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ПОЛИТИКА

И ако сви грађани ЕУ могу сло-
бодно да путују у Сједињене 
Државе, покушаји уласка број-

них мађарских држављана су одби-
јени, пише овај портал. Неколико њи-
хових читалаца, који су рођени у су-
седним земљама, а који су на основу 
припадања мађарској национално-
сти касније стекли мађарско држа-
вљанство, изјавило је да им је ускра-
ћен електронски систем за одобрење 
путовања (ЕСТА), који је иначе потре-
бан како би у САД ушли без виза.

Они у чијим пасошима није наве-
дена Мађарска као држава рођења, 
открили су да, чак и ако покушају да 
добију ЕСТА, програм аутоматски од-
бија њихову пријаву. Портал пише да 
многи који су могли да користе ову 
опцију раније и добили двогодишњу 
дозволу за путовање у САД електрон-
ским путем за само неколико минута, 
плаћајући нешто више од 10 долара, 
сада као одговор добијају одбијени-
цу. Једина опција је лично пријављи-
вање за визу, што је доготрајан и скуп 
процес, који кошта 160 долара.

Нова мера посебно погађа више 
од милион Мађара у околним земља-
ма, који имају двојно држављанство 
и желе да путују у САД, али не само 
за њих: много је мађарских државља-
на који једноставно нису рођени у 
земљи, иако у њој живе.

Према информацијама до којих је 
дошао „Мађар ханг”, разлог ограни-
чења лежи у великом броју злоупо-
треба у вези са процесом „поједно-
стављене натурализације”, који спро-
води влада Виктора Орбана, масов- 
ним додељивањима пасоша грађани-
ма суседних земаља, мађарског по-
рекла. Одлука САД-а је наводно до-
нета у фебруару 2021. године, али је 
откривена тек када су укинута огра-
ничења путовања због пандемије ко-
рона вируса.

Мађарска влада је увела поједно-
стављени пут добијања двојног држа-
вљанства 2011. године, углавном да би 
помогла етничким Мађарима који 
живе у Карпатском басену да добију 
држављанство матичне земље. Посту-
пак дозвољава стицање држављан-

ства без пребивалишта или борави-
шта у Мађарској, ако страни држа-
вљанин може да докаже мађарско 
порекло или брак са држављанином 
ове земље. Осим тога, морају да до-
кажу и да на одговарајућем нивоу 
говоре мађарски језик.

„Мађар ханг” је контактирао аме-
ричку амбасаду у Будимпешти, која 
је дипломатским, али јасним стилом 
одговорила: 

„Процес натурализације за људе 
мађарског порекла у суседним зе-

мљама довео је до рањивости упра-
вљања идентитетом. Ове рањивости 
су омогућиле криминалцима и пре-
варантима да добију важеће мађар-
ске пасоше. Откад је проблем иден-
тификован, Сједињене Државе и 
Мађарска раде заједно на ублажа-
вању ових претњи безбедности гра-
ница”.

Лист је контактирао и мађарско 
Министарство спољних послова и тр-
говине са питањем о овом проблему, 
али није добио одговор. 

САД пооштриле режим уласка у земљу

Рампа за мађарске држављане рођене ван Мађарске
Носиоци мађарских пасоша рођени ван Мађарске, више 

неће моћи да путују без визе у САД, преноси „Мађар ханг”. 
У одговору на новинарско питање, Амбасада САД-а у Бу-
димпешти саопштила је да је измењена процедура после-
дица злоупотреба приликом додељивања пасоша Мађари-
ма из околних земаља.

С оцијалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија распала се 
пре 30 година, а последња вест 

гласи да њене наследнице улазе у 
продају објекта који је у Њујорку ко-
ришћен за сталну мисију при Уједи-
њеним нацијама. Немања Старовић, 
државни секретар у Министарству 
спољних послова, открио је која је 
тренутна ситуација везана за објекте 
бивше СФРЈ.

- Прошло је пуних 30 година од рас-
пада СФРЈ и 21 година кад су државе 
сукцесори закључиле споразум о сук-
цесији. Тај процес је веома захтеван 
и комплексан. Зато он толико и траје 
– рекао је Старовић у јутарњем про-
граму Kурир телевизије.

Државни секретар се осврнуо на 
реализацију анекса без споразума о 
сукцесији који је у надлежности Ми-
нистарства спољних послова и тиче 
се расподела имовине СФРЈ.

- На почетку тог процеса предмет 
сукцесије је било 123 објекта у разли-
читим државама света. Успостављене 
су универзалне формуле. Постоје 
процентуалне квоте где рецимо Са-
везној Републици Југославији припа-
да 39,5 одсто, што се сада односи на 
Републику Србију док осталим држа-
вама сукцесорима припада мањи 
проценат. До данас од 123 објекта 
остало је нерешено само 16 објеката 
у 11 различитих држава света – рекао 
је Старовић.

Државни секретар је истакао да 
зграда у Њујорку неће бити откупље-
на, већ продана ради постизања дру-
гих циљева, као и да ће амбасада у 
Берну бити задржана.

- Kад говоримо о нашој сталној ми-
сији у Њујорку, говоримо о згради из-
узетно великог значаја, историјског и 
материјалног, која се налази у непо-
средној близини Централ парка. На-

жалост, нама је увек била отежавају-
ћа околност та њена велика вредност, 
говори се о неких 30 милиона долара. 
Постојале су и неке намере да се от-
купи та зграда од осталих држава 
сукцесора, међутим, у међувремену 
је стигла понуда која је вредела чак 
50 милиона долара и у том случају тај 
износ би био и сувише велик, па је 
одлучено да се та зграда прода. Ми 
у овом моменту чекамо и одлуку дру-
гих држава сукцесора. У том случају 
Србији би припало непуних 40 одсто 
те вредности и са тим новцем би ре-
шили проблем наше генералне миси-
је у Њујорку и конзулата – рекао је 
Старовић.

Додаје да је тенденција Србије да 
где год немамо објекте у свом вла-
сништву и где смо у закупу некретни-
на, улазимо у процес стицања пуне 
својине тих власништва.

Истакао је да је Србија успостави-
ла однос о колокацији са Мађарском 
који ће значајно допринети смањењу 
трошкова и ширењу дипломаско-кон-
зуларне мреже.

- Ми смо током прошле године ус-
поставили однос о колокацији са на-
шим мађарским суседима. Пре само 
неколико дана, на основу тог спора-
зума, отворили смо своју амбасаду 
на Малти, где нисмо имали своје 
представништво, а где десетак хиља-
да наших грађана живи и ради. На 
сличан начин имаћемо један систем 
– две амбасаде под једним кровом у 
Сантјагу де Чилеу, а постоји интере-
совање наших мађарских суседа да 
се они уселе у неколико наших амба-
сада на афричком континенту. То зна-
чајно смањује трошкове и повећава 
ширење ДK мреже – рекао је Старо-
вић. 

Заживео договор о удруживању

Српске и мађарске дипломате 
под једним кровом

„На основу споразума са Мађарском, отворили смо сво-
ју амбасаду на Малти. На сличан начин имаћемо један си-
стем - две амбасаде под једним кровом у Чилеу, а постоји 
интересовање наших мађарских суседа да се они уселе у 
неколико наших амбасада на афричком континенту”, 
каже државни секретар Немања Старовић.

Немања Старовић
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Ф онд за избегла, расељена ли-
ца и за сарадњу са Србима 
у региону покренуо је про-

јекат стручног усавршавања уметнич-
ких руководилаца и играча фолклор-
них ансамбала у региону који подра-
зумева едукацију на пољу очувања и 
развоја српске културе и традиције у 
Словенији, Хрватској, Босни и Херце-
говини и Црној Гори. 

Партнери Фонда на овом пројекту 
ће бити Савез Срба Словеније, СКД 
„Просвјета” из Хрватске, Заједничко 
веће општина Вуковар, Савез култур-
но-уметничких друштава Републике 
Српске, локалне самоуправе и локал-
на културно-уметничка друштва. 
Програми бесплатне едукације биће 
реализовани сваког месеца, почевши 
од марта 2022. године у Бања Луци, 
затим у Љубљани, Вуковару, Дрвару, 
Копру, Крњаку, Требињу, Марибору и 
Никшићу. За учеснике семинара сви 
програми су бесплатни.

