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ПРИЗНАЊА

СВЕДОЧЕЊА

О дликовања је добитницима, ме-
ђу којима је био и владика Лу-
кијан, у присуству председни-

ка Владе Мађарске Виктора Орбана 
и председника парламента Ласла Ке-
вера, уручио председник Мађарске 
Јанош Адер, на свечаности у централ-
ној дворани Мађарског парламента. 

У образложењу се каже да је ма-
ђарска држава одликовала епископа 
Лукијана у знак признања за јачање 
веза и сарадње мађарског и српског 
народа и очување заједничког кул-
турног блага, као и за архипастирско 
служење српској православној зајед-
ници у Мађарској, током протекле 
две деценије.

Председник Мађарске уручио је 
на истој свечаности и „Кошутутову 
награду” и „Сечењијеву награду”, та-
кође заједно са премијером Викто-
ром Орбаном и Ласлом Кевером, 
председником парламента.

- Данас одржавамо комеморацију, 
али изражавамо и понос и захвал-
ност, као и радост због резултата по-
стигнутих тихим радом или гласним 
успесима, што говори о родољубљу, 
таленту, истрајности, марљивости, ис-
пуњењу слободе - рекао је председ-
ник Адер.

Он је подсетио да је после април-
ских закона, када је Лајош Кошут 
формирао новоизабрани парламент, 

у свом прогласу тврдио да Мађари 
желе мир.

- Али, они такође прихватају жртво-
вање за слободу и мир, а то је не-
исцрпни извор снаге за будућност - 
рекао је Адер.

Како је додао, Лајош Кошут је тада 
још имао разлога да верује да ће вла-
да и парламент створити повољну 
климу у друштву за све грађане зе-
мље.

- Тада се чинило да су створени сви 
услови да земља у миру напредује, да 
њена привреда ојача и да се грађан-
ски преображај заврши. Али, мађар-
ска слобода је до јесени морала да 
буде штићена оружјем. Народ је пре-
варен, а економски напредак гурнут 
је у други план и замењен ратом - ис-
такао је Адер.

Он је подсетио да је након 1867. го-
дине Мађарска поново могла да 
одлучује о својој 
судбини и да су 
компромисом 
створени услови 
за миран живот и 
рад. 

Обраћајући се 
лауреатима, шеф 
државе је рекао 
да данас овде, у 
куполној сали 
парламента, има 
много оних који 
су били сведоци и 
учесници слич-
них промена. 

- После 1990. слобода је донела по-
литички мир, одговарајућу управу, 
економски развој, стварање. Слобода 
Мађарске је обезбедила и слободу 
за стваралачки рад. Слобода коју смо 
повратили 1990. вашим радом не са-
мо да је учвршћена, већ је умножена 
- рекао је председник добитницима 
награда. Истакао је да је испуњење 
личне слободе донело слободу и за-
једници.

- Наши животи су постали захтев-
нији, наше знање свеобухватније. 
Наш народ је успео да напредује - 
рекао је шеф државе и додао да су 
лична достигнућа оних који су сада 
награђени заједничко благо мађар-
ског народа.

Он је цитирао Лајоша Кошута, ре-
кавши да је „све то непресушни извор 
наше заједничке духовне, економске 
и духовне снаге". 

Свечаност у Мађарском парламенту

Епископу Лукијану уручено високо државно одликовање
Поводом мађарског националног празника - годишњи-

це Револуције из 1848. године, у понедељак 14. марта 
2022. године, епископ будимски и администратор теми-
шварски Лукијан одликован је мађарским Средњим кр-
стом за заслуге. 

У бомбардовањима која су без 
прекида трајала 78 дана, те-
шко су оштећени инфраструк-

тура, привредни објекти, школе, 
здравствене установе, медијске куће, 
споменици културе... Напад на Срби-
ју, односно СРЈ, извршен је без одо-
брења Савета безбедности УН, што је 
био до тада незабележен случај. 

Наредбу је тадашњем команданту 
савезничких снага, америчком гене-
ралу Веслију Kларку, издао генерал-
ни секретар НАТО-а Хавијер Солана. 
СРЈ је нападнута као наводни кривац 
за „хуманитарну катастрофу на Kо-
сову и Метохији” (непосредни повод 
били су догађаји у Рачку) и неуспех 
преговора о будућем статусу покра-
јине који су вођени у Рамбујеу и Па-
ризу. 

Након што је Скупштина Србије 
потврдила да не прихвата одлуку о 
страним трупама на својој територи-
ји и предложила да снаге Уједињених 
нација надгледају мировно решење 

сукоба на Kосову, НАТО је 24. марта 
1999. у 19.45 часова започео ваздушне 
ударе крстарећим ракетама и авија-
цијом, на више места у Србији и Цр-
ној Гори. Деветнаест земаља алијансе 
почело је бомбардовање са бродова 
у Јадрану, из четири ваздухопловне 
базе у Италији. 

Укупна материјална штета проце-
њена је тада на 100 милијарди долара. 
Ратни губици НАТО-а у људству и тех-
ници никада нису обелодањени. Ру-
ска агенција АПН објавила је да је 
НАТО изгубио преко 400 војника и 
преко 60 летелица, док је амерички 
председник Бил Kлинтон навео у го-
вору 10. јуна 1999. године да НАТО ни-
је претрпео „никакве жртве”. У Музе-
ју ваздухопловства у Београду, чува-
ју се остаци срушених авиона Ф-117, 
Ф-16, беспилотних летелица, односно 
крстарећих пројектила. 

Током НАТО бомбардовања, извр-
шено је 2300 ваздушних удара на 995 
објеката широм Србије, а 1150 борбе-

них авиона лансирало је близу 420.000 
пројектила укупне масе 22.000 тона. 
НАТО је лансирао 1300 крстарећих 
ракета, изручио 37.000 „касетних бом-
би”. Само од ових бомби погинуло је 
око 200 особа, а више стотина је ра-
њено. НАТО је признао да је масовно 
користио и забрањену муницију са 
осиромашеним уранијумом и тиме 
трајно загадио велики део територи-
је Србије.

У бомбардовању је уништено и 
оштећено 25.000 стамбених објеката, 

онеспособљено 470 километара путе-
ва и 595 километара пруга. Оштећено 
је и 14 аеродрома, 19 болница, 20 до-
мова здравља, 18 дечјих вртића, 69 
школа, 176 споменика културе и 44 
моста, док је 38 мостова разорено. 
Уништена је трећина електроенергет-
ског капацитета земље, бомбардова-
не су две рафинерије у Панчеву и 
Новом Саду, а снаге НАТО-а су први 
пут употребиле и такозване графитне 
бомбе, за онеспособљавање електро-
енергетског система. 

Месеци у којима је „Милосрдни анђео” сејао смрт 
Ускоро се навршавају 23 године од почетка вазду-

шних напада НАТО-а на СР Југославију, коју су тада чи-
ниле Србија и Црна Гора. У бомбардовању које је поче-
ло 24. марта 1999. године и трајало 11 недеља, погинуло 
је близу 4.000 људи.

Годишњица злочина НАТО-а у Србији  
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Ф оруму у Дески су, осим мешта-
на овог села, присуствовали 
и Сегединци, као и Срби из 

Новог Сентивана. Својеврсни увод 
представљала је промоција 8. броја 
едиције под насловом „Етнографија 
Срба у Мађарској”, чији је издавач Ма-
ђарско етнографско друштво. Као су-
издавачи су се овoга пута појавили 
Српски институт при Самоуправи Срба 
у Мађарској и Српска самоуправа у 
Будимпешти.

О издању које је штампано у 400 
примерака, говорили су Борислав Рус, 
одговорни уредник серијала и Пера 

Ластић, члан уређивачког одбора, који 
је и директор Српског института. Они 
су детаљно говорили о садржају изда-
ња, у коме су се нашли радови из обла-
сти народних обичаја, фолклора и ма-
теријалне културе. Објављивањем но-
вог етнографског зборника радова 
обележено је четврт века од излажења 
овог серијала. 

Говорећи о концепцији издања, 
уредници су нагласили да су наставили 
са уобичајеном уређивачком полити-
ком. Међутим, од објављивања послед-
њег броја „Етнографије Срба у Мађар-
ској”, упокојили су се, нажалост, многи 

вредни сакупљачи етнографских ста-
рина српског народа, као и Буњеваца. 
Носиоци издавачког пројекта су сма-
трали важним да се и њих присете. 
Својим професионалним радовима, 
допринос истраживању етнографије, 
етнологије и фолклора дали су др Ма-
рија Киш, др Ђурo Франковић, др Игор 
Грин и др Мишо Мандић.

Са друге стране, у склопу новог бро-
ја су се поред „старих”, нашли и нови 
аутори. Својим радовима осми свезак 

едиције обогатили су: Марија Мандић, 
Биљана Сикимић, Боривој Рус, Ђура 
Чупић, Габор Ередич, Ева Брцан и дру-
ги. Из издања нису изостали ни прика-
зи појединих радова, који су били по-
слати на конкурс Српског института.

О томе каква је данашњица и каквој 
будућности се може надати српска на-
родност у Мађарској, између осталог, 
било је речи на форуму бирача, на ко-
јем су се представили сви кандидати 
српске листе, предвођени Љубомирoм 
Алексовом, представником српске за-
једнице у Мађарском парламенту.

