и понавља: 

„Стрпљење је једна од најважни-
јих ствари у браку, поред љубави. 
Сем тога, важно је какви смо људи. 
Треба да се увек прилагођавамо јед-
но другоме”.

Нема сумње да су Мики бачи и 
тета Душа увек били усредсређени 
на оно што ће им помоћи да живот 

учине лакшим и пријатнијим, знајући 
да ће то обома побољшати свакида-
шњицу. Дочекали су дубоку старост 
у миру, љубави и међусобном пошто-
вању, а међусобна посвећеност и дан 
данас траје.

Честитамо им овај вредан јубилеј 
и уједно им желимо још много зајед-
ничких година у браку, који је пун 
доброте, љубави и толеранције.

П. М.

Шест деценија љубави  
и поштовања

Јубилеј брачног пара Барабаш ВЕСТИ

С амоуправа Срба у Мохачу и ме-
сна Српска читаоница успешно 
су конкурисале код Фонда „Бе-

тлен Габор”, па се Срби у том граду, 
предвођени Душаном Матеом, пред-
седником месне Српске самоуправе, 
и Зорицом Степанов, руководиоцем 
цивилне организације, већ могу при-
премати за наставак радова на клуп-
ској згради. 

Свака од ове две организације до-
била је по 1,5 милион форинти. За из-
мену врата и поједине мање радове 
добијена сума ће бити довољна, ме-
ђутим, када је реч о обнови кровне 
конструкције зграде то није случај. 
Наиме, још пре 5-6 година, када су 
мајстори радили на обнови месне 
српске православне цркве, Зорица 
Степанов, потпредседница Самоу-
праве Срба у Мохачу, тражила је 

предрачун за трошкове реконструк-
ције кровне конструкције зграде, у 
којој функционише и Српски клуб. 
Понуда је већ тада износила шест ми-
лиона форинти, а од тада је грађевин-
ски материјал драстично поскупео.

Мохачани ће од добијена три ми-
лиона форинти урадити најнеопход-
није послове, а то је измена врата, 
прозора, као и поплочење ходника 
испред клупске просторије. Ако оста-
не средстава, а за то има мало шансе, 
онда ће се урадити још неки мањи 
радови.

Успут ће руководиоци двеју срп-
ских организација настојати да путем 
других конкурсних канала набаве 
још финансијских средстава, како би 
што више реконструкционих радова 
могли реализовати.

П. М.

Почињу радови  
на обнови Српског клуба

Акција у МохачуК њига српског писца Алексан-
дра Чотрића „'Запорожац' на 
врху Арарата  - питања и одго-

вори Радио Јеревана”, објављена је 
ових дана на мађарском језику, у из-
дању издавачке куће Norma Nyomdász 
Kft. из Вашархеља. Књигу је превео 
Светислав Недучић из Макоa, а обја-
вљена је захваљујући подршци пре-
дузећа „Agro-Maros Szövetkezet”, на 
чијем челу је Иштван Визи.

У књизи се налази око хиљаду ша-
ла, вицева, анегдота и бурлески. Реч 
је о збирци мудрих и духовитих дија-
лога на тему совјетских политичких 
лидера, државне репресије, комуни-
стичке партије, планске привреде, не-
сташица намирница, медијске цензу-
ре, култа личности, совјетских војних 
интервенција у земље Варшавског 
пакта и других тема, насталих у нека-
дашњем Совјетском Савезу и земља-
ма бившег Источног блока, укључују-
ћи и Мађарску.

Приређивач Александар Чотрић 
није имао пред собом само један 
извор, него је материјал за српско из-
дање књиге, које се у издању „Српске 
речи” појавило у септембру прошле 
године, бирао из десетина зборника, 
алманаха, часописа и интернет пор-
тала. Рецензенти књиге су професор 
Београдског универзитета др Зоран 
Божовић,  јерменски књижевник и 
преводилац Бабкен Симоњан и сати-
ричар Драгутин Минић Карло. Аутор 
корица књиге је карикатуриста Тошо 
Борковић.

У предговору књиге „'Запорожац' 
на врху Арарата” Чотрић наглашава 
да су заједљиве досетке и бунтовне 
анегдоте биле готово једини начин да 
совјетски грађанин искаже отклон од 
комунизма. Он додаје да је смех по-
магао обичним људима да се ослобо-
де фрустрација и лакше поднесу те-
шке животне услове иза тзв. гвоздене 
завесе.

Почетак овог непрегледног низа 
вербалних трикова увек је био исти: 
„Радио Јереван су питали” или „Пи-
тање Радио Јеревану”... Даље је дола-

зило само питање и одговор на њега. 
Шале су, углавном, биле политичке, а 
одговори су често почињали фразом: 
„У принципу, да...” При томе, одговор 
је обавезно морао да буде духовит 
до апсурда. Што необичнији – то сме-
шнији. Одговор је, подразумевало се, 
морао да садржи и значајну дозу са-
тире на стварност совјетског живота:

– Шта је срећа?
– Срећа је живети у Совјетском Са-

везу.
– А шта је несрећа?
– Несрећа је имати такву срећу.

 *
– Да ли наш Устав гарантује слобо-

ду говора?
– Да, али оном који говори ништа 

се не гарантује.
 *

– У чему је разлика између устава 
САД и СССР-а када оба гарантују 
слободу говора?

– Да, али амерички устав гарантује 
слободу и након говора.