Како истичу организатори, циљ 

овог пројекта је подстицање фол-
клорних активности у региону, пру-
жање подршке уметничким руково-
диоцима, превазилажење проблема 
у раду са дечјим и одраслим фол-
клорним ансамблима и пружање зна-
ња о народној игри из различитих 
етнокореолошких подручја, као и њи-
ховој сценској примени. Стручни тим 
предавача сачињен је од врсних      
уметничких руководилаца и педаго-
га, етнокореолога и етномузиколога. 

Представљајући овај пројекат, ди-
ректор Фонда за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у реги-
ону, Душко Ћутило, истакао је да је 
веома важно и на овај начин пружи-
ти подршку Културно уметничким 
друштвима у региону.

„Српска народна игра, песма и на-
родна ношња представљају велико 
богатство које имамо и које треба не-
говати и чувати. У целом том процесу 
једну од најзначајнијих улога имају 
фолклорни ансамбли који су често 

најбољи амбасадори српске културе 
широм света и због свега тога покре-
тањем овог пројекта желимо да дамо 
свој допринос очувању и промоцији 
српског фолклора. Велику захвал-
ност дугујем тиму стручних и иску-
сних људи који ће у наредним месе-
цима на терену реализовати 
овај пројекат и са задовољ-
ством ћемо на крају овог про-
јекта сви да се сретнемо у Но-
вом Саду”, истакао је Ћутило. 

Испред стручног тима, ет-
номузиколог и етнокореолог 
др Весна Бајић Стојиљковић 
истакла је да ће сви садржаји 
едукације бити усмерени на 
очување и унапређење српске 
културе и традиције у регио-
ну.

„Семинари за народну игру 
реализују се у Србији дуги низ 
година, међутим, ово је први 
пут да је фолклорним ансам-
блима пружена институцио-
нална подршка, посебно ако 
говоримо о удружењима у зем- 
љама региона. Стога верујемо 
да ће бити велико интересо-
вање од стране чланова фол-
клорних ансамбала и њихо-
вих руководилаца, јер овим 

пројектом желимо да подстакнемо 
не само рад српских фолклорних ан-
самбала у региону, већ и да им пру-
жимо неопходна знања о сценском 
раду, кореографији и уметничком ру-
ковођењу”, истакла је др Бајић Сто-
јиљковић. 

Г рад Сомбор огласио је урба-
нистички пројекат за градњу 
граничног прелаза Бачки Брег, 

између Србије и Мађарске. Овај пре-
лаз отворен је 2005. године, али је, на-
води се у пројекту, стање саобраћај-
ница незадовољавајуће и недовољне 
је ширине. Такође, недовољан је и 
број саобраћајних трака и њихова 
пропусна моћ услед високе фре-
квентности саобраћаја.

Овај прелаз тренутно служи само 
за прелазак путничких аутомобила 
и мањих камиона, а након изградње 
већег броја саобраћајних трака моћи 
ће да га користе и већа теретна во-
зила.

„Број планираних трака на улазу/
излазу из земље је једна саобраћај-
на трака за теретна возила (улаз у 

земљу), 2+2 саобраћајне траке за пут-
ничка возила и аутобусе (улаз/излаз 
из земље) и 2 саобраћајне траке за 
теретна возила (излаз из земље). Ши-
рина саобраћајних трака кретаће се 
од 3,75 m - 4,25 m”, каже се у саопште-
њу.

Напоменуто је да су саобраћајне 
траке за теретна возила просторно 
фиксиране, док су траке за путничка 
возила и аутобусе флексибилне. Но-
во решење граничног прелаза је тан-
генцијалног типа са оперативним ца-
ринским базама-терминалима пут-
ничког и теретног саобраћаја.

Kако је наведено у документу који 
је израдио Шидпројект, на површини 
од 12,31 ha, планирана је изградња 
објеката у зонама путничког и роб-
но-царинског терминала.  

Т рећи Сајам звичаја, под зва-
ничним називом „Завичај кроз 
привреду, туризам и културу”, 

уз пратећи конференцијски сегмент, 
биће одржан 13. фебруара 2022. године 
у хали „Мастер” Новосадског сајма. 

Организатор ове манифестације је 
Фонд за избегла, расељена лица и за 
сарадњу са Србима у региону. Сајам 
завичаја је манифестација која има за 
циљ повезивање и унапређење сарад-
ње институција, организација и зави-
чајних, као и сродних удружења из 
Србије и региона, а у области привре-
де, туризма и културе. 

Ове године ће преко 100 излагача 
презентовати свој рад и представити 
свој завичај и то ће бити добра прили-
ка за сусрете представника организа-
ција и институција из Србије са орга-

низацијама Срба из целог региона. 
Веома значајне су и активности на 
очувању и неговању богате културне 
баштине српског народа, кроз очува-
ње и промоцију српске традиције, оби-
чаја, језика и културе.

Како сазнајемо, међу учесницима 
овогодишње манифестације су и 
представници Срба из Мађарске. На 
позив организатора, свој штанд имаће 
и Културни и медијски центар „Српски 
венац” из Будимпеште. Ова институ-
ција, чији је оснивач Самоуправа Срба 
из Мађарске, представиће више сег-
мената овдашње српске културе, од 
издаваштва, преко драмске и сценске 
уметности, до фолклора и музике. Де-
таљније о овој манифестацији, читао-
це ћемо известити у једном од наред-
них бројева нашег листа. 

Спреман пројекат 
за проширење 

граничног прелаза

„Српски венац” на 
новосадском Сајму завичаја 

САРАДЊА

У очекивању позива и за 
заинтересоване из Мађарске

Усавршавање за фолклораше из региона

Бачки Брег-Сантово Припреме за традиционалну манифестацију



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Б оривоја Руса су за ово високо 
признање предложили Печуј-
ско-барањско српско удруже-

ње, Новосентиванска српска самоу-
права, Дешчанска српска православ-
на црквена општина, Самоуправа 
Срба у Дески и Културно удружење 
за јавно добро „Банат” из Деске. У об-
разложењу, подносиоци предлога за 
„Светосавску награду” написали су 
следеће:

„Боривој Рус дуги низ година ради 
у корист српске заједнице, не само у 
Дески и Сегедину, већ и шире. Њего-
ва делатност на пољу очувања и ра-
звоја српске културе, као и заштите 
српског споменичког наслеђа траје 
готово педесет година. Већ са својих 
17 година изабран је за секретара 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат” у Дески, а своју оданост према 
српском језику, култури и вери испо-
љава и касније. Иако се недавно због 
породичних разлога повукао са свих 
руководећих друштвених функција, 
ипак, и даље неуморно ради на очу-
вању и неговању културних вредно-
сти и споменичког наслеђа српског 
народа. 

Дуга је листа друштвено-политич-
ког и културног ангажовања Бориво-
ја Руса. Наиме, од 1979.  до 1985. годи-
не, радио је код предузећа за дистри-
буцију књига, као организатор 
дистрибуције, а од 1985. до 1992. годи-

не био је руководилац Дома културе 
у Дески. Затим следи рад у Будимпе-
шти; прво као потпредседник Српског 
демократског савеза, да би након 
оснивања Самоуправе Срба у Мађар-
ској, од 1994. до 2006. године, такође 
обављао дужности потпредседника 
кровне организације Срба у Мађар-
ској.  Године 2006. био је изабран за 
директора Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској и на 
тој функцији је био до 2011. године. У 
то време покренуте су бројне култур-
не манифестације, постављени нови 
темељи институционалне делатности, 
новине на пољу српске културе. До 
2014. године радио је као потпредсед-
ник Земаљске српске самоуправе, а 
касније, све до 2019, обављао је ду-
жности саветника Самоуправе Срба 
у Мађарској.  

И поред наведених високих функ-
ција, није занемарио теренски рад, 
пре свега на пољу неговања српске 
културе, језика и светосавске српске 
православне вере. Од 1973. до 2004. 
године, био је секретар, а затим и 
председник Културно-уметничког 
друштва, а касније Културног удруже-
ња „Банат” у Дески. Године 2004. иза-
бран је за председника Сегединске 
месне српске заједнице и на тој функ-
цији био је све до 28. октобра 2021. 
године. Године 1996. изабран је за 
председника Светске српске заједни-

це, са центром у Београду. Од 1992, па 
све до 2016. године био је активан 
члан кураторијума Задужбине „Ми-
лош Црњански” у Сегедину. Од 2000. 
године био је представник Мађарске 
у Организационом одбору Европске 
смотре српског фолклора. Након уки-
дања Јужноалфедског народносног 
табора  у Батањи, био је један од 
оснивача фолклорног кампа Срба у 
насељу на мађарско-румунској гра-
ници, који је постављен на нове теме-
ље, чиме је табор добио међународни 
карактер.