Он је детаљно говорио о свом и 
раду Одбора за народности при Пар-
ламенту Мађарске и нагласио да су, 
захваљујући материјалној подршци 
Владе Мађарске, остварене бројне 
капиталне инвестиције, како на пољу 
унапређења српског школског систе-
ма, тако и по питању реконструкцио-
них послова на појединим светиња-
ма и Музеју Епархије будимске, као 
и регионалним црквено-уметничким 
збиркама.

Наравно, током вечери, свој став и 
мишљење у вези са учешћем на из-
борима, који ће се одржати 3. априла, 
изнели су и остали чланови српске 
листе Вера Пејић Сутор, др Јованка 
Ластић, Игор Рус и Петар Крунић. 
Њихова порука гласила је да се Срби 
у Мађарској у што већем броју упишу 
на бирачки списак за избор српске 
народносне листе (ако то до сада ни-
су учинили) и на изборима изаберу 
опцију Самоуправе Срба у Мађар-
ској. 

П. М.

После Сегедина и Чипа, кандидати Српске листе су, 
уочи парламентарних избора у Мађарској, представили 
свој програм и пред бирачима у Српском културном, 
образовном и духовном центру „Свети Сава” у Дески.

ПОЛИТИКА 

Представљени „Етнографија”  
и програм Српске листе

Предизборни скуп у Дески

РЕГИСТРАЦИЈА БИРАЧА
Парламентарни избори у Мађарској биће одржани се 3. априла ове го-

дине, а припадници народности могу да одлуче да ли ће да гласају за Срп-
ску листу или за политичке партије. Уколико се грађанин региструје као 
српски мањински бирач, неће моћи да гласа на партијску листу. 

Да би се добило право гласа за Српску листу, они који већ нису регистро-
вани, могу то учинити путем интeрнет странице valasztas.hu или лично, код 
шефа Канцеларије за изборе (при општини), у месту или округу где су при-
јављени на адресу становања. Регистрација може да се обави до 18. марта 
2022. године и валидна је док се не затражи промена.

П етер Сијарто је споменуту изја-
ву објавио на свом Фејсбук на-
логу, након што се у Београду 

састао са шефом дипломатије Србије 
Николом Селаковићем. Према речима 
мађарског званичника, најважније је 
да се транспорт природног гаса и у Ср-
бију и у Ма-ђарску одвија несметано.

„Зависни смо једни од других, јер 
природни гас у Мађарску стиже углав-
ном из Србије. Kада у ЕУ предузимамо 
акције против санкција у енергетском 
сектору, заступамо не само мађарске 
него и српске интересе. Обећао сам 
колеги Селаковићу да ћу ово настави-
ти”, написао је Сијарто.

Министар спољних послова Мађар-
ске боравио је данас у посети Србији, 
где је присуствовао свечаности пово-
дом полагања камена темељца за из-
градњу фабрике сточне хране УБМ 
групације у Адашевцима на североза-
паду Србије.

Осим што је разговарао са Селако-
вићем, састао се и са председником 
Србије Александром Вучићем, који је 
на Инстаграму написао да је имао при-
јатан разговор са мађарским шефом 
дипломаитје.

„Само партнерски, пријатељски и 
заједно, можемо да победимо свет-
ску кризу”, написао је Вучић. 

Политички разговори у Србији

Сијарто: Заступамо  
и српске интересе

Kада у Европској унији (ЕУ) предузимамо акције про-
тив санкција у енергетском сектору, заступамо не само 
мађарске, него и српске интересе, изјавио је министар 
спољних послова Мађарске Петер Сијарто, који је про-
шле недеље накратко боравио у Србији.
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И зградња новог дела зграде 
Српске основне школе у Ловри, 
који је у суботу свечано предат 

на коришћење, коштала је 430 мили-
она форинти, а ова средства је за ту 
намену из државног буџета издвојила 
Влада Мађарске. То је, поред осталог, 
рекао државни секретар за верске и 
националне заједнице Миклош Шол-
теш, приликом свечаног отварања но-
вог објекта у овом већински српском 
селу на Чепелској ади.

Шолтес је нагласио да се пријатељ-
ство српског и мађарског народа ра-
звија посебно интензивно у послед-
њих 10-12 година и да је за то време 
на овом пољу урађено више него у 
последњих сто година. Према њего-
вим речима, то илуструје обимна по-
моћ коју Мађари у Војводини доби-
јају од Владе Србије и АП Војводине.

„Фантастично је и како смо у про-
теклих 12 година могли да сарађујемо 
са српском заједницом у Мађарској 
и Српском православном црквом”, ре-
као је државни секретар и поручио 
да Срби у Мађарској увек могу да 
рачунају на мађарску Владу.

Догађају су, поред осталих, прису-

ствовали и епископ будимски Луки-
јан, др Александар Јовић, заменик др-
жавног секретара за међународне 
односе и европске интеграције при 
српском Министарству просвете, на-
учног и технолошког развоја Репу-
блике Србије, Ласло Кишфалуди, за-
меник државног секретара за јавно 
образовање при Министарству за 
људске ресурсе Мађарске (ЕММИ), 
амбасадори Србије и Босне и Херце-
говине у Мађарској, Иван Тодоров и 
Биљана Гутић Бјелица, парламентар-
ни посланик за овај регион, Карољ 
Панцел, затим Љубомир Алексов, 
представник српске националне за-
једнице у Мађарском парламенту, 
Вера Пејић Сутор, председница Са-
моуправе Срба у Мађарској, др Јован-
ка Ластић, директорка Српске школе 
„Никола Тесла” и други.

Иначе, свечаност је почела освеће-
њем нове школске зграде, које је оба-
вио епископ будимски Лукијан, а за-
тим је мађарску и српску химну из-
вео женски хор Српске школе 
„Никола Тесла“ из Будимпеште, под 
управом професорке Оливере Мла-
деновић Мунишић. На сцени су вео-

ма успешни били и солисти Јелена 
Алексов, ученица 1. разреда и Урош 
Виславски, ђак 5. разреда Основне 
школе „Никола Тесла“ у Будимпешти. 

Обраћајући се присутнима, епи-
скоп Лукијан је указао на значај обра-
зовања на матерњем језику и чести-
тао свима који су помогли реализа-
цију обнове и изградњу нове школске 
зграде Српске школе у Ловри. 

Вера Пејић Сутор је нагласила да 
је неговање српског језика, културе, 
вере, обичаја и традиције превасход-
ни задатак и да је то кључ очувања 
идентитета српског народа у Мађар-
ској. 

Захваливши се мађарској влади на 
подршци у реализацији ловранског 
школског пројекта, др Александар Јо-
вић је истакао да је Српска школа у 
Ловри заслужила да добије ову по-
моћ, имајући у виду традицију у не-
говању матерњег језика и културе, 
која је у Ловри присутна вековима. 
Посебно је нагласио да на добитку 
нису само српски ученици и њихови 
родитељи, већ читав ловрански крај, 
имајући у виду да ову школу похађа-
ју и припадници мађарске национал-
ности и да се у овој усванови не не-
гују само српски језик и култура, већ 
и вредности већинског народа. 

Указао је и на напоре које владе 
Србије и Мађарске, нарочито у по-
следњој деценији улажу како би при-
падници двеју мањина сачували свој 
национални и културни идентитет. Он 
је обећао да ће Министарство про-
свете, научног и технолошког развоја 

Републике Србије и даље свесрдно 
помагати овакве напоре двеју наци-
оналних заједница и двеју суседних 
земаља.

Присутнима у препуној фискул-
турној сали Српске основне школе у 
Ловри обратили су се и Ласло Киш-
фалуди и Карољ Панцел, који су че-
ститали свим учесницима у остваре-
њу овог пројекта, а деци и просвета-
рима пожелели успешан рад и 
пријатан боравак у новој школи. 

Љубомир Алексов је истакао да чо-
век током свог живота чврсто треба 
да стоји на свом месту не само у лич-
ном и породичном животу, већ и у 
заједници којој припада.

„То су знали наши преци који су и 
основали српску школу још давне 
1756. године, а забавиште 1893, како то 
сведоче сеоски записници. Из тих за-
писа се види колико су били свесни 
својих обавеза и душевних потреба. 
Јасно се наводи да уз образовање де-
це, уз учење читања писања се под-
разумева у тим установама и верона-
ука. Колико је то било чврсто код нас 
то најбоље показује чињеница да чак 
и за време комунизма наше генера-
ције су имале у истој учионици школ-
ску наставу, али и часове веронауке. 
Успех наше заједнице је управо у то-
ме да се национално и верско, хри-
шћанско никада није раздвајало. Тај-
на учувања српске Ловре се управо 
у томе крије“, истакао је он и захва-
лио Влади Мађарске на помоћи, што 
српску заједницу гледа као на свог 
партнера.

ШКОЛСТВО Остварење једног давнашњег сна

Ловрани добили нову 
школску зграду

Прошле суботе је у Ловри свечано предат на коришће-
ње новоизграђени део Српске основне школе, која ради 
као подружница Српског образовног центра „Никола Те-
сла” из Будимпеште. У изградњу је из државног буџета 
утрошено 430 милиона форинти, а свeчаности су, поред 
осталих, присуствовали и високи функционери српске и 
мађарске владе.