 *
– Шта је слобода говора?
– То је свест да је потребно ћутати.

Д. А.

„Запорожац на врху Арарата” 
и на мађарском

Ново издање Александра Чотрића
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

Д а би подстакао и придобио 
српско и европско јавно мње-
ње да делује у том правцу, Иг-

њатовић се огласио новом серијом 
чланака о положају хришћана у Ото-
манској империји. На тај начин је же-
лео да усмери пажњу европске јав-
ности на Турску и стога је истицао да 
се и даље један знатан део европских 
народа налази у ропству „на срамоту 
просвештене Европе“. Али, он се врло 
брзо ослободио те јадиковке пред 
Европом и обратио се непосредно 
поробљеним народима Турске. 

Један од начина да се помогне тим 
народима састојао би се у томе да им 
се уздигне дух и самопоуздање, да се 
увере „какву силу против обштег ду-
шмана развити мо(гу)“, с обзиром на 
своју бројност. Игњатовић је потом 
писао како је „тврдо уверен“ да је та-
дашњи султан Абдул-Меџид, послед-
њи који ће још хришћане држати у 
ропству, али је и поред тог свог уве-
рења захтевао да се „раја“ више ни 
„минут, један... од крвождера угњета-
вати (не) допусти“, јер је Турска царе-
вина на заласку своје моћи. 

Не треба чекати, каже он, да Тур-
ску сруши Русија, или нека друга 
европска сила, већ то треба да учине 
поробљени хришћански народи. За 
своје ослобођење хришћани имају 
довољно снаге „само (им) тек почети 
ваља“, једино „воља и отважност, па 
си слободан!“, поручивао је Игњато-
вић. Нека се хришћани не плаше те 
борбе, нека погледају на Србију, коју 
је Карађорђе са својим јунацима 
ослободио. И зато „само слога браћо, 
па све мора добро бити“, довољно ће 
бити да се „на једном месту буна из-
роди, одма ће сва Турска запламти-
ти“, истакао је Игњатовић на крају 

чланка, у коме је отворено позивао 
на рушење Турске.

У будућем рушењу Отоманске им-
перије он је видео важну и значајну 
улогу и за Кнежевину Србију, која је 
поново морала изаћи на историјску 
позорницу и активно помоћи велико 
дело ослобођења балканских народа, 
„јер Србије будућност од ослобођења 
соседни’ браћа зависи“.

Међутим, однос снага је био такав 
да се та његова замисао није могла 
остварити ни у револуцији, али ни три 
деценије касније у време велике 
Источне кризе. Турска је још била до-
вољно снажна, а Србија усамљена и 
без довољно људске и материјалне 
снаге за коначан обрачун са њом. Уз 

то, ни међу самим хришћанским на-
родима Турске није у то време могло 
бити речи о некој већој устаничкој и 
ослободилачкој акцији.

Игњатовић је све то одрицао. За 
њега је то било "красно време за по-
крет на Балкану и околини“, јер је 
услед револуције код народа било 
створено одушевљење за борбу, и сто-
га је „само требало запалити“ у не-
ком делу Турске царевине и „да све 
пламеном букне“.

Нереалан у процени околности у 
којима се у то време налазио српски 
народ, Игњатовић је желео да тај пла-
мен запале Срби у Угарској, који су се 
већ налазили у револуционарном ра-
сположењу, спремни да се упусте у 
рат против Мађара ради остварења 
својих националних права. Отуда је 
и његова намера била да Србе одвра-
ти од борбе за Војводину, те да их 
усмери у рат против Турске. И поред 
свега, Игњатовић се, судећи према 
његовом држању уочи Мајске скуп-
штине, надао да ће се Срби на народ-
ном сабору моћи договорити и да ће 
тако избећи отворени раскид и сукоб 
са Мађарима. 

Убрзо се показало да су такве ње-
гове наде биле нереалне и варљиве, 
јер када је као посланик села Чобан-
ца стигао на Мајску скупштину у 
Сремске Карловце 1/13. маја 1848, све 
је већ било устало против Мађара и 
нико више није мислио на мирење и 
споразум са њима. Игњатовић је и та-
да тражио могућност да окупљеном 
народу изнесе своје погледе на даљи 
ток револуције, чврсто верујући да ће 
они наићи на разумевање и одобра-
вање и да ће на крају бити и прихва-
ћени. У тој намери, њега није могла 
поколебати ни атмосфера која је ту 
већ била створена, као ни српски пла-
нови о Војводини и „агитација против 
Мађара“, који су се томе жестоко су-
протстављали. 

И, он је у датом тренутку и изашао 
на једну импровизовану говорницу 
да, у тој до крајности прегрејаној ат-
мосфери, изнесе своје погледе на да-
љи ток српског покрета. „Какве Вој-
водине? Зашто рат са Мађарима, са 
њима се треба сложити, придобити 
их за помоћ и подршку, а све народне 
снаге усмерити да задобијемо наше 

старо земљиште, па да се вратимо 
онамо откуд смо дошли“. 

Била су то питања која је, судећи 
према његовим мемоарима, поставио 
окупљеном народу. На те његове речи 
народ се ускомешао, из масе су поче-
ли да севају ханџари и пиштољи. Хте-
ли су да га „спрже“, униште и само су 
га присебност и углед Илије Захари-
јевића, који се за њега заузео, спасли 
од народног суда и гнева. Тако се не-
славно завршио и последњи Игњато-
вићев покушај да се српски покрет 
усмери против Отоманске империје. 
Даљи ток револуције одвео је српски 
народ у сасвим другом правцу од 
оног за који се Игњатовић залагао.