Боривој Рус се сматра и једним од 
оснивача „Банатског сабора” у Дески, 
који већ више од четврт века окупља 
хорове који негују православну ли-
тургијску песму, као и солисте, дуете, 
разне певачке саставе и оркестре, ко-
ји гаје и негују српску народну песму 
и музику.

Поред организовања културних ма-
нифестација, првенствено, у Помо-
ришју, па и шире у Мађарској, посеб-
но се истакао и истиче у сакупљању 
и описивању обичаја и важних дога-
ђаја Срба у Дески и Банату. У серији 
издања „Дешчанске  свеске” до сада 
је објављено преко двадесет бројева, 
а у штампи се налази 22. број серијала.

Његови радови објављени су у еди-
цији „Пчеса” у Новом Саду, „Етногра-
фији Срба у Мађарској”, као и у 
„Арадским свескама”, у Румунији. По-
себно издање доживео је опис свад-
бених обичаја Срба у Дески, а у при-
преми је најновија Историја Култур-
ног друштва „Банат” у Дески, чији је 
он аутор. 

На пољу истраживачке делатности, 
посебно ваља истаћи његово истра-

живање везано за интернирање Срба 
на Хортобађ, од 1950. до 1953. године.

Боривој Рус је активно учествовао 
и у изградњи сарадње са матицом 
Србијом, разним културно-уметнич-
ким друштвима, како у матичној зе-
мљи, тако и у околним земљама, где 
раде српски ансамбли. Такође је знат-
но допринео и побратимљењу Деске 
са Новим Кнежевцом, као и партнер-
ству са Рековцем и појединим општи-
нама на Златибору.

Поред бројних обавеза и задатака, 
није запоставио ни рад у нашим ме-
дијима. Од 1973. до 1994. године, ре-
довно су му излазили чланци у На-
родним новинама, а касније повре-
мено и у Српским народним нови- 
нама, Српским недељним новинама. 
У Српском календару сваке године, 
такође, објављује понеки прилог.

Од оснивања Српске редакције 
Мађарског радија редовно шаље из-
вештаје о дешавањима, која се тичу 
српске заједнице у Дески и околини. 

Боривој Рус је имао, а и даље одр-
жава веома добру сарадњу са Сеге-
динском и Дешчанском српском пра-
вославном црквеном општином. Ви-
ше пута се прихватио кумства на 
храмовним славама, а увек је органи-
зационо и материјално подржао до-
бротворне акције, које су биле покре-
нуте у циљу улепшавања светиња. 
Своју помоћ обезбедио је и прили-
ком конкурисања, у циљу обнове и 
улепшавања седишних просторија 
црквених општина у Дески и Сегеди-
ну.

У Дески је 2009. године – поводом 
150. годишњице постојања месног 
српског православног храма, са мај-

ПОРТРЕТ Боривој Рус, добитник Светосавске награде ССМ-а

Имам још планова – желим да се одужим српској заједници
Одлуком Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској „Све-

тосавска награда” за 2022. годину припала је дугогодишњем 
културном раднику и новинару Боривоју Русу из Деске. Као 
што смо већ објавили, признање му је уручено на Светосав-
ској академији у Текелијануму, што је био повод за наш де-
таљнији разговор са овогодишњим добитником.

ОБРАДОВАЛА МЕ ЈЕ НАГРАДА
У разговору за наш лист, Боривој Рус је рекао да га је изненадила одлука 

Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској и признаје да га је вест о доби-
јању Светосавске награде обрадовала. 

- У шали бих сада рекао: награђене су ми године, тј. доспео сам у те го-
дине када ти награђују старост. Али, шалу на страну, радујем се, јер како се 
то већ каже, знаш да си нешто за свог живота урадио. Наравно, човек би се 
више радовао да је млађи, али свака награда је добродошла и треба јој се 
радовати. 
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ком Ирином поставио крсно знамење 
у порти светиње.

За свој вишегодишњи друштве-
но-политички и културни рад био је 
више пута награђиван. Међу призна-
њима се истичу: „Искра културе” у 
Новом Саду 1991, „За културни рад у 
Дески” , 2002, „Златна значка” КПЗ Ср-
бије у Београду, 2008, „Pro Cultura 
Minoritatum Hungaria”, 2009, за истак-
нути  рад у Мађарској на пољу ма-
њинске, народносне  културе”, каже 
се у образложењу наведених предла-
гача. 

Наше пријатељство је старо, 
дугогодишње, па зато овом при-
ликом нећу персирати. Да ли се 
можеш присетити када и како 
си дошао у контакт са српском 
културом и како је уопште ни-
кла љубав према њој?
– Ја сам одрастао у Батањи. Тамо 

сам провео своје детињство, у српској 
околини, близу српске православне 
цркве. Тада је свештеник био Иван 
Јакшић, који нам је усадио љубав пре-
ма светосавском српском правосла-
вљу и српској култури. Затим смо се 
преселили у Деску, где смо такође, 
затекли јаку српску заједницу и око-
лину. Нажалост, шездесетих, седам-
десетих година, попреко се гледало 
на неговање српске културе, језика и 
српске православне вере. Штавише, 
било је забрањено! Упркос тешкоћа-
ма, ипак се нашла једна генерација 

младих, која је хтела и желела нешто 
да уради. Окупљала се у српској па-
рохији, потом је основан Српски клуб, 
па је основан и „Банат”. Формирањем 
друштва, све се више развијао култур-
ни живот, фолклор и почели су сти-
зати позиви. Захваљујући Културном 
удружењу, доспели смо у бројна на-
сеља у Мађарској, где су живели Ср-
би, Хрвати и Словенци. Имали смо, 
дакле, једно чврсто семе, које је по-
ложило темеље ондашњем „Банату”. 
Ако погледам какво је данас стање 
по питању генерације, морам рећи да 
је и ова генерација добра, међутим, 
то више није оно што је некада било. 
То јест, данас су сасвим друге вред-
ности. Ми смо некада живели према 
начелима која су се звала: ЈЕЗИК, ВЕ-
РА и КУЛТУРА. То смо имали у „Бана-
ту”, а пре свега, светосавску српску 
православну веру. Данас предњачи 
култура, а све је мање оних који го-
воре наш српски језик. Хвала Богу, 
има и таквих људи, а нису припадни-
ци српске народности, који цене, по-
штују у негују нашу културу, пре све-
га српски фолклор. Уживају да играју, 
певају, дакле, постоји нада да ће тај 
сегмент културе опстати. Са друге 
стране, наш задатак је био да кочимо 
асимилацију. Колико-толико смо 
успели, али, нажалост, данас смо сти-
гли до времена када су кочнице по-
пустиле. Хитно би требало стати на 
те кочнице, а у томе руководство има 
кључну улогу.

Дугачка је листа функција које 
си имао током свог скоро педесе-
тогодишњег друштвено-поли-
тичког и културног ангажовања. 
Свима је познато да Теби никада 
нису функције биле важне, него 
рад на пољу српске културе и 
светосавског српског правосла-
вља.
– Функције никада нису биле ва-

жне. Радили смо све и свашта. Ипак, 
једно желим да нагласим: ја се ника-
да нисам уплитао у политику, нити у 
Српском демократском савезу, а ни 
у Самоуправи Срба у Мађарској.  Нај-
више сам уживао у култури. Зато сам 
се и радовао када су ме именовали 
на чело Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској. Нарав-
но, и претходно, још за време Савеза, 
култура и школство су ми највише 
лежали на срцу. Након распада Де-
мократског савеза Јужних Словена у 
Мађарској, председник Српског де-
мократског савеза Милан Недељков 
нам је поверио задатак да урадимо 
осликавање стања на пољу српске 
културе и српског школства. Требало 
је поставити темеље и драго ми је 
што сам и ја био један од оних који 
су учествовали у целом процесу. Као 
што рекох, популарисање српске кул-
туре увек ми је пружало задовољство. 
То промовисање српске културе ни-
смо чинили само у Будимпешти, већ 
смо и на терену настојали да то што 
боље урадимо. Успели смо да офор-
мимо и организујемо Језички камп 
„Вук Караџић”, па је и Батањски фол-
клорни табор постављен на нове те-
меље. Овде бих се волео присетити 
данас већ, нажалост, покојног Бориса 
Бекића, који је имао огромне заслуге 
у успеху Јужноалфелдског фолклор-
ног табора у Батањи.  