НАСТАВЉА СЕ ВИШЕВЕКОВНА ТРАДИЦИЈА
У Ловри већ дуже од 260 година функционише Српска основна школа, чија 
је стара зграда сада обновљена и крај ње подигнута нова. Тако ова установа, 
као подружница Српске школе „Никола Тесла“ из Будимпеште, својим 
ђацима пружа знатно повољније услове за боравак и рад, прилагођене 
савременим трендовима у образовању. Како сазнајемо, број ђака се стално 
повећава, па школа поприма и регионални карактер, уписом деце из 
околних насеља, која желе да своје основношколско образовање стекну у 
овој васпитно-образовној установи. Слична ситуација  је и у Српском 
забавишту, које је обновљено и проширено, а у оквиру њега фунционишу 
две групе. Тако да се деци на једном месту пружа квалитетно образовање 
како у основној школи, тако и у забавишту. 
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„Ова школа је камен темељац за 
нашу децу и унуке, а надам се и за 
њихове унуке. Стицање знања које 
се стално шири је веома важно, али 
се не смеју заборавити ни традиција 
и култура, ако се камен темељац па-
жљиво бира и обнавља с времена на 
време, нема потребе да се плашимо 
да ће се он претворити у прах кроз 
историју“, додао је Алексов и присе-
тио се дана када је он био ђак те 
школе.

Уједно је захвалио и учитељици 
Зорки Радашин, као и Зорану Ћир-
ковићу, Хајни Палашти, Фонаду Јо-
жефу, Балажу Ковачу и свима који 
су подржали овај пројекат. 

У разговору за наш лист, а и на са-
мој свечаности, директорка Српског 
образовног центра „Никола Тесла” 
из Будимпеште др Јованка Ластић, 
рекла је да је за њу овај дан био по-
себно емотиван, из више разлога:

„С једне стране, због тога што сам 
преко очеве породице пореклом из 
Ловре, за коју ме везују лепе успоме-
не из детињства, које сам великим 
делом провела овде код родбине. 
Мој отац Војислав Ластић, који ме је 
увек усмеравао ка интелектуалном, 
својевремено је био ученик ове шко-
ле, а пред своју смрт више година је 
био најстарији живи ученик ловран-
ске Српске школе. С друге стране, 
дирнута сам емотивно и због чиње-
нице да смо након једног дужег вре-
менског периода успешно окончали 
један, за српску заједницу, веома зна-
чајан пројекат.”

Наша саговорница се присетила 
да је све почело 2014. године, када је 
ловранска Српска школа постала по-

дружница Српског образовног цен-
тра „Никола Тесла”, са седиштем у 
Будимпешти. 

„Већ тада сам била свесна да је 
веома неповољна чињеница да на-
кон три године васпитавања у Срп-
ском забавишту и четири године 
образовања у Српској основној шко-
ли у Ловри – што значи седам година 
проведених у српском васпит-
но-образовном систему – деца не-
мају могућност да у вишим разреди-
ма основне школе наставе своје шко-
ловање на српском језику, већ су 
била приморана да се упишу у ве-
ћинску мађарску или у неку другу 
народносну школу. Нажалост, након 
завршене осмогодишње школе и у 
току доношења одлуке где да се на-
стави средњошколско школовање, 
српска гимназија у Будимпешти би-
ла је само једна опција за наше 'бив-
ше' ђаке. Тада сам почела да разми-
шљам о томе да би требало обезбе-
дити могућност да наши ученици 
могу свих осам разреда завршити у 
Ловри у српској школи. И дан данас 
се сећам озарених лица неких роди-
теља када сам на родитељском са-
станку први пут говорила о тим на-
шим плановима, али се сећам и скеп-
тичних коментара у смислу: одакле 
ће бити средстава, неће бити деце, а 
неки су вероватно мислили да нешто 
није у реду са мном, док су неки би-
ли убеђени да ионако нећемо успе-
ти. Али, била сам упорна, јер сам ве-
ровала да има у тој идеји потенција-
ла, односно како сам у више наврата, 
као један од аргумената у процесу 
лобирања према мађарским власти-
ма наводила, то би било веома по-

вољно и за оживљавање јединог ве-
ћинског српског насеља у Мађарској. 
Поред тога, сматрала сам да би 
осмогодишња Српска школа у Ло-
ври, уз обезбеђивање школског ау-
тобуса, могла бити добра алтернати-
ва са српску децу из оближњих на-
сеља, као што су Тукуља, Чип и 
Српски Ковин”, каже наша саговор-
ница.

Она признаје да то није било ни 
једноставно, ни лако. Постојећа ста-
ра зграда није била погодна за било 
какву доградњу, па се као решење 
нудила изградња нове зграде. 

„На срећу, тада је иза те моје иде-
је стао и Љубомир Алексов, српски 
заступник у Мађарском парламенту, 
односно Скупштина Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, па је у првом потезу 
купљен плац поред школе, на терет 
буџета Српског образовног центра 
„Никола Тесла”, а годину дана након 
тога, у другом потезу, купљен је и сле-
дећи плац у низу и тиме су створени 
услови за изградњу нове зграде и 
проширење школе.”

Паралелно са изградњом нове 
зграде, указала се и могућност да се 
у старој згради, у којој је сада сме-
штено искључиво забавиште и које 
је годину дана након школе, 2015. та-
кође постало подружница Српског 
образовног центра „Никола Тесла”, 
одраде неопходне инфраструктурне 
инвестиције, попут грејања, мокрих 
чворова и сличног, како да би се 
створили још бољи услови за рад са 
малишанима. 

„Те радове у забавишту у вредно-
сти од више милиона форинти фи-
нансирали смо из буџета целе инсти-

туције, док је финансијска средства, 
за реконструкцију постојеће зграде 
на једном од купљених плацева, 
обезбедила мађарска Влада. Она је 
за Српску школу у Ловри укупно 
обезбедила нешто мање од 430 ми-
лиона форинти. Подршци и благона-
клоности оваквих сразмера сигурно 
је допринела и чињеница да су би-
латерални односи двеју држава на 
историјски високом нивоу. Изградња 
се одвијала у две фазе, а за мене је 
било посебно задовољство што је на 
тендеру расписаном за извођачке 
радове нове зграде победила једна 
српска фирма, јер ми је било топло 
у души, што су српску школу за срп-
ску децу у Ловри сазидали српски 
мајстори. Данас је моје срце било 
испуњено позитивном енергијом, ко-
ју поткрепљује и чињеница да у на-
шим ловранским подружницама 
има све више деце, да ће се ове го-
дине обезбедити додатни капаците-
ти за превоз деце школским аутобу-
сом, да су учионице опремљене ин-
терактивним таблама, да је све у 
полету и да су данас и од званица и 
од родитеља стигле искључиво пози-
тивне рефлексије. Надам се да моји 
родитељи све ово виде и да су поно-
сни на све што смо постигли”, рекла 
је за наш лист др Јованка Ластић.  

Свечаност је приведена крају на-
ступом ученика Српске основне 
школе из Ловре и матичне Српске 
школе „Никола Тесла” из Будимпе-
ште. Програм су, са децом, припре-
миле учитељице Јелена Вукајловић 
Краус, Весна Рац-Петин, односно 
Анита Вуковић, заменица директора 
Српске школе у Будимпешти. 
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У Српском Ковину је одржана 
конференција за медије на ко-
јој је саопштено да ће Влада 

Мађарске у потпуности финансирати 
обнову српског православног мана-
стира у том граду, јавља Епархија бу-
димска на својој Фејсбук страници. 

Како сазнајемо из епархијског са-
општења, епископ будимски Лукијан 
је приликом сусрета у Српском Кови-
ну, указао на значај очувања српског 
културног блага и захвалио Влади 
Мађарске што подржава хришћанске 
вредности и помаже обнове наших 
светиња у Мађарској. 

Миклош Шолтес, државни секре-
тар за сарадњу са црквама и верским 
заједницама је, између осталог, рекао 
да се актуелна влада бори за хри-
шћанске вредности и да је њихов пут 
јасан, те да ће и даље наставити да 
граде и обнављају светиње широм 
државе. „Великим ангажовањем Љу-

бомира Алексова, српског представ-
ника у Мађарском парламенту, сред-
ства су обезбеђена, па ће се манасти-
ру Успења Пресвете Богородице у 
Српском Ковину поново вратити не-
кадашњи сјај”, пише у саопштењу 
Епархије будимске.

Уважени гости, међу којима су би-
ли и др Александар Јовић, заменик 
државног секретара за међународне 
односе и европске интеграције при 
српском Министарству просвете, на-
учног и технолошког развоја, Ласло 
Кишфалуди, заменик државног се-
кретара за јавно образовање при Ми-
нистарству за људске ресурсе Мађар-
ске (ЕММИ), амбасадор Србије Иван 
Тодоров са сарадницима, Карољ Пан-
цел, народни посланик, Љубомир 
Алексов, српски парламентарни 
представник, Вера Пејић Сутор, пред-
седница Самоуправе Срба у Мађар-
ској и др Јованка Ластић, директорка 

Образовног центра „Никола Тесла”, 
имали су прилику да посете мана-
стирску цркву и ризницу, а са исто-

ријским значајем ове светиње упо-
знао их је Коста Вуковић, управник 
Епархијског музеја из Сентандреје. 