У својим мемоарима је, осуђујући 
држање тадашњег српског јавног 
мњења према Мађарима, с горчином 
писао: „Фанатичари су за мађарона 
држали оног који је пре свега веран 
отаџбини и њеним законима, који ни-
је волео панславенство, није хтео Вој-
водине, јер немогуће, и који Мађаре 
није мрзео“.

Из ових Игњатовићевих накнадних 
сећања не може се ни приближно на-
слутити прави узрок српско-мађар-
ског сукоба, јер он је у мемоарима, 
кад о томе сведочи, врло непоуздан. 
Игњатовић је у том питању врло при-
страстан, и када говори о улози Ма-
ђара у револуцији, настоји да покаже 
да се тада налазио више на њиховој 
страни него што је доиста и био. 

У својим успоменама, чији је најве-
ћи део, према за сада доступној пре-
писци, написао на почетку 1876. годи-
не, Игњатовић је у потпуности раскр-
стио „с демократским радикализмом 
и револуционарним патриотизмом из 
1848“, па је настојао да у свим пита-
њима, у којима су у сукоб долазили 
интереси Срба и Мађара, представи 
Србе као кривце. У мемоарима је за-
то и могао доказивати да мађарска 
влада „нипошто“ није желела да буде 
„револуционарна“, већ је само насто-
јала да очува постојеће „законито 
становиште“, али будући да су јој би-
ле потребне веће слободе и овлашће-
ња у њеном раду и деловању, она је, 
под Кошутом, рушећи те ограде које 
су је спутавале „склизнула у револу-
цију“. 

Д. А.

Два века од рођења  
Јакова Игњатовића (9)

Према Игњатовићевом дубоком уверењу, у револуцији 
су се хришћански народи Турске „морали еманциповати“ 
и уз помоћ и подршку слободне Европе укључити у европ-
ске цивилизацијске токове. Стога се као најважнији зада-
так „садашње епохе“ наметао „што брже те турске под-
јармљене провинције ослободити, јер тек с тим провинци-
јама може Европа општу цивилизацију докучити“. 
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В исока, витка, наизглед нежна, 
стално насмејана и располо-
жена девојка, која плени сво-

јом добром енергијом и позитивом, 
родом је из Лознице. На такмичењу 
на којем је учествовало 230 такмича-
ра из 14 различитих држава, Анђела 

је бранила боје Срби-
је, такмичила се у бор-
бама у категорији U18 
-57 кг и освојила злато. 

Док је живела у Ср-
бији, тренирала је ви-
ше од 8 година у клубу 
„Академија борилач-
ких спортова” у Ло-
зници. Како сама ка-
же, ово је једно од нај-
битнијих такмичења и 
тренутно њен највећи 
успех, јер до сада није 
имала довољан број 
година да иде на нека 
већа такмичења. 

Тренутно Анђела 
тренира у мађарском 
клубу „Fite” (Фајт). Тре-
нира сваки дан, а по-

ред тренинга, иде у теретану и на тр-
чање. Клуб у којем тренира, удаљен 
је 15-ак минута од колегијума у Улици 
ружа, у којем станује Анђела. Дошла 
је у Будимпешту у септембру месецу 
и како сама каже било јој је тешко на 
почетку, али сада види да је вредело 

труда. Тренери, који раде са њом су 
веома професионални и поред ма-
ђарског говоре и енглески језик, како 
би их појединци, који не говоре ма-
ђарски, разумели и боље се осећали 
у заједници. Анђела се максимално 
труди да усклади тренинге са школ-
ским обавезама и да своје време ор-
ганизује на најбољи могући начин. 
Силно жели да освоји медаљу на 
Светском првенству.

-Животни сан ми је да пре свега 
будем задовољна својим достигнући-
ма – каже Анђела. 

-Желим да радим оно што волим и 
да ми сваки дан буде испуњен. Же-
лим да живим, а не да преживљавам.

На такмичењу је Анђела упознала 
мађарске тре-
нере који су јој 
честитали на 
победи, па иако 
се такмичила 
против њихове 
такмичарке, по-
клонили су јој 
неколико про-
фесионалних 
фотографија из 
борбе и позвали 
је да тренира 
код њих у клубу, 
јер су били оду-
шевљени ње-
ном борбом и 
успехом. Доби-
ла је понуду и 
од председника 
Мађарског JU-
JITSU савеза, да 
направе сарад-
њу на вишем ни-
воу и да пређе у 

један од највећих клубова у Будим-
пешти, како би се усавршавала и 
спремала за још веће изазове, као 
што је Светско првенство.

Анђела је стално насмејана и пуна 
ентузијазма и спремна је за даље по-
беде. С обзиром на ове фантастичне 
успехе у спорту, а труди да не заоста-
не ни у учењу, она је доказ да, када 
неко зна шта хоће и то довољно жели, 
може да се организује и буде успе-
шан у свему што зацрта. Није још си-
гурна који факултет је најбољи избор 
за њу и не зна шта ће бити кад „пора-
сте”, али сигурно ће дати све од себе 
да буде најбоља у ономе што ради.

Д. М.