Камп у Батањи, уз сагласност др 
Милице Павлов, тадашње председни-
це Самоуправе Срба у Мађарској, по-
стављен је на нове темеље, а резулта-
ти нашег рада и настојања могли су 
се очитавати у кратком року. Наиме, 

никла су нова друштва, наши ансам-
бли су живнули, а ти плодови се и да-
нас убирају. Такође, поносим се и „Ба-
натским сабором” у Дески, традици-
оналним фестивалом српске народне 
песме и музике, који смо покренули 
давне 1994. године, а који и данас тра-
је. Ту су и „Дани српске културе у Се-
гедину”. Ова манифестација је пре-
расла у месечну приредбу са близу 
10 програма и достојно промовише 
шароликост и истинске вредности 
српске културе, на српском и мађар-
ском језику.   

Пошто си једно време истовре-
мено био члан Сегединске српске 
самоуправе, а предводио си и ци-
вилну организацију, Сегединску 
месну српску заједницу, стекао 
си јасну слику и имаш преглед о 
стању које карактерише народ-
носну сферу. У тој нашој српској 
сфери – сада, када си се због по-
родичних разлога повукао, мада 
и даље ствараш, шта ли нешто 
што би можда другачије радио?
– Када бих могао да наставим са 

радом, ја не бих направио 4.550 кам-
пова. Шалу на страну, ја бих у области 
фолклора направио два-три кампа, 
за две генерације, и то уз помоћ ква-
литетних стручњака. Исто толико та-
бора бих организовао и из области 
српске народне музике, односно, срп-
ског језика. У последње време су по-
пуларни кампови домаће радиности 
– и то треба, наравно! Али, ако ће сва-
ко на свој начин радити, и за себе, то 
неће водити ка доброме. Нама је ва-
жно да наше људе окупимо на једном 
месту и да уче један од другога. Од 
изузетне важности су језички кампо-
ви. Они су потребни како би наша де-
ца што више говорила српски, дружи-
ла се и продубила своје српско језич-
ко знање. Ту је и Веронаучни камп, 
који је такође, важан и веома потре-
бан. Ова два табора бих лично, свака-
ко, проширио. 

Разговор водио: Предраг Мандић

ИСТОРИОГРАФИЈА ОСТАЈЕ АКТУЕЛНА
Према ономе што је изјавио за наш лист, Боривој Рус још увек има пла-

нове и дугорочне циљеве, пре свега када је реч о истраживањима у Помо-
ришју.

- Нажалост, све је мање људи који могу да евоцирају успомене из ранијег 
периода, од пре педесет, шездесет година. Наравно, постоје још неке теме 
које бих волео да обрадим, али, нажалост, сужава се избор тематике. Доста 
тога је обрађено и нема смисла да мењамо историју, истину, конкретне 
ствари. Опробао сам се и у писању новела – можда ћу ту проширити своју 
машту и написати неке нове приче. „Дешчанске свеске” ће ми и даље бити 
важне, додуше, и овде смо, мислим, заокружили истраживање и обраду 
свих српских црквених празника и обичаја, не само у мом селу, већ и у По-
моришју. Жеља ми је, уколико ми породична ситуација дозволи, да отиђем 
у родну Батању и посетим нека стара места. Наиме, пакујући код куће, 
пронашао сам старе документе о батањским салашима, који су ме подста-
кли да им поново посветим пажњу и напишем нешто о тој етнографској 
теми. То би била уједно и моја дужна пошта према вољеној тетка Нади 
Недучин Добози, која се недавно упокојила. Она је пуно тога испричала 
мени, заједно је ишла са мојом мамом у школу и увек је радо евоцирала 
успомене из старих времена. Са љубављу је причала о незаборавним годи-
нама, проведеним на салашу и старим српским обичајима. Тиме бих се 
одужио и Батањи, Сегедину, па мислим и целој српској заједници у Мађар-
ској – каже наш саговорник.
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Н а проширеној седници, при-
сутне је најпре поздравио 
Кристифор Брцан, председ-

ник тог тела. Он је најпре говорио о 
периоду између две седнице, који је 
карактерисала тешка пандемијска 
ситуација, неповољна за одржавање 
програма. Због захуктале епидемије 
није одржано традиционално вече, тј. 
Божићни концерт Културно-уметнич-
ког друштва „Банат”, а ни ове године 
није могао бити организован испра-
ћај старе и дочек српске Нове године.

Сумирајући период између два за-
седања, Брцан је подсетио да је пот-
писан уговор о проширењу центра 
„Свети Сава”, који подразумева из-

градњу четири нове учионице и ку-
хиње, а говорило се и о судбини тзв. 
Завичајне куће.

Осврнуо и на материјалне могућ-
ности месне Српске самоуправе, као 
и на очекивања од стране диферен-
цијалног финансирања народносних 
самоуправа и конкурса, на које је 
конкурисано код разних фондација 
и институција. Самоуправа Срба у 
Дески је поднела 15 конкурсних при-
јава, међу којима се налази и пријава 
у циљу заокруживања грађевинских 
радова на црквено-општинској згра-
ди.

У оквиру друге тачке, пажња је би-
ла посвећена прослави Светог Саве, 

која је у међувремену организована 
у месном српском православном 
храму.

У оквиру треће тачке дневног реда 
говорило се о прослави Св. Трифуна. 
Уколико  пандемија дозволи, тради-
ционална трифунданска приредба би 
требало да се одржи 12. фебруара, у 
суботу. У ту манифестацију биће 
укључене и радионице КУД-а „Банат”, 
а освећење грожђа се предвиђа у тер-
мину од 15-15.30 сати. 

Планирано је и научно-популарно 
предавање о виноградарству, од стра-
не Ладислава Мода, предавача Сеге-
динског универзитета, који је недавно 
објавио нову студију, па је могуће да 
ће се приредити и промоција књиге. 

Под тачком „разно” се говорило и 
о свињокољу, који Дешчани трдицио-
нално организују као својеврсну „га-
строномско-забавну манифестацију”. 
Сусрет љубитеља овакве врсте оку-
пљања, заказан је за 26. фебруар.

У оквиру дискусије, разговарало се 
о конкурсима и разним инвестиција-
ма Дешчана. Проширивање центра 
„Свети Сава”, изградња Српске зави-
чајне куће, могуће подизање нове 
спортске хале, биле су само неке од 
тема о којима је том приликом било 
речи, на основу чега се могло закљу-
чити да оне побуђују интересовање 
не само месних Срба, већ и мештана 
уопште.  

На постављена питања, везана за 
инвестиције, председник Брцан је дао 
конкретне одговоре и наговестио на-
ставак прекограничне сарадње са су-
ботичким Уметничким удружењем 
„Талентум”.

Дешчани су очигледно пуни плано-
ва, а Српска самоуправа у овом на-
сељу и ове године планира да оства-
ри бројне програме и пројекте, при 
чему има намеру да реализује и спо-
менуте грађевинске пројекте.

П. М.

Н а скупу су се, током два дана 
његовог трајања, могла чути 
предавања из разних домена 

кошарке. „Краљица игара” захтева 
разне упоришне тачке рада, пре свега 
методолошке. Управо на њихов при-
каз нагласак је ставио Ладислав Рат-
гебер, први човек Националне кошар-
кашке академије „Ратгебер”, познати 
и признати тренер, кошаркашки 
стручњак, главни организатор двод-
невног скупа.

Он је у рад конференције укључио 
и еминентне, сјајне умове кошарке, 
међу којима је вредно истаћи Миха-
ела Шварца, руководиоца Европског 
кошаркашког савеза, Етореа Месину, 
тренера италијанске „Олимпије” из 
Милана, проф. др Игора Јукића, уни-
верзитетског професора, међународ-
ног предавача и врхунског стручњака 

за спортску припрему, као и Јанеза 
Дрварича, признатог кошаркашког 
стручњака, који је цео свој живот по-
светио и посвећује кошарци. Експерт 
је по питању омладинских категорија 
и под његовим будним оком су у вр-
хунске спортисте некада стасали 
Дражен Петровић и Лука Дончић. 
Многи асови бивше Југославије су на-
правили сјајне каријере, а све је било 
под будним оком Дрварича.