Српски Ковин

Влада финансира  
обнову манастира

Разговори о будућим радовима Радован Горјанац

Д ржавни секретаријат за народ-
носна, цивилна и верска питања 
при Уреду премијера, на распи-

саном конкурсу у циљу очувања кул-
турног и верског наслеђа заједница, 
средства је доделио за реализацију 
девет српских пројеката. Међу кон-
курсантима, којима је позитивно 
вреднованa финансијска молба, на-
шла се и печујска Српска православ-
на црквена општина, која је, као ад-
министративни центар, конкурисала 
за обнову српске цркве у Мечки. За 
овај пројекат је добијено 15 милиона 
форинти.

Поменута средства најзад су стигла 
на рачун црквене општине, чији пред-
ставници су, предвођени јерејом Ми-
ланом Ерићем, парохом печујским, 
затражили сусрет са потенцијалним 

извођачем радова. У разговорима са 
Золтаном Гасом, директором извођач-
ке фирме, учествовао је и Младен 
Грубић, старатељ српске православне 
цркве у Мечки. Јереј Милан Ерић је 
замолио директора извођачке фирме 
да у року од недељу дана достави по-
нуду, у којој ће бити наведене ставке 
везане за реализацију најхитнијих из-
вођачких послова на храму у Мечки. 
То се, пре свега, односи на рекон-
струкцију кровне конструкције свети-
ње, обнову торња, постављање олука, 
жбуке и нових улазних врата.

Радови би, како смо информиса-
ни, требало што пре да отпочну, јер 
вредност форинте опада, а грађе-
вински материјал је сваким даном 
све скупљи.

П. М.

У згради Самоуправе града Печу-
ја одржана је седница Савета 
народности. Председавао Ишт-

ван Аут, саветник за народности. При-
сутни чланови, међу којима је био и 
Радован Горјанац, председник Само-
управе Срба у Печују, једногласно су 
усвојили план рада за текућу годину, 
који је раније, писменим путем, био 
упућен на разматрање.

Највећа пажња била је посвећена 
додели народносних стипендија. По 
том питању, представници народно-
сти су водили веома корисну диску-
сију. Наиме, према тренутном стању, 
у једној школској години моћи ће да 
се додели шест стипендија. Пошто у 
граду функционише једанаест народ-
носних самоуправа, очигледно је да 
ће поједине народности „извући де-
бљи крај”, па ће се морати наћи ком-
промисно решење приликом доделе 
стипендија оним средњошколцима и 
студентима народносног порекла, ко-
ји својим учењем и друштвеним ра-
дом заслужују да буду награђени. Да 
ли износом од 150.000 или 200.000 фо-
ринти, остаје да се види, и ту се још 
увек ломе копља.

За доделу народносних стипенди-
ја израђен је један посебан правил-
ник, у којем јасно пише ко може да 
добије стипендију. Примера ради, до-
тична особа треба да живи у Печују, 
да у учењу има резултат барем 4,00, а 
приликом вредновања узима се у об-
зир и колико активно учествује у та-
козваном народносном животу. За 
све то могу се добити бодови. Град 
Печуј за народносне стипендије у јед-
ној школској години има оквирну су-
му од 900.000 форинти.

Како тренутно ствари стоје, годи-
шње ће се делити шест стипендија. 
Особа којој ће бити додељена своје-
врсна новчана награда, у наредне три 
године неће имати прилике да под-
несе молбу за добијање народносне 
стипендије.

Незаобилазна тема је био рат у 
Украјини. Представници Украјинске 
народносне самоуправе су присутне 
информисали да је добар део избе-
глица из те земље, који се нашао у 
граду, смештен на Печујском сајми-
шту и да се чине огромни напори ка-
ко би се свима обезбедили кров над 
главом, храна, хигијенски услови, па 
и помоћ стручњака, психолога, како 
би им бар донекле ублажили душев-
ну тортуру и несрећу која их је заде-
сила.

П. М.

Планови Срба у Мечки Новост из Печуја

Ускоро реконструкција  
српске цркве

Стипендије за припаднике 
народности



 

Будимпешта, 17. март 2022. 7 

Н а предлог Печујско-барањ-
ског српског удружења, 
Српске читаонице у Мохачу 

и Мађарбојске српске самоуправе, 
одлуком Скупштине Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, Повеља „Сава Теке-
лија” додељена је и Душану Матеу, 
председнику Самоуправе Срба у 
Мохачу. У образложењу предлагача 
каже се да Срби у Мохачу имају 
бројне верске споменике, које ваља 
чувати и заштити и истиче да Душан 
Мате већ годинама води бригу о ме-
сној српској православној цркви по-
свећеној Духовима, затим гробљан-
ској капели посвећеној Св. цару Кон-
стантину и царици Јелени. Осим тога 
он брине и о капели на Водици, чији 
је заштитник Пресвета Мајка Бого-
родица (капела је посвећена Успењу 
Пресвете Богородице), а све то зајед-
но са Зорицом Степанов, председни-
цом Српске читаонице у Мохачу.

И док су могућности конкурисања 
раније, биле знатно скромније, Мо-
хачка српска самоуправа предвође-
на Душаном Матеом, сходно могућ-
ностима, обнављала је своје светиње. 
Посебно се истакла спољашња, а за-

тим и унутрашња реконструкција 
гробљанске капеле. У њеној обнови 
значајну улогу имао је и председник 
ССМ, који се није истакао само сво-
јим друштвеним радом, већ и добро-
вољним новчаним прилогом, којим 
је подржао извођачке послове.

И он сам је учествовао у сакупља-
њу добровољних прилога, а исто је 
чинио и приликом обнове великого-
спојинске капеле на Водици, ходоча-
сном месту мохачких Срба. Када је 
прошлог лета олујни ветар нанео 
штету мохачкој светињи, он је био 
први који се нашао на лицу места, 
радио на санирању штете и одвезао 
шут, а пре свега комаде цигала и цре-
пова, који су се након прохујалог ви-
хора нашли пред древном црквом.

Душан Мате је активно учество-
вао и у конкурисању за средства, у 
циљу обнове месног Српског клуба 
и споредних просторија. Од самих 
почетака извођачких послова готово 
свакодневно је надгледао радове. 
Када је затребало, често је у дру-
штвеном раду помагао и то у пако-
вању, спремању итд.

- Изненадила ме је одлука Скуп-

штине Самоуправе Срба у Мађар-
ској и сматрам се веома почашће-
ним. Када сам добио позив за Будим-
пешту, прво сам помислио да сам 
позван на скуп председника пред-
ставничких тела Срба у Мађарској, 
међутим, тамо је била уприличена 
веома лепа свечаност, на којој су до-
дељена разна признања. Желим се 
захвалити свима који су ме предло-
жили и који су подржали моју кан-
дидатуру за награду „Сава Текелија” 
– рекао је Душан Мате у разговору 
за наш лист.

У образложењу је наведено да 
сте се посебно истакли својим 
радом на пољу заштите верских 
и културних споменика Срба у 
Мохачу. Да ли је лако данас чу-
вати и штитити верска и кул-
турна добра?
– Одговор би гласио: и лако је и 

тешко! Нажалост, данас, првенствено 
доминира новац. Без финансијских 
средстава тешко је сачувати та добра. 
Ако имаш пара, све је лакше. Тако је 
било и приликом обнове гробљанске 
капеле. Пуно тога се урадило. У целој 
акцији учествовали су житељи Моха-
ча, који редовно долазе у наш Српски 
клуб. Нису само материјално уче-
ствовали у обнови капеле, већ и дру-
штвеним радом и на свему томе им 
се захваљујемо. Овде се морамо при-
сетити и наших покојника, који су 
својевремено новчаним прилозима 
и послом подржали наше напоре. 

Осим капела, у Мохачу имате и 
древни српски православни храм 
посвећен Духовима, који такође 
чека на обнову. У међувремену, 
на српском гробљу освештано је 
предивно крсно знамење.
– Да, стари крст се налазио у вео-

ма трошном стању и драго нам је 
што смо захваљујући конкурсним 
средствима, добијеним од Уреда пре-
мијера и Фонда „Бетлен Габор”, успе-
ли да обновимо крст, који је сада за-

иста леп и поносимо се њиме. Што 
се тиче месне српске православне 
цркве, урађена је реконструкција 
кровне конструкције светог храма. 
Измењени су црепови, урађени су 
сви неопходни послови на крову. Ме-
ђутим, огорчен сам, јер сам обилазе-
ћи светињу нашао издробљене цре-
пове, што значи да су олујни ветрови 
сигурно начинили штету. Треба да 
погледамо где је оштећен кров, како 
не би дошло до прокишњавања.