Победом на Европском купу у џиу-џицу (JU-JITSU 
EUROPA CUP 2022), одржаном 12. марта у Будимпешти, 
шеснаестогодишња Анђела Костадиновић, ученица 10. 
разреда Српске школе „Никола Тесла”, постала је 
европска шампионка у том спорту.

НЕВЕНВелики успех „Теслине” ученице

1. априла 1999. – У ваздушним напа-
дима НАТО-а на СР Југославију 
срушен је Варадински мост на Ду-
наву, у Новом Саду. 

1. априла 2001. – У Београду је ухап-
шен бивши председник Србије и СР 
Југославије Слободан Милошевић, 
кога су власти у јуну исте године 
предале Међународном суду за 
ратне злочине у Хагу.

2. априла 1917. – Пред Војним судом 
за официре српске војске у Солуну 
почео је процес против групе на 
челу с пуковником Драгутином Ди-
митријевићем Аписом због припре-
мања атентата на регента Алексан-
дра. Над Аписом и његова два след-
беника извршена је смртна казна 
стрељањем 26. јуна.

2. априла 1981. – Председништво 
СФРЈ прогласило је ванредно стање 
на Косову због демонстрација ал-
банских студената, који су тражили 
републику. 

3. априла 1915. – У Ваљеву је умрла 
српска сликарка Надежда Петро-
вић. Сматра се зачетницом модер-
ног српског сликарства. 

3. априла 1941. – Премијер Мађарске 
Пал Телеки је извршио самоуби-
ство дан по усвајању немачко-ма-
ђарског плана за напад на Југосла-
вију. Телеки је био члан делегације 
која је 12. децембра 1940. у Београ-

ду потписала Уговор о вечном при-
јатељству и миру Југославије и Ма-
ђарске. 

3. априла 1999. – Авиони НАТО-а бом-
бардовали су центар Београда, пр-
ви пут од почетка ваздушних напа-
да на Југославију 24. марта. Погође-
не су зграде Министарства унутра- 
шњих послова Југославије и Србије. 
У Новом Саду је срушен други мост 
на Дунаву. 

4. априла 1825. - У Новом Саду је ро-
ђен српски научник и филолог Ђу-
ра Даничић. Подржавао је Вука Kа-
раџића у борби за реформу срп-
ског језика и правописа („Рат за 
српски језик и правопис”, 1847). Био 
је секретар Југословенске академи-
је знаности и умјетности у Загребу 
где је 1880. покренуо израду „Реч-
ника хрватског или српског језика”. 
С латинског је превео „Стари завет”.

4. априла 1860. - У Београду је рођен 
Војислав Илић, песник који се сма-
тра оснивачем модерне поезије у 
српској књижевности и творцем ве-
ристичког израза („Зимска идила”, 
„Јесен”, „Ја ништа више не верујем”, 
„Тамара”, „Исток”).

5. априла 1865. – Умро је српски ком-
позитор, пијаниста и хоровођа Кор-
нелије Станковић. Проучавао је и 
бележио до тада само усменом 
традицијом сачувано српско цркве-
но појање. 

5. априла 1887. – Краљ Милан Обре-
новић именовао је првих 16 члано-
ва Српске краљевске академије ко-
ја је основана 1. новембра 1886. 

5. априла 1958. – У Београду је умрла 
српска књижевница Исидора Секу-
лић, чије је дело имало значајан 
утицај на развој модерне српске 
књижевне критике и есејистике. 

6. априла 1490. – Умро је мађарски 
краљ Матија Први Корвин, рефор-
матор мађарске државе. Током вла-
давине од 1458. успешно је ратовао 
против Турака и Хабсбурговаца, за-
узевши 1486. и Беч у којем је и умро. 

6. априла 1838. – Умро је српски нови-
нар и публициста Димитрије Дави-
довић, аутор Сретењског устава и 
оснивач „Новина сербских” у Бечу 
1813. које су излазиле девет година. 

6. априла 1941. – Немачке трупе напа-
ле су у Другом светском рату Грчку 
и Југославију. Напад на Југославију 
почео је бомбардовањем Београда 
који је готово разорен, а погинуло 
је око 12.000 људи. 

6. априла 1992. – Европска заједница 
признала је независност бивше ју-
гословенске републике БиХ. Истог 
дана у Сарајеву су пале прве жртве 
и означиле почетак рата у Босни и 
Херцеговини. 

7. априла 1941. – Влада Краљевине 

Југославије објавила је проклама-
цију о почетку рата с Немачком и 
Италијом и издала наредбу о оп-
штој мобилизацији. 

7. априла 1943. – У месту Гери у САД 
умро је српски песник, есејист и пу-
тописац Јован Дучић. Његово дело 
представља врхунац српске лирике 
у две прве декаде 20. века. 

7. априла 1992. – Дан након што је ЕЗ 
признала независност Босне и Хер-
цеговине босански Срби прогласи-
ли су у Бањалуци независност Ре-
публике Српске.

Анђела Костадиновић 
првакиња Европе у џиу-џицу

ВРЕМЕПЛОВ

Корнелије Станковић
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КОНКУРСИ
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОJЕКАТА СРБА У МАЂАРСКОЈ У 
2022. ГОДИНИ

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. го-
дине до 16.00 часова

Конкурс се може предати путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица 

Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу 
видети на веб страници Самоуправе Срба у Ма-
ђарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb 
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló 
szabályzat”) 

Документација која се прикључује уз конкурсну 
пријаву: Формулар за подношење конкурса може 
се преузети на веб страници Самоуправе Срба у 
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb 
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló 
szabályzat”-прилог број 1.) 

Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од 
истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској 

(www.szerb.hu ) 25.03.2022. године
- Српске недељне новине, 31.03.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Вик-

торије Ковач, конкурсног референта (понеде-
љак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на 
тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим ме-
дијима:

- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској 
(www.szerb.hu )

- Српске недељне новине
Конкурисати могу: 
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима 

српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима 

српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чи-

јем се делокругу налази неговање српског култур-
ног наслеђа

- српске васпитно-образовне институције и ин-
ституције Самоуправе Срба у Мађарској

- Црквене општине Српске православне епархи-
је будимске.

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за кул-
туру Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава: предфинансирањем 
Самоуправа има право да распише конкурсе за 

следеће области:
- реализацију задатака у складу статута, осни-

вачког акта и прописа организације која конкури-
шу

- финансирање учествовања на манифестаци-
јама, стручним конференцијама

- подржавање програма у вези очувања нацо-
налног, образовног и културног идентитета

- подржавање дечијих манифестација
- финансирање црквених слава, меморијалног 

дана
- подржавање циљева српске заједнице
Додељени износ по конкурсима је минимално 

50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто 
хиљада) форинти годишње.

У Будимпешти, 11. март 2022. 
Самоуправа Срба у Мађарској

*
Према Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6. 

2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА,  

МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА 

који имају за циљ неговање српског језика, кул-
туре, традиције и обичаја

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. го-
дине до 16.00 часова

Конкурс се може предати путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица 

Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу 
видети на веб-страници Самоуправе Срба у Ма-
ђарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb 
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló 
szabályzat”) 

Документација која се прилаже уз конкурсну 
пријаву: Формулар за подношење конкурса може 
се  преузети на веб страници Самоуправе Срба у 
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb 
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló 
szabályzat”-прилог број 1.) 

Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској 

(www.szerb.hu ) 25.3.2022. године
- Српске недељне новине, 31.3.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Вик-

торије Ковач, конкурсног референта (понеде-
љак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на 
тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим ме-
дијима:

- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској 
(www.szerb.hu )

- Српске недељне новине
Право подношења пријаве на конкурс имају: 
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима 

српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима 

српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чи-

јем се делокругу налази неговање српског култур-
ног наслеђа

- српске васпитно-образовне институције и ин-
ституције Самоуправе Срба у Мађарској

- Црквене општине Српске православне епархи-
је будимске.

- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очу-
вање и неговање српског језика и популаризацију 
наставе на српском језику. 

- Програми, манифестације могу бити на нивоу 
школе, одељења, забавишта, насеља, региона.

Начин исплате средстава: предфинансирањем 
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за кул-

туру Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално 50 

000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто 
хиљада) форинти годишње.

Будимпешта, 11. март 2022. 

*
Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Срп-

ским институтом расписује 

НАГРАДНИ КОНКУРС  
ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА САКУПЉАЊЕ 

СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ, ЗАВИЧАЈНО-
ИСТОРИЈСКЕ И ЕТНОЛОШКЕ ГРАЂЕ 

У МАЂАРСКОЈ

Информације и услови конкурса:
1. А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица 

или њихове групе које имају свог представника, 
потписника конкурсног рада. Подносилац конкур-
са треба да је одрасла особа (пунолетно лице), ма-
ђарски држављанин или – ако  нема мађарско 
држављанство – да  располаже сталним пребива-
лиштем (усељеничким статусом) у Мађарској. 

Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивиду-
ално или групно и ученици средњих школа и ви-
ших разреда основне школе. Уколико ученици под-
носе свој конкурс уз помоћ школског ментора у 
конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, 
професора или другог ментора – одрасле особе 
која је радила са ученицима на конкурсном раду, 
а ако је уз помоћ ментора остварен групни уче-
нички рад, формалан подносилац конкурса је мен-
тор. 

2. Конкурисати се може радовима у којима се 

доноси, представља и обрађује сакупљена грађа 
из неке од следећих тематских области:

а) стари и савремени локални српски географ-
ски, топографски називи (називи улица, тргова, 
деловa насеља, делова атара насеља, називи путе-
ва, географских формација у околини насеља, са-
лаша, околних насеља итд.) у једном насељу у Ма-
ђарској где су некада живели Срби или где и сада 
живе Срби;

б) стара и савремена презимена српских поро-
дица у једном насељу у Мађарској;

в) стари и савремени породични и лични надим-
ци српских породица и њихових чланова у једном 
насељу у Мађарској;

г) традиционална и савремена имена од миља 
Срба у једном насељу у Мађарској;

д) стари и савремени локализми у говору Срба 
у једном насељу у Мађарској (Под локализмом 
овде подразумевамо речи, изразе, граматичке 
облике, узречице који се сматрају различитим од 
стандарда и/или специфичним, карактеристичним 
за дато насеље или групу насеља.)