Наравно, било је још сјајних мађар-
ских и иностраних предавача на кон-
ференцији. Што се тиче српских 
стручњака, из редова предавача ваља 
истаћи проф. др Ненада Трунића, про-
фесора др Марка Стојановића, проф. 
др Сергеја Остојића, а њима се при-
дружио и Владимир Банковић, конди-
циони тренер женске одбојкашке ре-
презентације Србије.

Али није само кошарка била засту-
пљена на међународној конференци-
ји, већ су ту биле и друге спортске гра-
не, рукомет, фудбал и сл. Из разних 
спортских грана су црпљени методо-
лошки и психолошки принципи рада, 
као и њихово повезивање са праксом.

Предавање је одржала и Соња Ва-
сић, рођена Петровић, најбоља игра-
чица Европског првенства 2021. годи-
не и најбоља српска кошаркашица у 
прошлој години, која је са репрезен-
тацијом Србије лане освојила златну 
медаљу на Европском првенству одр-
жаном у Шпанији. Она је тада прогла-
шена и за МВП првенства.

Васићева је присутнима предочила 
своју богату спортску каријеру, која је 
никла у породици. Није тајила да је 

често била у тешкој ситуацији, али је 
увек успевала да преброди тешкоће.

Актуелна спортска директорка 
Олимпијског комитета Србије (ОКС) 
говорила је и о последњем играчком 
лету, изазовима са којима се сусрела 
пред Европско првенство и Олимпиј-
ске игре. Током играчке каријере, ко-
ја је трајала пуних 17 година, много 
тога лепога је доживела; наравно, би-
ло је и болних тренутака, а одлазак са 
терена је био свесна одлука. 

„Можда је другима било теже да 
прихвате моју одлуку, јер су питали: 
Зашто идеш сада, када си на врху? 
Моја жеља је увек била да одем под 
својим условима, да одлазим, јер ја 
тако желим, а не зато што сам прину-
ђена”, рекла је Васићева.

П. М.

Планови Срба на југу Мађарске

Међународна конференција у Печују

Корак до почетка радова на јавним објектима
У просторијама Српског центра „Свети Сава” у Дески, 

одржано је заседање месне Српске самоуправе (ССД), на 
којем је било речи о предстојећим пројектима, од значаја 
не само за српску заједницу, већ за цело село. 

Нове границе у спортској 
науци и пракси

Национална кошаркашка академија „Ратгебер” у Печују је 
организовала дводневну међународну конференцију, која је 
окупила бројне иностране и домаће стручњаке из области 
кошарке, а међу њима и неколико предавача из Србије.
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П рема црквеном учењу, на 
Сретење је Богородица, че-
трдесетог дана од рођења 

Исуса Христа, отишла у храм да при-
несе жртву и тамо срела старца Си-
меона који је у малом Исусу препо-
знао Спаситеља. Тај сусрет малог 
Исуса и праведног старца је хри-
шћански празник – Сретење Господ-
ње, које се прославља од 541. године. 

Када је реч о српској револуцији, 
она је почела управо на овај празник 
1804. године, после масовне сече срп-
ских кнезова. Тим поводом су се у 
Орашцу окупили виђенији Срби и 
запалили хан турских јаничара. Про-

глашен је устанак и за вожда је из-
викан Карађорђе. Он намеће сурову 
стратегију „ко није с нама, он је про-
тив нас” и у сукоб укључује цео на-
род. 

У први мах, устанак је имао карак-
тер социјалне револуције, побуне 
народа против јаничара који су узур-
пирали царску власт у Београдском 
пашалуку и укинули сеоске самоу-
праве које је Србима гарантовала 
Порта. 

– Међутим, с првим војничким по-
бедама расла је и свест о обнови не-
зависне српске државе, на темељу 
достигнућа из времена славних Не-

мањића. Све то је изванредно и ве-
ома објективно објаснио немачки 
историчар Леополд Ранке у својој 
„Историји српске револуције” – ка-
же др Мирослав Свирчевић из Бал-
канолошког института САНУ.

- Народ који је до 1804. живео у 
потпуном феудалном мраку, без 
иједне институције, муњевито фор-
мира војску чије су победе омогући-
ле стварање владе – Совјета, мини-
старстава и судова – каже Бранко 
Богдановић, стручњак за војну исто-
рију. 

Србија већ 1809. добија закон који 
регулише питање војне обавезе, а у 
погледу наоружања и обуке сврста-
ва се у ред средње развијених 
европских земаља. Српска сила није 
утеривала страх у кости само Тур-
цима, већ и Србима, чије су војводе 
сваки час биле у сукобу, а правду су 
често делиле сабљом и кубуром. 

– Руска војска повукла се из Ср-
бије и привремено одложила реша-
вање источног питања – подсећа др 
Свирчевић. – Србија се тада није мо-
гла ослонити на Аустрију, којој је би-
ло до добросуседских односа са 
Портом. Поготово није могла рачу-
нати на Француску, која је намера-
вала да уништи српског покровите-
ља, Русију. Карађорђе је тада схва-
тио да је током устанка начињено 
низ грешака у дипломатији, али је 
тада било касно за исправке. Ови 
саговорници се слажу у констатаци-
ји да је књаз Милош био неупоре-
диво вештији политичар, који је уз 
минималне жртве и разарања у Дру-
гом српском устанку, добио уступке 
који су довели до обнове државно-
сти Србије. Међутим, због његове 
аутократске владавине, на Сретење 
1835. Срби су по други пут изнена-

дили Европу доношењем устава ко-
ји за то доба био више него демо-
кратски.

Историчари наглашавају да 1804. 
Карађорђе није био ни једини, ни 
најважнији вођа српског устанка. 

– Основна одлика Првог српског 
устанка су више побуњеничких цен-
тара – истиче др Мирослав Свирче-
вић из Балканолошког института СА-
НУ. – Један је био у Шумадији, на 
чијем је челу био Карађорђе са Мла-
деном Миловановићем и Милојем 
Петровићем Трнавцем. Други је био 
у Ваљевској нахији, где је устанике 
предводио Јаков Ненадовић са си-
новцем протом Матејом. Трећи цен-
тар налазио се источно од Мораве, 
где су руководили Миленко Стојко-
вић и Петар Теодоровић Добрњац. 

Устаничке вође нису били искљу-
чиво кнезови који „нису били ради 
кавзи”, јер су ратни догађаји захте-
вали вође другачијег кова. 

– У центар устаничких збивања из-
били су одважни људи – каже др 
Свирчевић. У саставу новог старе-
шинског слоја, поред кнезова, били 
су и трговци, попови и архимандри-
ти, хајдуци, буљубаше и припадници 
распуштеног Михаљевићевог фрај-
кора из аустријско-турског рата, као 
и разни авантуристи, претежно Срби 
из Аустрије, али је и из других сан-
џака османске државе.

Дан који Срби троструко славе, 
Сретење као празник цркве, државе 
и војске Српска православна црква 
и наша матична држава 15. фебруа-
ра славе празник Сретење, који је и 
Дан државности и Дан Војске Срби-
је. На Сретење 1835. године Скупшти-
на у Крагујевцу прогласила је први 
Устав Србије. 

Д. А.

Празник српске државе, 
војске и цркве

Троструки значај Сретења ГОДИШЊИЦА

Срби у матици и расејању 15. фебруар прослављају у 
знак сећања на 1804. годину, када је у Орашцу почела бор-
ба за ослобођење од Турака и када је, на исти дан 1835. 
године, Скупштина у Крагујевцу прогласила први Устав 
Србије. Осим као Дан државности, Сретење се слави и као 
Дан Војске Србије, и то од 2007. године.

СУДБОНОСНИ ДОГАЂАЈИ
1804. ГОДИНА: 4-10. фебруар – Сеча кнезова, убијено око 150 српских прва-

ка; 14. фебруар – Скупштина у Орашцу извикала Карађорђа за вођу уста-
ника; 3. август – преговори са Бећир-пашом, погубљена четворица дахија. 

1805. ГОДИНА: 18-20. август – Први сукоб устаника и турске регуларне вој-
ске на Иванковцу, тежак пораз Турака; 27. август – У Борку одржана скуп-
штина на којој је основан Синод, прва устаничка влада.