Године 2026. свечано ће се обеле-
жити 500. годишњица Мохачке 
битке. Припреме су већ отпоче-
ле, а према неким информација-
ма, скоро сви верски и култур-
но-историјски споменици града 
Мохача биће обновљени. Ту спа-
да, наравно, и српско споменичко 
наслеђе.
– И ми смо чули да ће Влада Ма-

ђарске позамашна средства издво-
јити за обележавање тог јубилеја и 
реконструкцију верских и култур-
но-историјских споменика у Мохачу. 
Поздрављамо ту одлуку и искрено 
се надамо да ће и нашој цркви бити 
обезбеђена средства, помоћу којих 
ћемо моћи да кренемо са реализа-
цијом одређених извођачких радова 
на светињи. Наравно, требало би и 
стазу обновити. Она је стара, а мора-
ли бисмо поплочати и део испред 
цркве. Има, дакле, шта да се ради, 
али без финансијских средстава не-
ма шансе да остваримо своје плано-
ве и замисли. 

Шта је са младима? Да ли њих 
можете ангажовати и укључи-
ти у цео народносни крвоток?
– Уз наговор и молбе, млади су 

спремни и вољни да се укључе у рад. 
Међутим и они имају радна места, а 
суботом и недељом воле да одлазе 
на забаве. Добар део младих свира, 
забавља се, али када затреба и замо-
лимо их, онда дођу и помажу. 

Разговор водио: Предраг Мандић

Много нас још посла  
очекује у Мохачу

Душан Мате, добитник Повеље „Сава Текелијa”  ИНТЕРВЈУ

„Без финансијских средстава тешко је сачувати наша 
културна и црквена добра. Ако имаш пара, све је лакше. 
Тако је било и приликом обнове гробљанске капеле. 
Пуно тога се урадило. У целој акцији учествовали су жи-
тељи Мохача, који редовно долазе у наш Српски клуб”, 
каже Душан Мате, један од овогодишњих добитника 
Повеље „Сава Текелија” Самоуправе Срба у Мађарској.

ПРИЗНАЊЕ КОЈЕ ОБАВЕЗУЈЕ
„Како ја, тако и остали чланови клуба, сходно могућностима, наставићемо 

да радимо. Има још тога што треба да се уради. Волели бисмо предњи део 
клуба да обновимо, предстоји и измена врата на другој згради, а од изузет-
ног значаја би била обнова кровне конструкције зграде, у којој се налази 
клуб. Од средстава, добивених путем конкурса, те послове нећемо моћи 
комплетно да извршимо. Остаје да се види на који начин ћемо моћи да ре-
ализујемо наше планове. Наша самоуправа, ако треба нека помоћ, увек ће 
бити прва. Међутим, планови се могу остварити само када има и новца. Ако 
нам то обезбеде и Бог да здравља, онда остало ће већ све ићи својим путем. 
Сви ми ухватићемо се у коштац и заједнички радити. Јесте да смо малоброј-
ни, али нам је заједница добра и сложна”, каже Душан Мате. 
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

Д а би се то могло постићи, са-
бору се мора обезбедити стал-
ност у раду, то јест мора се са-

стајати тачно у раније утврђено вре-
ме, а не по потреби као до сада, док 
би се у времену између два сабора 
одржавала редовна годишња скуп-
штина. Тиме је Игњатовић јасно дао 
до знања да се само на тај начин Ср-
би могу укључити у нове друштвене 
токове, те да је то једина сигурна га-
ранција да неће остати по страни од 
државних послова. 

Нова „револуција у идејама” под-
стакла је национална осећања у срп-
ском народу и јасно означила да се 

„досадашњи жалостан status quo” не 
може више прихватити, већ се пробу-
ђена национална енергија мора усме-
рити новим путем који „к савершен-
ству вуче”. Српски народ је у свом 
развоју у границама Монархије до-
сегао онај ступањ који захтева да се 
његов положај из основа промени, и 
да му се на тај начин „успех у будућ-
ности јемствује”. Шта вреде толике 
привилегије дате Србима за њихове 
заслуге за Монархију, питао се Игња-
товић, кад их не могу уживати. 

Било је то постављање отвореног 
захтева за ревизијом дотадашњег др-
жавно-правног положаја Срба у Хаб-

збуршкој монархији. За постизање 
једног тако важног циља било је ну-
жно превазићи постојећу „расцепље-
ност” у српском народу, створити 
„једно народно мњеније”, а народним 
жељама и захтевима дати „једну 
форму”. Ради даљег развоја нацио-
налне свести српског народа, Игња-
товић је предлагао стварање једног 
„публично(г) народно(г) мњениј(а)”, ка-
ко би на тај начин свака нова идеја 
која у себи садржи заједнички циљ и 
општу корист могла допрети до свих 
слојева народа. То увлачење целог 
народа у главне политичке токове 
имало је за циљ да у „нашој народно-
сти” развије заједничку мисао, чиме 
би српска „народност... у свакој стру-
ци ону... гарантију докучила, коју по-
ред толики’ крвави’ заслуга тек сад 
изискује”. Сада је време да се поста-
ви питање „какво ми Србљи у отече-
ству положеније имамо и какво би 
могли, а и морали имати”, те да се на 
основу тога истакну и захтеви, а у са-
мом народу да се одреди „шта ко тре-
ба и шта ко мора радити, па ће бити 
утемељена српска народност”. 

На једно такво прегнуће Србе упу-
ћују и европски догађаји, који су ство-
рили услове „да се жива права чове-
ческа у дело доведу”. Због тога је и за 
Србе нужно да и они као и други 
европски народи „о нуждама (свог 
– Д. М. К) напредовања једно мњени-
је има(ју)”, и да не допусте да своје 
снаге узалуд троше у међусобним су-
кобима и противуречјима.

У прошлости је српски народ, кон-
статује Игњатовић, био осујећен у 
својим праведним захтевима, али је 
сачувао „чувство национално и по-
стојан карактер”, који ће му омогући-
ти да у будућности оствари своја пра-
ва, која су „не само на папиру, него и 
на срцу човечанском написана”. 

У време када се услед револуције 
српски народ у Угарској нашао пред 
судбоносним питањем даљег очува-
ња свог националног бића, Игњато-
вић је упућивао оштар прекор висо-

кој црквеној јерархији зато што у про-
шлости није више пажње 
посвећивала политичким, култур-
но-просветним и другим питањима 
која су била од значаја за српски на-
род. И уместо да „наше националне 
интересе” потпомаже, развија и 
„успеху доводи”, то наше „више све-
штенство, ком је кротост и смиреност 
апостолска сходна већ у свом првом 
кораку нуждног развитка, о десетини 
с народом на папиру (Соmmissio 
delegata 1725) формални рат водило, 
место да му као претеча просвете и 
развитка будућности јави и попра-
вља; и тако наша народност у зачати-
ју слабим се соковима питала”.

Игњатовић је тада отворено напа-
дао црквену јерархију, у намери да 
разобличи њене себичне интересе, ис-
тичући да због немара црквених ве-
ликодостојника српски народ у про-
шлости „није народно освешћен био 
и ниједним кораком није напред сту-
пио”, јер су владике и други духовници 
бринули само о својим интересима 
што је имало за последицу да су тек 
сто година после пресељења Срби сте-
кли право грађанства у Угарској; а вла-
дике на „диети место и вотум”. 

Јаков Игњатовић је тврдио да се ни 
после тога за народ није ништа чини-
ло, јер је црквена јерархија решавала 
само она мање важна питања која су 
се тицала односа свештенства према 
народу и бринула се о црквеним и 
својим приходима, док се о народном 
„препорођењу и образовањ(у)” није 
водило рачуна.

У истом чланку Игњатовић је под-
сећао да ни народни сабори, као уста-
нове које су у прошлости имале да 
брину о српским националним инте-
ресима, нису служили народу јер су 
сазивани само онда када је требало 
бирати митрополита, да би се одмах 
после тога „без икаквог за народни 
напредак следства, и разилазио, као 
да осим митрополитовог избора ни-
шта сабору не принадлежи”. 

Д. А.

Два века од рођења  
Јакова Игњатовића (7)

Игњатовић је сматрао да једино путем Српског сабора 
наш народ у Угарској може да уреди свој положај, али да 
се у исто време мора прекинути са дотадашњом праксом 
да се надлежност тог тела ограничава само на избор ми-
трополита. Сабор је, по њему, требало тако организовати 
да то буде „место споразума за цело српство, да узима у 
разматрање све народне потребе и да се брине око њихо-
вог спровођења”. 

РАДИО У КОРИСТ ОПШТЕГ НАПРЕТКА СРБА
Надахнут идејама европске грађанске демократије, Игњатовић је у том 

тренутку желео општи напредак за свој народ, те да се у складу са тежња-
ма осталих европских народа и Срби ослободе претераног утицаја цркве 
и заосталих схватања наслеђених из времена феудализма у коме је јерар-
хија имала одлучујућу реч, те да подстакне све духовне и световне снаге 
да раде на националном освешћивању српског народа. Због свега што је 
речено, можемо да закључимо да је целокупна публицистичка делатност 
Јакова Игњатовића у времену које је претходило мартовској револуцији у 
Бечу и Пешти, утолико значајнија што је, с једне стране, покретала сва пи-
тања од значаја за српски народ, док је, пак, с друге, указивала на могућно-
сти њиховог решења. 