ђ) фотодокументовање непокретног српског 
материјалног наслеђа и српских јавних натписа у 
једном насељу у Мађарској;

e) детаљан оригиналан опис неког локалног срп-
ског народног обичаја у прошлости или данас;

ж) записани текст локалне српске песме, приче, 
приповетке, анегдоте, умотворине;

з) аудио и/ или нотни запис локалне српске ме-
лодије (песме или игре);

и) опис и документација неке народне рукотво-
рине (дела и комплетне ношње, употребног пред-
мета, намештаја итд.);

ј) опис и документација неке традиционалне 
сеоске куће, помоћне економске зграде или ком-
плекса.

3. Детаљно упутство за обраду и документовање 
прикупљене грађе се налази на сајту Српског ин-
ститута и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство 
се може добити и лично у канцеларији Самоупо-
раве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) 
или Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, 
ул. Вереш Палне бр. 19.) у радно време или се може 
затражити од Самоуправе или Института да се 
поштом доставе.

4. Писмени конкурсни радови треба да се под-
несу на папиру и дигитално (на дигиталном носи-
оцу информација) поштом, на адресу: Самоуправа 
Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно 
написати: „Конкурс у области истраживања“. Фо-
тографски радови треба да се поднесу у облику 
фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 
cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног 
обима најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто под-
носе у дигиталној форми.

5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. 
На конурсни рад и на поштанску коверту треба 
написати шифру, као и на мању затворену коверту 
у коју треба ставити попуњени и потписани кон-
курсни формулар са личним подацима подноси-
оца конкурса. Лични подаци се обавезно дају по-
пуњавањем конкурсног формулара који се може 
преузети са сајта Самоуправе или Института, или 
се може добити у канцеларији Самоуправе и Ин-
ститута. Мала затворена коверта са подацима под-
носиоца конкурса се ставља у поштанску коверту 
поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад из-
радила група људи, онда се у коверти са личним 
подацима наводе подаци свих чланова групе уз 
назнаку представника групе.

6. Исти подносилац конкурса може да поднесе 
и више конкурса у различитим тематским обла-
стима, односно са прикупљеном грађом из више 
насеља (макар и у истој тематској области).

7. Конкурсна документација треба да садржи: 
(а) Конкурсни рад са шифром, састављен према 
детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани 
конкурсни формулар у затвореној мањој коверти 
са назначеном шифром споља. Ако је конкурсни 
рад дело групе људи, онда за сваког члана треба 
да се попуни посебан формулар са назнаком да 
ли се ради о члану или представнику групе. (Напо-
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Вјечнаја памјат: 
Драгица Пејак

Отварање нове школске 
зграде у Ловри

Представа СПМ-а 
у Националном позоришту

Промоција о нашим 
вероисповедним школама

„Орлови” у шетњи 
Будимпештом 24. 03. 2022.

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА АПРИЛ 2022.

02. 04. субота – Вечерње 18.00 ч
03. 04. недеља –  Св. Литургија 10.00 ч
06. 04. среда – Вечерње 18.00 ч
07. 04. четвртак  –  БЛАГОВЕСТИ 
Св. Литургија 10.00 ч
09. 04. субота – Вечерње  18.00 ч
10. 04. недеља – Св. Литургија 10.00 ч
17. 04. субота – Вечерње  18.00 ч
18. 04. недеља – Св. Литургија 10.00 ч
16. 04. субота – ЛАЗАРЕВА СУБОТА 
Св. Литургија 10.00 ч
16. 04. субота – ВРБИЦА 18.00 ч
17. 04. недеља – ЦВЕТИ Св. Литургија 10.00 ч
21. 04. четвртак –  Света Литургија  10.00 ч
21. 04. четвртак – Велико бденије 18.00 ч
22. 04. петак – Царски часови 10.00 ч
22. 04. петак –  Вечерње и изношење 
плаштанице  18.00 ч
23. 04. субота – Велика субота
 Св. Литургија  10.00 ч
23. 04. субота – Васкршње јутрење 20.00 ч
24. 04. недеља – ВАСКРСЕЊЕ – ВАСКРС 
Света Литургија  10.00 ч
24. 04. недеља – Вечерње 18.00 ч
25. 04. понедељак – ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК
Св. Литургија  10.00 ч
25. 04. понедељак  – Вечерње 18.00 ч
26. 04. уторак – ВАСКРСНИ УТОРАК 
Св. Литургија 10.00 ч 

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

ИНФОмена: за тематску област сакупљања етногафске, 
завичајно-историјске и лингвистичке грађе кори-
сти се посебан формулар, различит од оног за кон-
курсе у области културних манифестација.)

8. Рок за подношење конкурса је 22. новембар 
2022. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се кон-
курсна документација стави на пошту.)

Вредновање и награђивање конкурсних радова:
1. Конкурси са непотпуном документацијом или 

нешифровани конкурси, односно конкурси под-
нети после назначеног рока се не разматрају и не 
вреднују.

2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од 
Самоуправе у року од два дана по приспећу кон-
курсног рада. После провере конкурсне докумен-
тације Самоуправа ће обавестити подносиоца да 
ли ће се рад вредновати или због недостатака 
наведених у претходној тачки неће бити разма-
тран.

3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати 
трочлана стручна комисија формирана од стране 
Српског института, састављена од етнолога и лин-
гвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће 
се вредновати на основу количине и вредности 
сакупљене грађе, као и на основу квалитета обра-
де и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти 
вредновања се налазе у детаљном упутству за из-
раду конкурсних радова.