1806. ГОДИНА: 21. март – султан Селим Трећи објавио устаницима рат и 
позвао војску у џихад (свети рат); 13. август – у бици на Мишару устаници 
поразили двоструко бројније турске трупе; Новембарска Скупштина уста-
ника у Смедереву прихватила Портин мировни предлог.

1807. ГОДИНА: 8. јануар – заузета београдска тврђава и ослобођен Београд; 
23. јануар – командант руске војске позвао Србе да одбаце Портин миров-
ни предлог.

1808. ГОДИНА: 30. мај – Аустрија од устаника захтева управу над градовима 
који леже уз Саву и Дунав; 13. септембар – У Београду отворена Велика 
школа; 18-19. децембар – Скупштина у Београду донела уставни акт којим 
су ограничена права вожда.

СТАРЕ МАНЕ ПРИСУТНЕ И ДАНАС 
Српска устаничка држава је, по сведочењу савременика, одмах показала 

мане које нас „красе” и данас, каже проф. др Ненад Љубинковић. 
– Самовоља кнезова изазивала је унутрашњу нестабилност и стварала 

велике проблеме у међународним односима. Срби се врло брзо деле на 
„немачкаре” и „русољубе”. Нудили смо се различитим царствима истовре-
мено и наседали сваком лепом обећању. Устанак је у суштини пропао због 
неспособности устаничких вођа да процене међународну ситуацију и при-
хвате више повољних понуда за мир. Најважнији српски савезник Русија је 
1812. у Букурешту закључила мировни уговор с Османским царством да би 
се спремила за одбрамбени рат против Наполеона, а Србија је наставила 
рат – истиче Љубинковић.

Карађорђе Петровић, вођа Првог српског устанка

Орашац
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

З а приповедање са мотивима 
села, које је у његово време би-
ло актуелно, Јаков Игњатовић 

није имао предуслова, јер ће живот 
села он тек касније упознати, углав-
ном, за време боравка у Даљу (1863-
1879) и из тог периода је и његов ро-
ман из сеоског живота „Чудан свет”. 
Он није довољно познавао ни фол-
клорно-етнички фонд српског села, 
нити је језички могао да подражава 
чист народни сељачки говор, како су 
то чинили вуковски сеоски припове-
дачи, понекад чак кокетујући с иди-
омом сељачког говора. 

Сељаци у Игњатовићевом роману 
„Чудан свет” говоре исто као и њего-
ви „почтенородни мајстори и мајсто-
рице” из градских романа, а све ње-
гове личности из свих романа, као и 
он сам у говору приповедача, служе 
се једним градско-колоквијалним из-
разом, који је, колико накарадан – из 
вуковског аспекта „чистог народног” 
језика, толико и жив и сочан – из 

аспекта уметничке адекватно-
сти и сугестивности. 

Са друге стране, пак, умет-
нички ниво наше прозе XIX 
века, на целом пространству 
српске књижевности, још није 
био достигао ону уметничку 
зрелост да би се и живот на-
шег сељака могао сагледати 
у сложеним пројекцијама ро-
манескне фактуре; роман је 
иначе, уосталом, био и остао 
приповедачка форма превас-
ходно градских или сео-
ско-градских односа и среди-
на. Пошто је Јаков Игњатовић 
добро познавао град, а не се-
ло, и пошто су тај град и живот 
у њему нудили обиље матери-
јала управо за роман, природ-
но је дошао до одлуке да пи-
ше романе из живота своје 
најближе, градске средине.

Нарочито је роман „Вечити 
младожења” био увек исти-
цан као најзаокруженије дело 
Јакова Игњатовића, мада му 
се иначе приговарало да је 
композиционо развучен, а у 

обради небрижљив. И заиста, ако при-
станемо на Скерлићеву деобу Игња-
товићевих романа на друштвене и на 
хумористичко-авантуристичке, онда 
би Вечити младожења у првој групи, 
поред романа „Чудан свет”, „Стари и 
нови мајстори” и „Патница”, предста-
вљао праву романескну структуру, у 
којој главна личност, Шамика, добија 
потпуније осветљење и дубљу димен-
зију. Ту роман престаје да бива само 
слика друштвеног стања једне среди-
не и једног времена и постаје психо-
лошка студија једног особеног типа, 
који се не јавља више ни у Игњатови-
ћевим делима ни у српској књижев-
ности уопште.

 Kао и сви Игњатовићеви романи, 
и роман „Вечити младожења” темат-
ски је везан за родно место пишчево, 
Сентандреју, варошицу северно од 
Пеште, где су живеле бројне српске 
породице после Велике сеобе Срба 
из Турске у Аустрију 1690. године. У 
роману „Вечити младожења” говори 

се о декаденцији некада чувених и 
богатих српских породица у Сентaн-
дреји: оно што су некад очеви и де-
дови стварали, синови упропашћују. 
Роман је заснован на мотиву сукоба 
генерација.

Први део (од I до XI главе) говори о 
Софри Kирићу и његовим пријатељи-
ма, трговцима, који су стицали своје 
богатство на дугим и опасним трго-
вачким путовањима до Пожуна, Kра-
кова и чак до Лајпцига (у роману је 
подробно описан њихов трговачки 
пут на сајам у Kраков и њихова јунач-
ка битка са разбојницима у друмској 
механи). 

Други део (од XII до XXVI главе) по-
свећен је синовима и кћерима Софре 
Kирића, нарочито млађем, Алексан-
дру – Шамики, свршеном правнику, 
који је сушта супротност своме јунач-
ком и предузимљивом оцу: леп и 
образован, али разнежен и неодлу-
чан господичић. Он је први на игран-
кама; он управља котиљоном; он је на 
свадбама девер, а на баловима аран-
жер; он свира „у гитар” и лепо пева, 

он је прави „денди” и „галантом”, али 
у његовом срцу нема страсти, а у во-
љи нема одлучности, и зато се никако 
не може одлучити на женидбу. Kада 
му девојка која га истински воли, Луј-
за Полачекова, поручује да дође по 
њу и да је тајно одведе од оца, који 
јој због разлике у вери забрањује да 
се уда за Шамику, овај нема снаге да 
изврши ту поруку, и тако остаје „ве-
чити младожења”. Чак и касније, као 
старији момак, када одлучује да се 
жртвује и ожени болесном девојком 
на самрти, Јуцом Соколовић, њена 
родбина осујећује ову његову искре-
ну, али чудну намеру. Године су про-
шле; он се сада удвара кћерима сво-
јих некадашњих љубавница; најзад, 
смрт даје одмора овом „вечитом Ју-
ди” брака. Епизодно, у роману се го-
вори и о несрећној судбини осталих 
чланова породице Kирић: старији 
брат Пера постао је бекрија и лопов, 
а сестра Kатица се због несрећне љу-
бави „жива закопала” у кући, све до 
своје преране смрти.

Д. А.

Два века од рођења  
Јакова Игњатовића (2)

Роман „Вечити младожења” увек је био истицан као нај-
заокруженије дело Јакова Игњатовића. Ако пристанемо 
на Скерлићеву деобу Игњатовићевих романа на друштве-
не и хумористичко-авантуристичке, онда би „Вечити мла-
дожења” у првој групи, представљао праву романескну 
структуру.

УСПЕХ „ВЕЧИТОГ МЛАДОЖЕЊЕ”
Од свих Игњатовићевих романа, „Вечити младожења” је добио у књи-

жевној критици највишу оцену и најласкавија признања. Издат први пут 
1878. године, у бечкој „Српској зори”, он је већ 1910. доживео објављивање 
у тада најугледнијој српској едицији - у књигама СKЗ (Српска књижевна 
задруга, књ. 130), са предговором Јована Скерлића. После обимне Скерли-
ћеве студије о Јакову Игњатовићу, која је изишла 1904. године у издању 
Српске академије наука и у којој је рехабилитован овај готово заборавље-
ни и занемарени српски писац, романи „Вечити младожења” и „Васа Ре-
шпект” издвојени су као најуспелија Игњатовићева остварења и доживели 
су више издања него иједан други његов роман. 