БЛИЗАК ГРАЂАНСКО-ДЕМОКРАТСКИМ ИДЕЈАМА
У намери да омогући бржи препород српског народа у складу са новим, 

напредним грађанско-демократским идејама, Игњатовић је предлагао: ре-
довно сазивање сабора на коме би се убудуће највише расправљало о ма-
теријалним и културним потребама народа, о положају нижег свештенства 
како би оно на најбољи начин „народној цели соотвјествовати могло”. Затим, 
наглашавао је потребу очувања и унапређења манастирских добара над 
којма треба успоставити строги надзор „јербо иста народног блага част 
сачињавају”, а да калуђери „на ползу свог рода” и „манастирским трошком” 
уместо учитеља „децу нашу у науки, моралу и закону обучавају”.
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Љ уди су у паници бежали 
свако како и где је могао. 
Савина симпатија је потр-

чала према популарној продавници 
луксузне женске одеће. Она јурну, 
али се о нешто спотаче и паде на зе-
мљу. Запрепаштени родитељи напро-
сто изгубише дах. Згрануто су посма-
трали страхотни призор. Коњи су је-
здили невероватном брзином. Свима 
се учини да девојци нема спаса. Тад 
отац смогне довољно снаге да похита 
и да својим телом заштити ћерку је-
диницу. Но, Сава је био бржи и спрет-
нији. Прискочи у помоћ и у послед-
њем моменту спаси девојку. Снажни 
коњи незаустављиво пројурише тик 
поред њих и нестадоше иза следећег 
угла. Ужаснута девојка дрхтала је као 
у грозници. Требало јој је неколико 
минута да се сабере и да дође к себи. 
Престрашени отац приђе Сави. Дуго 
и чврсто му је стискао десницу уз ре-
чи дубоке благодарности. Отац отаре 
белим рупцем крупне грашке леде-
ног зноја са као креч белог лица и 
позва га на недељни ручак. Млади 
Вилински се накратко нећкао, али је 
упорно инсистирање уродило пло-
дом. Ипак је прихватио срдачну ин-
витацију.

Стигавши у свој собичак, потпуно 
исцрпљен стровали се у кревет. Саву 
обли хладан зној. Крупне грашке кли-
заше му низ потиљак и кичму. Изне-
нада поче да дрхти као врбова гран-
чица на јаком ветру. Дохвати флашу 
шљивовице. Немо на-
здрави добром капљи-
цом љуте препеченице 
и убрзо заспа дубоким 
сном. 

Девојка с очима бо-
је узреле боровнице 
становала је у нају-
жем центру града, у 
Штрикерајској улици, 
близу Дунава, надомак 
Градске куће и раско-
шног Глокелсберговог 
здања у којој је ради-
ла чувена Пијаристич-
ка школа.

Сава једва дочека 
недељу. После литур-
гије, осећајући све 
време кнедлу у грлу 
крену према једно-
спратници угледног 
Балажа Бардија, имућ-
ног власника циглане 
у Кебањи. На улазу га 

дочека уљудни лакеј. Домаћин га по-
здрави у пространој одаји обложеној 
свиленом тапетом жуте боје и уведе 
га у салон који је био украшен дамаст 
тапетом угасито црвене боје са моти-
вима цвећа. Сава приђе и рукољубом 
поздрави најпре госпођу Флору, по-
том и госпођицу Аулелију. 

Барди беше веома начитан, обра-
зован човек. Богатство је стекао по-
сле велике поплаве 1838. године, када 
је набујао ледени Дунав преплавио и 
са земљом сравнио целу Пешту и део 
Будима. У великом подухвату на об-
нови и изградњи вароши учествовала 
је и циглана Балажа Бардија. Иначе, 
Барди је у потаји био симпатизер ма-
сонског покрета Игњата Мартинови-

ћа. Иако је по рођењу био калвиниста, 
а све под утицајем француског фи-
лозофа Николаса де Кондорсеа, ис-
прва је кокетирао са идејама деизма 
и жирондизма, а доцније и јакобини-
зма. Клањао се делима Волтера, Лајб-
ница, Лесинга и Робеспјера. 

 Током обедовања домаћин и до-
маћица постављали су му разна пи-
тања, али Сава се није дао тако лако 
збунити. Одговарао је смирено, при-
стојно и одмерено. Барди је са оду-
шевљењем слушао Савино излагање 
о материјалном стању породице Ви-
лински. Признао је да се и на његовој 
трпези већ нашла сушена риба позна-
тог сегединског трговца. (…)

Драгомир Дујмов

Иза угла се појавише тешка запрежна кола, без кочи-
јаша. Подивљали коњи безглаво су јурили по Позори-
шном тргу. Тешка кола са пивским бурадима громогла-
сно су тандркала по калдрми. Међумурски коњи вели-
ког раста и чврсте грађе рушили су све пред собом. 

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (25)

18. марта 1780. – Рођен је Милош Об-
реновић, вођа Другог српског 
устанка, обновитељ државности 
Србије. Био је српски кнез од 1815. 
до 1839. и од 1858. до смрти 1860, 
изборио је Србији аутономију у 
оквиру Отоманског царства, 1830, 
а за себе наследну титулу кнеза. 

18. марта 1956. – У емиграцији у САД-у 
умро је Николај Велимировић, вла-
дика охридски и жички, један од 
водећих теолога Српске право-
славне цркве. Његове мошти су 
пренете у Србију 1991. 

19. марта 1999. – Након неуспелих 
преговора Срба и косовских Алба-
наца у Паризу, председник САД 
Бил Клинтон изјавио је да је „праг 
прекорачен” и да проблем Косова 
угрожава америчке националне 
интересе. Дипломате западних зе-
маља почеле су да напуштају Бео-
град, а међународни верификато-
ри Косово. 

20. марта 1894. – У Торину је умро ма-
ђарски револуционар Лајош Ко-
шут, вођа мађарског покрета за 
независност од Аустрије (1848-49). 
Након слома револуције у августу 
1949, емигрирао је у Италију. 

20. марта 1933. – Немачки нацисти су 
у Дахауу отворили први концен-
трациони логор. 

21. марта 1919. – Под вођством кому-

нисте Беле Kуна оборена је влада 
у Мађарској и проглашена Совјет-
ска Мађарска Република. Совјет-
ска влада поднела је оставку 1. ав-
густа, а власт су преузели десни 
социјалдемократи. 

22. марта 1876. – Рођен је српски пи-
сац Борисав-Бора Станковић, један 
од зачетника модерне српске про-
зе. Приказујући живот родног Вра-
ња с краја XIX века, дао је и психо-
лошку анализу личности, уносећи 
први пут у српску литературу еро-
тику и сензуалност („Нечиста крв”, 
„Kоштана”, „Из старог јеванђеља”, 
„Стари дани”). 

22. марта 1996. – Међународни суд 
за ратне злочине у Хагу оптужио 
је тројицу босанских муслимана 
и једног босанског Хрвата за уби-
ства, тортуре и злостављање Ср-
ба 1992. у логору Челебићи код 
Kоњица. То су биле прве опту-
жнице за злочине над Србима 
почињене током босанског рата 
(1992- 95). 

23. марта 1863. – Рођен је српски гео-
лог Светолик Радовановић, члан 
Српске краљевске академије, про-
фесор Универзитета у Београду, 
први министар привреде у Србији. 
Реформисао је српско рударско и 
шумарско законодавство, а 1892. је 
с геологом Јованом Жујовићем 
основао Српско геолошко дру-
штво. 

23. марта 1903. – У демонстрацијама 
око 5000 студената, ђака и радника 
против апсолутистичког режима 
српског краља Александра Обре-
новића, које су организовали сту-
денти-социјалисти Димитрије Ту-
цовић и Триша Kецлеровић, у Бео-
граду је у сукобу с полицијом 
погинуло пет, а рањено шест људи. 
Ухапшено је више од 120 демон-
страната, против 27 подигнута је 
оптужница, а Туцовић и Kецлеро-
вић су морали да емигрирају. 

23. марта 1953. – Умро је српски вајар 
Ђорђе Јовановић, члан Српске ака-
демије наука и уметности, профе-
сор и директор Уметничке школе 
у Београду, творац биста многих 
државника, војсковођа, научника, 
уметника и више јавних спомени-
ка.

24. марта 1736. - У Будиму је мучењем 
на точку убијен вођа српских уста-
ника Пера Сегединац, који је 1735. 
у Поморишју, Бачкој и Посавини 
подигао Војвођане против Аустри-
је. Моришки командант је опеван 
у народним песмама, а Лаза Kо-
стић је написао драму „Пера Се-
гединац”.

24. марта 1999. - У 20.00 снаге НАТО-а 
почеле су ваздушне ударе на СР 
Југославију. Током 78 дана акције 
под називом „Милосрдни анђео”, 
у којој је учествовало 19 земаља, 
погинуло је преко 1000 људи, а ви-

ше хиљада је рањено. Тешко је 
оштећена инфраструктура, војни 
и цивилни објекти, а штета је про-
цењена на око 30 милијарди дола-
ра.

24. марта 2016. - Хашки трибунал осу-
дио је на казну од 40 година затво-
ра бившег председника Републике 
Српске и врховног команданта ње-
них оружаних снага Радована Kа-
раџића.