4. У зависности од броја и квалитета пристиглих 
радова доделиће се прве, друге и треће награде, 
као и похвале уз одговарајуће новчане награде. 
За награђивање ученичких и студентских радова 
формираће се посебне категорије награда. На-
градни фонд у овом распису конкурса износи бру-
то милион форинти која сума се по потреби може 
допунити и повећати.

5. Уколико број и квалитет конкурсних радова 
који стриктно одговарају свим критеријумима бу-
де омогућио, стручна комисија има права да вред-
нује и да предложи за награду или похвалу и ра-
дове који то по квалитету заслужују, али који евен-
туално одступају од критеријума (на пример не 
уклапају се у набројане уже теме, али спадају у 
област етнологије, завичајне историје или лингви-
стике).

6. Одлуку о наградама доноси Одбор за култу-
ру Самоуправе Срба у Мађарској на основу пре-
длога стручне комисије која је вредновала радове. 
Рок за доношење одлуке је 10. децембар 2022. Ре-
зултати конкурса ће се објавити на сајту Самоу-
праве, Института и СНН-а до 18. децембра 2022. 
као и у наредном броју СНН-а, у штампаној форми. 
Подносиоци конкурса ће такође бити благовре-
мено мејлом и/или поштом обавештени о резул-
тату њиховог конкурса. Исплате награда ће се из-
вршити до 31. децембра 2022. године.

7. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним ра-

довима ће се уврстити у базе података о Србима 
у Мађарској које саставља Српски институт, уз 
навођење извора (подносилаца радова). Најбољи 
радови ће се објавити у посебној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу са правилни-
ком Самоуправе Срба у Мађарској за суфинанси-
рање и финансирање прихваћеним одлуком Скуп-
штине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).

- на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
- на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама (www.

snnovine.com).

Информације у вези са конкурсом се могу до-
бити од:

- Викторије Ковач, конкурсног референта (по-
недељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) 
на тел. 1/331-5345, kovacs.viktoria.ssm@gmail.com 

- Софије Каплан, сараднице Института +36-1-
782-1639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

УПУТИТЕ 1% ПОРЕЗА 

СРПСКИМ УДРУЖЕЊИМА

Унапред захваљујемо свим пореским обвезницима који су 
вољни да нам упуте 1% пореза на свој доходак, у складу 

са законским прописима.

Magyarországi Szerb Színház
Nonprofit Közhasznu Kft.
2309 Lórév, Dozsa Gy. u. 79.

Adószám 20281724-2-13

Veseli Santovcani 
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

6525 Hercegszántó, Gábor Á. u. 40.
Adószám: 18352773-1-03

Позив за учешће у хуманитарној акцији

ПОМОЗИМО ИЗБЕГЛИМА ИЗ УКРАЈИНЕ

Самоуправа Срба у Мађарској (ССМ) је, у сарадњи са кровним 
представничким телима осталих националних заједница, 
покренула хуманитарну акцију за помоћ људима који су избегли 
из ратом захваћене Украјине и који се тренутно налазе у 
прихватним центрима у Мађарској. 
ССМ позива све наше сународнике и њихова удружења да узму 

учешће у овој племенитој акцији, уплатом новчаних средстава 
на рачун број:  11784009-22224664. 
Према упутству пристиглом из Владе Мађарске, у ову сврху 
није дозвољено користити новчана средства која су удружења 
и остале организације националних заједница добиле из 
државног буџета, било на конкурсима или као део редовног 
финансирања.
Самоуправа Срба у Мађарској се унапред захваљује свима који 
имају воље и могућности да својим новчаним прилозима 
подрже циљеве ове хуманитарне акције.
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Скупштинска седница Сегединске месне српске заједницеФОРУМИ

Н а самом почетку форума, 
председник организације Ми-
ленко Радић констатовао је да 

не постоји кворум, потребан за доно-
шење правоснажних одлука. Наиме, 
од укупног броја од 51 скупштинара, 
на скупштини се појавило њих 18, а 
за кворум је било потребно прису-
ство 26 чланова.

Међутим, према правилнику и за-
конским прописима, скупштина је мо-
гла да се понови истога дана, и то на-
кон сат времена. Пошто су присутни 
скупштинари били мишљења да се не 
чека толико, већ да се одмах крене 
са радом, скупштина је одмах наста-
вљена, и то подношењем извештаја о 
функционисању у 2021. години. 

Детаљан извештај о раду и финан-
сијском пословању поднео је Милен-
ко Радић, који је нагласио да, иако 
прошле године организација није до-
била средства за функционисање, 
остварени су бројни програми и про-
јекти:  

„Са надом је кренула 2021. година 
за све нас, поговото када су прогнозе 
у вези са светском епидемијом биле 

охрабрујуће, да ће талас пандемије 
бити слабији, па смо се и ми у Зајед-
ници понадали да ће се осмишљени 
програми, за које су већ била одобре-
на конкурсна средства, коначно 
остварити, и да нећемо морати да 
жалимо за неоствариве приредбе, 
због епидемијских мера. Цивилна ор-
ганизација, по важећим прописима 
до средстава за функционисање и за 
реализацију својих активности може 
да дође преко уплаћене годишње 
чланарине, путем аплицирања и по-
средством донације, у што се убраја 
и 1% пореза од уплате годишњег по-
реза пореских обвезника. У случају 
Сегединске месне српске заједнице 
висина средстава од уплате чланари-
не је недовољна да се организација 
издржава, па је већ вишегодишња 
пракса да се за додатна средства 
аплицира. Уплатом чланарина оства-
рен је приход од 115. 000 форинти, а 
приход од 1% пореза износио је 26.971 
форинти. Прошле године за осам 
поднетих конкурса добијено је 1. 950 
000 форинти. Путем конкурса града 
Сегедина добијено је 350 000 фт за 

један додатни музички програм. Да-
кле, укупно 2.300.000 фт је стајало на 
располагању за реализацију програ-
ма, али због неуспешног аплицирања, 
организација није добила потребна 
средства за целогодишње функцио-
нисање”, каже се у извештају. 