СЛИКА ОПАДАЊА ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА
У критичкој литератури, за Игњатовићеве романе је речено да они дају 

тамну слику опадања и распадања српског грађанског друштва у првој по-
ловини XIX века. За роман „Вечити младожења”, Скерлић је писао да је 
„постао слика једне оболеле средине, социјални докуменат вишега реда и 
већега замашаја”, а за „Васу Решпекта” да је у делу романа у коме се гово-
ри о „злосрећној породици лакоумног Стеве Огњана” дата слика пропада-
ња српске грађанске породице. Додуше, за сам лик Васе Решпекта, Скерлић 
је говорио да представља студију једног „виолентног типа динарског Срби-
на” (по формулацији Јована Цвијића) и посматрао је тај роман претежно 
као психолошки. Али, у целини гледано, Скерлић је дело Јакова Игњатовића 
оцењивао, у првом реду, као слику друштвеног живота, и главну вредност 
књижевног стварања овог писца видео у „реалистичкој слици српске гра-
ђанске средине у јужној Угарској”.
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Г анголф је наставио да пише 
свој тајни дневник: „Кошут ме 
је ћутке слушао. Приметио 

сам како у себи кипти! Једва је успео 
да се суздржи. Ја наставих са све 
страхотнијим причама. Толико сам се 
захуктао да сам на крају већ говорио 
и о одрубљеним главама жена и ста-
раца, па и о језивом мучењу мађарске 
деце кључалом водом. Морам да при-
знам, обузе ме и самог осећај неког 
чудног до тада потпуно непознатог 
ми блаженства! Но, кад му споменух 
урлике и роптање несрећника наби-
јених на колац, е, тад настаде права 
вулканска ерупција! У свом бесу Ко-
шут је очајно богорадио и пљувао. 
Проклињао је све што је српско. Пре-
тио им је огњем и мачем! После тога 
ме је тад очински загрлио, почастио 
вечером и предао ми мању кесу ду-
ката. 

Искрено речено, уживао сам у том 
несвакидашњем доживљају. Наравно, 
све то што сам му са толико жара у 
срцу говорио, беше ноторна лаж! Али, 
Боже мој! »Циљ оправдава средство!« 
- говорили су језуити, али и мудри Ни-
коло Макијавели. 

Морам да признам, у том часу био 
сам пресрећан! Успео сам!

Одушевљено сам цитирао речи Ду-
ха мучки убијеног оца принца Хамле-
та: »...са бочицом сока велебиља кле-
тог, и у завијутке ува мог сасу раствор 
губави отровног дејства на човечју 
крв што брзо, ко жива, прође кроз ка-
нале и природне ходнике (...) тела...« 

Вођен поучним стиховима мае-
стра Шекспира, често сам се кори-
стио том чаробном бочицом сока ве-
лебиља клетог. А тај сок увек беше 
веома делотворан!

Поступио сам управо онако како 
је то од мене био тражио колега Тр-
говац!”

„Већ се смркло. Журно сам, скоро 
трком грабио према гостионици у ко-
јој је одсела делегација новосадских 
Раца. Брзо сам се прерушио у шизма-
тичког калуђера. Лако сам успео да 
им се приближим и ускоро смо седе-
ли за истим столом. У намери да сво-
је саговорнике што више импресио-
нирам послужио сам се већ добро 
опробаним методом. Дугим ћутањем 
и спорим говором остављао сам ути-
сак тајанственог обазривог и мудрог 
духовника. Како је време одмицало 
све сам чешће и храбрије започињао 
причу. Недуго потом све грлатије сам 
изражавао своје примедбе и дубоко 

незадовољство. Потпиривао сам њи-
хову мржњу и оправдавао њихово све 
видљивије разочарење. После изве-
сног времена још енергичније сам се 
надметао са оним младим, живахним 
Ђорђем Стратимировићем. Напросто 
смо се утркивали ко 
ће јаче, ватреније, 
страсније говорити о 
неопходном устанку 
Срба у Војводини. У 
поверењу им дошап-
нух: »Браћо моја, на-
чуо сам јоште и то да 
се Кошут увелико 
спрема да пошаље 
хонведе у Бачку, Ба-
нат и Срем! Одлучио 
је, кажеду, да се за вје-
ки вјеков обрачуна 
сас 'дивљим Рацима'! 
Баш је тако рек'о!« 

Стратимировић тад 
букну попут вулкана 
и грдно опсова. Једва 
су некако успели да 
га смире. Забринути 
прота Павле Стамато-
вић предложи да од-
мах пођу на починак 
како не би дошло до 
већег белаја. Ја се 
опростих од њих и 
журно напустих го-
стионицу.

Ликовао сам од сре- 
ће!

Сутрадан, 9. априла, 
боравио сам у раско-
шној палати краљев-
ског намесника. Пала-
тин Стефан је примио, 
поздравио и послу-

шао српске депутанте, а међу њима 
и мене, маскираног у православног 
монаха. Делегати, очито, нису били 
задовољни том посетом.” (…)

Драгомир Дујмов

„Наравно, све то што сам му са толико жара у срцу 
говорио, беше ноторна лаж! Али, Боже мој! Циљ оправ-
дава средство!” 

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (22)

Лајош Кошут  

Десанка Максимовић

11. фебруара 1967. – Умро је српски 
сликар црногорског порекла Мило 
Милуновић, један од оснивача и 
првих наставника Академије ликов-
них уметности у Београду. После 
Другог светског рата организовао 
је Уметничку школу на Цетињу. Био 
је члан Српске академије наука и 
уметности. 

11. фебруара 1993. – Умрла је српска 
књижевница Десанка Максимовић, 

која је својим делом допринела 
афирмацији женског литерарног 
стварања. Уз Исидору Секулић сма-
тра се најзначајнијом српском књи-
жевницом XX века. Била је песник, 
приповедач, романсијер, писац за 
децу, а повремено се бавила и пре-
вођењем, махом поезије, са руског, 
словеначког, бугарског и францу-
ског језика. Објавила је око педесет 
књига поезије, песама и прозе за 
децу и омладину, приповедачке, ро-

мансијерске и путописне прозе. 
Своје прве песме је објавила 
1920. године у часопису „Ми-
сао”. Њена поезија је и љубавна 
и родољубива, и полетна, и мла-
далачка, и озбиљна и осећајна. 
Неке од њених најпопуларнијих 
песама су: „Предосећање”, 
„Стрепња”, „Пролећна песма”, 
„Опомена”, „На бури”, „Тражим 
помиловање” и „Покошена ли-
вада”. Чувши за стрељање ђака 
у Крагујевцу 21. октобра 1941, 
песникиња је написала једну од 
својих најпознатијих песама 
„Крвава бајка”, која сведочи о 
терору окупатора над неду-
жним народом у Другом свет-
ском рату. Песма је објављена 
тек после рата. Због једне од 
својих родољубивих песма, „У 
ропству”, била је и затварана. 

12. фебруара 1942. – Приликом 
бекства из логора код Ниша у 
Другом светском рату, немачки 
војници су убили 42 логораша, 

а 105 их је побегло. За одмазду је 
стрељано 850 људи. 

12. фебруара 1986. – САД су изручиле 
СФР Југославији ратног злочинца 
Андрију Артуковића, министра 
унутрашњих послова усташке вла-
де Независне Државе Хрватске у 
Другом светском рату. 

12. фебруара 1999. – Пољска, Мађар-
ска и Чешка, прве од бивших чла-
ница Совјетског блока, прикључиле 
су се НАТО-у.

15. фебруара 1835. – У Кнежевини Ср-
бији усвојен је Сретењски устав, пр-
ви Устав у модерној српској исто-
рији. Написао га је секретар кнеза 
Милоша Обреновића Димитрије 
Давидовић, по узору на француски 
и белгијски устав. То је дан који Ср-
би троструко славе: као празник 
цркве, државе и војске. Српска пра-
вославна црква и наша матична др-
жава 15. фебруара славе Дан др-
жавности и Дан Војске Србије. То 
је дан сећања на 1804. годину, када 
је у Орашцу почела борба за осло-
бођење од Турака, и када је на исти 
дан 1835. године Скупштина у Кра-
гујевцу прогласила први Устав Ср-
бије. 

15. фебруара 1928. – Из Београда пре-
ма Загребу полетео је први авион 
југословенске цивилне авијације. 

15. фебруара 1942. – Умро је српски 

композитор и диригент Станислав 
Бинички, аутор „Марша на Дрину”, 
директор Београдске опере. 

16. фебруара 1871. – Рођен је српски 
писац Радоје Домановић, мајстор 
политичке сатире која у његовим 
најбољим делима „„Страдија”, „Во-
ђа” и „Данга” досеже ниво универ-
залне критике људске нарави и дру-
штвених институција. 