Подвиг Саве Вилинског

ВРЕМЕПЛОВ
Позоришни трг у Пешти

Бора Станковић
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ДУХОВНОСТ Припреме за празник над празницима

Б еле покладе су најсвечаније и 
најраспрострањеније покладе 
у току године. Добиле су назив 

по Белој недељи, а зову се још и: Вели-
ке покладе, Завршне покладе, Сирне 
покладе, Проштене покладе (Проћке, 
Прочка), јер се тог дана опраштају сва-
ђе и увреде. Ове покладе су празник 
целог села и тог дана се сви међусобно 
друже и чашћавају. Весеље траје до 
поноћи, а у поноћ наступа пост. 

За православне вернике, 7. марта је 
почео вишенедељни велики Ускршњи 
или Часни пост, који се завршава пра-
зником Васкрсења Исуса Христа. Да-
тум почетка Часног поста зависи од 
датума празновања највећег хришћан-
ског празника Ускрса, који православ-
ни верници увек прослављају у недељу 
пуног месеца после пролећне равнод-
невнице. 

Ускршњи пост назива се још и Вели-
ки пост (због посебне важности, али и 
дужине трајања), Часни пост (зато што 
обухвата време страдања Христовог 
и Његовог разапињања на Часни крст), 
Велика четрдесетница (зато што је 
укупно трајање поста четрдесет дана). 
Траје од Чистог понедељка до Лазаре-
ве суботе. На крај овог поста, надове-
зује се пост Страсне седмице, тако да 
је укупно време трајања посног пери-
ода 48 дана – најдужи у току године, и 
завршава се празником Васкрсења. 

Прва недеља поста зове се Чиста. 

Друга недеља је Пачиста. Трећа неде-
ља је Kрстопоклона, јер се верницима 
који су ступили у подвиг поста, износи 
Часни крст на јутрењу на поклоњење 
и целивање. Четврта недеља је Средо-
посна, јер је то време средине поста. 
Пета недеља поста се назива Глувна. У 
току те недеље се не пева, не игра и не 
свира, а послови се не започињу. Ше-
ста недеља је Цветна. Тако је названа 
по цвећу и зеленим гранчицама које 
су деца и грађани бацали пред Христа 
при Његовом уласку у Јерусалим. Сед-
ма, последња седмица пред празник 
Васкрсења је Страсна или Велика не-
деља. 

Најзначајнији дан у тој недељи је Ве-
лики петак, једини дан у години кад у 
православним храмовима нема јутре-
ња нити богослужења, већ се само по-
подне држи опело разапетом Исусу 
Христу. Том приликом, једини пут у го-
дини, износи се плаштаница у коју је 
старац Јосиф из Ариматеје умотао 
Христово тело после скидања са крста. 

Према православном учењу, Велики 
пост нас учи покајању, праштању и пра-
вој молитви, а циљ је да се у миру и 
тишини дочека највећи хришћански 
празник Васкрс, јер је вера у Васкрсе-
ње основ хришћанства. Велики или Ча-
сни пост, који је име добио према Ча-
сном крсту на којем је страдао Исус 
Христос, установљен је по узору на по-
двиг Спаситеља који је, после крштења 

на реци Јордан, отишао у пустињу и 
постио четрдесет дана и ноћи, након 
чега је изашао као победник из иску-
шња која му је поставио сотона. 

Верници дане поста проводе у мо-
литви, праштању и покајању како би се 
припремили за Свето причешће. Пост 
представља и уздизање духа над те-
лом, победу духовне стране над чули-
ма и за хришћанина он представља 
припрему за обележавање и прославу 
Васкрса. 

На ком принципу се бира храна за 
хришћански пост? За хришћанина не-
ма чисте и нечисте хране. Овде је узе-
то у обзир искуство деловања хране 
на људски организам и зато бића као 
што су рибе и морске животиње спа-
дају у посну храну. Истовремено у мр-
сну храну осим меса спадају и јаја и 
млечни производи. Свака биљна храна 
се сматра посном. Треба имати у виду 
да у нарушавање хришћанског поста 
не спада само једење мрсног, већ та-
кође и ужурбаност у јелу, празни раз-
говори и шале за столом итд. 

Пост треба строго да одговара чо-
вековом здрављу и снази. Свети Васи-
лије Велики пише да је неправедно да 
се за човека снажног и слабог тела 
одреди иста мера поста: „једни имају 
тело слично гвожђу, а други – слами”. 

Молитва је усмереност душе ка Бо-

гу, мистичка беседа створења са сво-
јим Творцем. Пост и молитва су два 
крила која душу уздижу ка небу. Ако 
се хришћански живот упореди са хра-
мом у изградњи, онда ће његов ка-
мен-темељац бити борба са страстима 
и пост, а врх, венац – духовна љубав, 
која одражава у себи светлост Божан-
ствене љубави, као што злато на цркве-
ним куполама одражава зраке излазе-
ћег сунца.

Хришћански пост има неколико ви-
дова – у зависности од степена стро-
гости. У пост спада: потпуно уздржа-
вање од хране (по Уставу Цркве такво 
строго уздржавање од хране се пре-
поручује за прва два дана Свете Че-
трдесетнице, у Петак Страсне седми-
це, у први дан поста Светих Апостола); 
строги пост – на води, без уља, вина и 
рибе; обичан пост – употреба рибе, 
уља и свих врста биљне хране. 

Осим тога, препоручује се да се за 
време поста ограничи број оброка (на 
пример, до два пута дневно), а и да се 
смањи количина хране (приближно 
до две трећине од уобичајене). Храна 
треба да буде једноставна, без специ-
јалитета. За време поста храну треба 
узимати касније него у уобичајено 
време – после поднева, наравно, ако 
то дозвољавају околности живота и 
рада. 

Пост и молитва су крила 
душе ка небу

ТЕЛЕСНИ И ДУХОВНИ ПОСТ
Према учењу Цркве, телесни пост мора бити сједињен са духовним по-

стом. Пост мора бити праћен осамљеношћу и ћутањем, размишљањем о 
свом животу и судом над самим собом. Пост по хришћанској традицији 
почиње од узајамног опраштања увреда. Са злобом у срцу, а са постом, чо-
век личи на шкорпиона који може да остане без хране најдуже од свих 
бића на земљи, али при том производи смртоносни отров. 

ТАЛАСИ ДУХОВНЕ СВЕТЛОСТИ

Пост мора бити праћен милошћу и помоћи сиромашнима. Вера је непо-
средно сведочанство душе о постојању Бога и духовног света. Сликовито 
говорећи, срце верника личи на примаоца информација које иду из духов-
них сфера. Пост помаже истанчанијем и осетљивијем доживљају ових ин-
формација, ових таласа духовне светлости. Пост мора бити сједињен са 
молитвом. 

За православне вернике у току је вишенедељни велики 
Ускршњи или Часни пост, који се завршава празновањм 
Ускрса. Ако се хришћански живот упореди са храмом у 
изградњи, онда ће његов камен-темељац бити борба са 
страстима и пост, а врх, венац – духовна љубав, која одра-
жава у себи светлост Божанствене љубави, као што злато 
на црквеним куполама одражава зраке излазећег сунца.
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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.

УПУТИТЕ 1% ПОРЕЗА  
СРПСКОМ ПОЗOРИШТУ

Српско позoриште у Мађарској унапред захваљује свим 
пореским обвезницима који су вољни да овој театарској 

кући 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

ПОЗИВ СРПСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

Обавештавамо руководиоце српских удружења, односно 
цивилних организација у Мађарској, који би желели да преко 
нашег листа упуте молбу грађанима ради уступања 1% 
пореза њиховим организацијама, да редакцији „Српских 
недељних новина” доставе неопходне податке: назив 
удружења, адресу седишта и порески број. По пријему ових 
података, радо ћемо путем нашег листа обавестити читаоце 
о томе да, уколико желе, део свог пореза могу упутити и 
вама. Ваше дописе са подацима примамо на имејл адресу: 
snnbudimpesta@gmail.com

ИНФО

Присутност - 2022
ДАТУМ НАЗИВ ПРОДУКЦИЈЕ ИМЕ ПОЗОРИШТА  ЈЕЗИК ПРОДУКЦИЈЕ

 21.03.2022. ПОНЕДЕЉАК    

19:30 ÉN, SZISZIFUSZ  ТЕАТАР МАЛКО БУГАРСКИ  (МАЂ.ТИТЛ)
22.03.2022. УТОРАК    

19:00 KARAMAZOV ALJÓSA UTOLSÓ NAPJA СРПСКО ПОЗОРИШТЕ У МАЂАРСКОЈ МАЂАРСКИ  (РУСКИ ТИТЛ) 
19:30 SCHERBENPARK ДБУ НЕМАЧКИ  (МАЂ.ТИТЛ)

23.03.2022. СРЕДА    

14:00 ÖRÖKÖSÖK ТЕАТАР ЦЕРВИНУС МАЂАРСКИ
19:00 VÁRNI FOGLAK MINDEN ESTE ГРЧКО НАРОДНОСНО ПОЗОРИШТЕ AМФИТЕАТАР ГРЧКИ (МАЂ. ТИТЛ)
19:30 RUBIN ÉS VÉR ЈЕРМЕНСКО ПОЗОРИШТЕ АНИ-БУДАВАРИ МАЂАРСКИ