„Фискалну годину смо отворили 
износом од 708 842,00 на рачуну, а за-
кључили смо је са 239.000 форинти. У 

првој половини године ни-
смо имали неке веће ак-
тивности, али смо били 
иновативни у организова-
њу обележавања Видовда-
на. Заједно са месном Цр-
квеном општином и сеге-
динском Српском народно- 
сном самоуправом преки-
нули смо вишедеценијску 
видовданску тишину. Ак-
тивнији период почео је 
средином септембра, отва-
рањем Дана српске култу-
ре у Сегедину”, рекао је Ра-
дић и набројао петнаестак 
програма, о којима је и 
наш лист извештавао.

 Према његовим речима, 
постојала је и жеља да се 
учествује у улепшавању из-
најмљених просторија, али 
на конкурсу нису добијена 
очекивана финансијска 
средства за ту намену.

„Велики проблем нам је 
био да покријемо трошкове функци-
онисања. У томе нам је највише по-
могла месна Српска самоуправа, ко-
ја је преузела на себе плаћање кири-
је током читаве године. Висина те 
помоћи је 200.000 форинти. Наиме, 
јануарску кирију у износу од 40.000 
форинти платила је Заједница”, иста-
као је Миленко Радић.

У име Надзорног одбора став тог 
тела изнео је његов члан Петар Весе-
нар, након чијих је питања и одговора 
добијених од стране Миленка Радића, 
прву тачку дневног реда скупштина 
једногласно прихватила и изгласала. 

У наставку заседања председник 

Радић је присутнима изнео и плано-
ве, везане за текућу годину. Радује 
чињеница да су Сегединци успешно 
конкурисали код Уреда премијера, 
Фонда „Бетлен Габор”, од десет под-
нетих пријава на конкурсе, седам је 
позитивно вредновано. Међу њима 
се налазе: планирано поклоничко пу-
товање у Барању, сусрет српских за-
бавишта, који је ове године предви-
ђен у Батањи, прослава храмовне 
славе у Сиригу, „Дани српске културе 
у Сегедину”, наступ Милана Руса, 
глумца Српског позоришта у Мађар-
ској у Сегедину, музичко вече Хора 
будимпештанске Гимназије „Никола 
Тесла” у Сегедину, а посебно се из-
дваја издавачки пројекат, који има за 
циљ да обради историјат Српске пра-
вославне вероисповедне школе у Се-
гедину. Истраживање ове веома за-
нимљиве теме поверено је новинарки 
Бранки Петровић из Србије, која се 
већ доказала као одличан познава-
лац историјата српских вероисповед-
них школа у Мађарској, објавивши 
прва три тома у едицији „Српске пра-
вославне вероисповедне школе у Бу-
димској епархији”, чији је издавач  
Народносно удружење за очување 
културе и традиције из Ловре.

За све програме средства су обез-
беђена путем конкурса, као што је и 
финансијска позадина обезбеђена 
за целогодишње функционисање ор-
ганизације у 2022. За разлику од про-
шле године, када су Сегединци неу-
спешно аплицирали, ове године ће 
лакше дисати. Наиме, Сегединској 
месној српској заједници је за функ-
ционисање додељено 2,4 милиона 
форинти.

Предвиђа се и покретање интернет 
портала организације, која би ускоро 
требало да добије и свој лого. Тај сим-
бол је урадио Милан Ђурић, сликар 
и графичар, а сада је ред на скупшти-
нарима да изнесу своја мишљења и 
дају сугестије и предлоге. 

На крају скупштинског заседања 
истакнута је и важност помагања се-
гединске Српске основне школе и 
српског забавишта, а иницирано је и 
да се Сегединци чешће окупљају у 
својим седишним просторијама. 
Скупштинари су већином гласова 
усвојили да се годишње чланарине 
са 2000, повећају на 4000 форинти.

Предраг Мандић

Нови планови на промовисању српске 
културе и духовности

      На заседању које је одржано 20. марта у седишним 
просторијама Сегединске месне српске заједнице, дета-
љан извештај о раду и финансијском пословању поднео 
је председник Миленко Радић, који је нагласио да про-
шле године организација није добила средства за функ-
ционисање, али да су и поред тога остварени бројни 
програми и пројекти. 

ПОСЕТА ЕВРОПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ
Крај скупштинске седнице протекао је у знаку разматрања предлога ко-

је су изнели скупштинари. Они су изразили жељу да посете Нови Сад, кул-
турну престоницу Европе, као и да учествују бар на једном од бројних про-
грама који се одвијају у главном граду Војводине. Пошто ће, ако све иде по 
плану, током јесени поново прорадити обновљена железничка пруга Субо-
тица-Сегедин и предвиђају се свечаности поводом тог догађаја, изнет је 
предлог да се у свечаност укључи и Сегединска месна српска заједница.  