24.03.2022. ЧЕТВРТАК    

19:00  VITÉZ LÉLEK ПОЗОРИШТЕ ЈОКАИ, БЕКЕШЧАБА МАЂАРСКИ
19:00 NEVE: SOPHIE SCHOLL ПОЗОРИШТЕ JETZT МАЂАРСКИ
19:30 МЕТОДА ПЕЧУЈСКО ХРВАТСКО КАЗАЛИШТЕ ХРВАТСКИ

25.03.2022. ПЕТАК    

13:00 EGEREK…és egerek ПОЗОРИШТЕ КАРАВАН МАЂАРСКИ
19:30 RADIO YEREVAN ЈЕРМЕНСКО ПОЗОРИШТЕ УРАТУ МАЂАРСКИ

26.03.2022. СУБОТА    

16:00 AZ ÉN BABÁM EGY FEKETE NŐ ЦИГАНСКО ПОЗОРИШТЕ ЦИНКА ПАНА МАЂАРСКИ
19:00 KÉPTELEN TÜKÖRKÉP  РОМАНО TEATRO МАЂАРСКИ 
19:30 ДОК НАС СМРТ НЕ РАСТАВИ СРПСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ СРПСКИ

27.03.2022. НЕДЕЉА    
17:00 НОЋ ХЕЛВЕРА СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ВЕРТИГО СЛОВАЧКИ (МАЂ. ТИТЛ)
11:00 TILOS CSILLAGON НАРОДНОСНО ПОЗОРИШНО УДРУЖЕЊЕ МАЂАРСКИ

ВИДЕО: Знамените жене 
Србије и Мађарске

ФОТО: Сајам туризма 
у Будимпешти

ФОТО: Посета министарке 
Анђелке Атанасковић 

ВИДЕО: Министарка привреде
 у посети Будимпешти

ВИДЕО: Део„Авале експрес” 
на Универзитету ЕЛТЕ

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

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
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Програми у Мохачу и КалазуЗАБАВА

У организацији Мохачке српске 
самоуправе и месне Српске чи-
таонице, одржана је „Колачија-

да”, традиционална гастрономско-за-
бавна манифестација у чијем центру 
пажње се сваком приликом налазе 
слатке, али и слане посластице.        

Позиву главних организатора 22. по 
реду „Колачијаде”, која је приређена 
у Српском клубу, одазвали су се број-
ни заљубљеници у посластице, а што 
се тиче такмичара, њих је овога пута 
било у скромнијем броју. Тринаест 
такмичара је пријавило своја гастро-
номска остварења. 

Главни организатори, предвођени 
Зорицом Степанов, потпредседницом 
Самоуправе Срба у Мохачу и пред-
седницом месне Српске читаонице, 
и овога пута брижљиво су одабрали 
чланове жирија. Комисија, задужена 
за вредновање слатких ђаконија, ра-
дила је у саставу: Емеренциа Чикош 
Биро и Норберт Бугарски, који су за-
послени у локалној самоуправи гра-
да, као и Петер Керекеш Новак, сту-
дент 3. године графичког дизајна.

Председница жирија Емеренциа 
Чикош Биро, након дегустације је ре-
кла да су колачи су били укусни и да 
су узети у обзир укус, изглед и чвр-
стина колача. 

Присутни љубитељи гастроном-
ских чаролија уживали су у музици 
месних свирача, које је предводио 
хармоникаш Иво Павковић Пака.  

Зорица Степанов, главни организа-
тор приредбе је, заједно са председ-
ницом жирија, поделила 3 бронзане, 
5 сребрних и 4 златне плакете. Главна 
награда за предивну торту припала 
је Марији Бардош.

- Радујем се што смо упркос пан-
демији успели да приредимо „Кола-
чијаду”. Нисмо знали колико ће људи 
доћи, колико њих ће учествовати у 
такмичењу, али на крају, ипак можемо 
бити задовољни – рекла је Зорица 
Степанов за наш лист.

*

Поход буша, односно бушара 
(Busójárás) покладни је фестивал у 

Мохачу, којим се обележава крај зи-
ме. Назив је добио по застрашујућим 
бушарима, који носе велике дрвене 
маске, крзно, вунене огртаче, широке 
гаће испуњене сеном, или сламом, а 
на ногама су им опанци. Ова тури-
стичка, културно-забавна атракција 
је 2009. године уврштена на листу не-
материјалне културне баштине 
UNESCO-a.

Фестивал је ове године трајао од 
24. фебруара до 1. марта, а ударни да-
ни били су 26. и 27. фебруар, тј. субота 
и недеља. Тих дана град у Барањи био 
је пун знатижељних посетилаца, који 
су већ издалека могли да чују бучна 
овчарска, или воловска звона, дрвене 
чегртаљке, дивље крикове, којима су 
буше опонашале животиње. Многи 
бушари су излазили у сусрет молбама 
туриста и радо се сликали са њима.

Организатори су се побринули за 
шаролике програме и пропратне при-
редбе. Међу учесницима програма 
биле су и „Дунавкиње”, оркестар из 
Мохача, предвођен примашицом 
Аном Михаљевић. Овај састав је сво-
јим наступом увеличао и међународ-
ну гајдашку конференцију, одржану 
у Музеју „Дороћа Канижаи”.

Претходно се прочуло да ће се у 
склопу манифестације, слично рани-
јим годинама, представити и српска 
гастрономија, и то захваљујући месној 

српској самоуправи. Тако је и 
било. Радован Степанов, члан 
Самоуправе Срба у Мохачу, 
се обавезао да испече 150 пор-
ција пљескавица, које су за ти-
ли час нестале. 

Добар део гостију је бора-
вак у порти српске православ-
не цркве искористио да погле-
да и месни српски православ-
ни храм, где их је дочекивао 
протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки, админи-
стратор мохачке парохије и 
његова породица.

У недељу су се представили 
и чланови КУД-а „Опанке” из 
Помаза и Културног удруже-
ња „Весели Сантовчани” из 
Сантова. Помазлије су извеле 
„Македонске игре”, а потом 
заједно са Сантовчанима, уз 
пратњу Оркестра „Зора”, под 
управом Крунослава Киће 
Агатића, дочарали су и „Игре 
из Пчиње”.

*

Последња субота у фебруару, 2022. 
године, у Калазу је протекла у знаку 
српског фолклора, и то захваљујући 
месном Културно-уметничком дру-
штву „Рузмарин”, које је у друштву 
својих гостију, чланова подмлатка 
КУД-а „Банат” из Деске и месног не-
мачког Ансамбла „Alpenrose”, прире-
дило незаборавно вече.

Сала калашког Дома културе „Ка-
рољ Кош” била је препуна, што није 
чудо, јер су људи након пандемијског 
периода били жељни провода уз игру, 
песму и музику. Чланови „Рузмарина”, 
предвођени уметничким руководио-
цем Енике Вајзер Хорват, побринули 
су се да удовоље жељама многоброј-
них заљубљеника у, пре свега, српски 
фолклор, уз који су били и одређени 
сегменти хрватског и немачког фол-
клора.

Већ сам почетак вечери наговешта-
вао је предивну ноћ, а чланови „Ру-
змарина” програм су отворили „Игра-
ма из околине Калаза”. У наставку 
приредбе ређале су се све лепше ко-
реографије. Изведене су: „Игре из Ди-
митровграда”, „Валпово”, „Црна Тра-
ва”, „Игре из околине Ниша”, као и 
„Игре из Врања”. Ова последња коре-
ографија била је премијерно изведе-
на, иако је члановима „Рузмарина” 
ове игре још 2019. поставио чувени 
кореограф Љубомир Миле Вујчин из 
Врбаса. Међутим, није било могућно-

сти да се кореографија представи пу-
блици до овог тренутка, када се пу-
блика могла дивити не само лепотама 
врањских игара, већ и предивним на-
родним ношњама из Врања.

Репертоар Калазлија био је обога-
ћен и лепим песмама у извођењу ју-
ниора, као и наступом Оркестра 
„Ruzmarin FolkeStars” који је током це-
ле вечери био верни пратилац фол-
клораша „Рузмарина”. 

Представљајући праве, изворне 
вредности немачког фолклора, сво-
јим учешћем фолклорно вече је улеп-
шао и месни Немачки ансамбл 
„Alpenrose”, са којим чланови „Рузма-
рина” гаје пријатељске односе и до-
бру сарадњу.

Посебно ваља истаћи вишегоди-
шњу веома успешну сарадњу подмла-
дака КУД-а „Рузмарин” из Калаза и 
КУД-а „Банат” из Деске. Уметнички 
руководиоци омладинских група из 
двају насеља, које предводе Зорица 
Косновски и Перица Дунаи (сестра и 
брат), током протеклих година напра-
вили су очито невероватан посао. На-
име, сви они који су испратили завр-
шницу двосатног концерта могли су 
да виде феноменалну интерпретаци-
ју „Крајишта”. Ову кореографију су 
млади играчи одиграли свим срцем 
и својим наступом крунисали неза-
боравно фолклорно вече.

П. М.

Колачијада, дефиле бушара  
и фоклорно вече

Калаз

Мохач

Мохач