16. фебруара 1877. – Рођена је српска 
књижевница Исидора Секулић, ау-
тор дела која су је сврстала међу 
најбоље и најзначајније српске пи-
сце XX века. 

16. фебруара 1933. – У страху од не-
мачких претњи, Чехословачка, Ру-
мунија и Југославија су, закључива-
њем пакта о Малој антанти и ства-
рањем Већа министара, учврстиле 
савез створен 1920. против покуша-
ја рестаурације Хабзбурговаца и 
ревизионистичких тежњи Мађар-
ске. 

17. фебруара 1836. – Указом кнеза Ми-
лоша Обреновића, у Букурешту је 
основано прво српско дипломат-
ско-конзуларно представништво 
под називом Српска агенција. 

17. фебруара 2008. – Косово је једно-
страно прогласило независност од 
Србије

Подмукла работа 
полицијског доушника

ВРЕМЕПЛОВ
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НЕВЕН Свечаност матураната Српске гимназије „Никола Тесла”

Д ве преплетене врпце имају ра-
зличиту поруку, али јединстве-
ни симбол. Пролазницима на 

улици обележавају матуранте, једа-
наестацима жељно ишчекиван трену-
так када ће и они добити своје пан-
тљике, професорима понос, што су 
још једну генерацију извели на пут 
живота. Но, шта ли оне значе мату-
рантима? Пантљике повезују једну 
целу генерацију у велику породицу; 
оне су сећање на средњошколске да-
не, одвајање од родитеља.

Овогодишња свечаност „Предаје 
пантљика” матураната Српске гимна-
зије „Никола Тесла” у Будимпешти, 
већ трећи пут за редом је одржана у 
Културном центру „МОМ”. У суботу, 
29. јануара, у 19 часова, почела је ду-
гоочекивана свечаност. Својим при-
суством увеличали су свечаност го-
сти приредбе: др Јованка Ластић, ди-
ректорка Српског образовног центра 
„Никола Тесла”, са професорима на-
ше васпитно-образовне установе, 
Александар Лончаревић, министар - 
саветник у Амбасади Републике Ср-
бије у Мађарској и Игор Рус, потпред-
седник Самоуправе Срба у Мађар-
ској. 

Публику су поздравили водитељи 
програм: Лена Ембер и Страхиња Зе-

кановић. Након тога је следила пре-
даја пантљика матурантима. Била је 
то смена прелепих светлуцавих и сви-
ленкастих хаљина од стране девојака, 
а и момци су се потрудили, и били 
елегантно обучени, као прави одра-
сли младићи. Били су то веома емо-
тивни тренуци. Док су матуранти пре-
узимали пантљике, у позадини су се 
смењивале њихове фотографије из 
детињства. Приликом преузимања 
пантљике, приметио се сјај и искра у 
очима једне дивне генерације, која је 
своје школовање започела 2018. годи-
не, у Српској гимназији „Никола Те-
сла” у Будимпешти.  

Организатор представе једанае-
стог разреда, Наталија Томић, је 
осмислила предивну представу, која 
је дала прави одраз наших средњо-
школских година и доживљаја. Пред-
става је почела њеном песмом, која 
је дирнула све нас. Након тога су сле-
дили забавни скечеви, у којима су 
учествовали ђаци једанаестих разре-
да. Водитељ сцене је био Димитрије 
Дракулић. Свакидашњицу у школи су 
приказали  сценом са једног часа, где 
је професорку глумила Дуња Јошић, 
а ђаци су били: Милица Илић, Анаста-
сија Буквић, Јана Радулашки, Софија 
Грговски, Софија Живуловић, Јасна 

Живојновић, Алекса Тршић и Филип 
Алексић. 

И домски живот је оживео на бини, 
у ликовима Таре Радиновић, Уне Бје-
лица, Анђеле Шкорић, Давида Васи-
ћа, Алексе Росића, Дамира Шаботи-
ћа, Милоша Вујовића и Лазара Тилге-
ра. На веродостојан начин су 
приказали и онлајн наставу, која је 
све нас насмејала. Свечани говор је-
данаестих разреда прочитале су На-
талија Томић, на српском језику и 
Бранка Ћосић, на мађарском језику. 

Након тога, следили су говори 12. 
разреда, које смо слушали очима пу-
них суза. 

„Сада, када је 
време да нам се 
путеви раздвоје, 
желим да за-
памтите следе-
ће – никада не-
мојте да рушите 
мостове које 
смо заједно гра-
дили. На којем 
год крају света 
били, какви год 
људи постали, 
никада немојте 
да заборавите 
да смо једном 
били једно. А 
били смо најве-
ћи. (...) Који год 
пут да одабере-
те, никада не-
мојте да заборавите онај који води до 
Трга ружа, јер сте овде пронашли се-
бе.” – рекла је, поред осталог, Милена 
Прчић, ученица 12.а разреда. 

Присутнима се обратила и др Јо-
ванка Ластић, директорка Српског 
забавишта, основне школе, гимназије, 
колегијума и библиотеке „Никола Те-
сла”. Директорка је нагласила да про-
шле године, на велику жалост, због 
пандемије, ова манифестација је из-
остала. Након дугог карантина и он-
лајн наставе, опет смо се састали, и 
то не само у школским клупама, већ 
и у балским хаљинама и оделима. У 

складу са традицијом, директорка је 
изговорила чувену реченицу: „Ко пре-
живи »Николу Теслу«, више ништа ло-
ше му се не може десити.”

Стигли смо и до главне тачке вече-
ри. Матуранти су са правом елеган-
цијом извели прелепе валцере. Био је 
то тренутак који су чекали од почетка 
године и надали се да ће имати при-
лику да покажу своје плесове. И мо-
дерни плесови су добили заслужено 
место на репертоару и подигли су ат-
мосферу у препуном културном цен-
тру. Публика је уживала у сензацио-
нално изведеним кореографијама. 

На крају свечаности, а већ по уста-
љеној традицији, матуранти су позва-
ли своје родитеље на заједнички вал-
цер. У редовима публике, као и на би-
ни, примећивала су се лица са 
осмесима и очи пуне суза. Поносни 
родитељи су, дирнути, посматрали 
своју децу, која су одрасла. 

А сада, нама матурантима, прео-
стаје само да успешно положимо ма-
туру и да храбро и самостално зако-
рачимо у свет одраслих, како бисмо 
остварили своје снове. 

Tамара Пап
ученица 12/а разреда

„Не заборавите пут који  
води до Трга ружа”

Овогодишња свечаност „Предаја пантљика”, матура-
ната Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, 
одржана је 29. јануара у препуној сали Културног цен-
тра „МОМ”, у Будиму, у присуству ученика, њихових ро-
дитеља, чланова наставничког колектива и бројних при-
јатеља ове установе. 

Д  р Јованка Ластић, Кристина Бекић и Аница Пандуровић 
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ВИДЕО: Сарадња 
Срба из региона

ВИДЕО: Траговима 
српских тврђава

ФОТО-ГАЛЕРИЈА: 
„Пантљике 2022”

Прославе Савиндана у Печују 
и Новом Сентивану

Деска и Вашархељ - 
светосавске прославе

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

Представљање издања Самоуправе Срба у Мађарској

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2022”

16. 02. 2022. године у 18.00 ч. 

Зграда бивше Српске вероисповедне школе 
у Калазу

Учесници промоције: чланови уредништва издања

Домаћин приредбе: Српска самоуправа у Калазу
Премијера Српског позоришта у Мађарској, у сарадњи са 

Kултурним и медијским центром „Српски венац”

Мирко Митар Кркељић: „БУЧУРА”

Фиктивна сеоска комедија са елементима ваших прича
у режији Зорице Јурковић Ембер и М. М. Кркељића 

У понедељак, 21. фебруара 2022. од 19:00 ч.

Дом културе Ференцварош
Budapest, 1096, Haller utca 27

Српски Српски 
календаркалендар

20222022

КОНКУРС ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самоуправа Срба у Мађарској
У Будимпешти, 19. јануара 2022. 
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Програм у Будаершу  ФОЛКЛОР

У чесници су припремили шаро-
лик и богат програм и подигли 
расположење публике. Бранка 

Башић, вокална интерпретаторка на-
родних песама у пратњи хармонике 
Слободана Вертетића, отпевала је не-
колико познатих српских и босанских 
нумера у свом оригиналном извође-
њу. 

Културно-уметничко друштво „Та-
бан”, са својим руководиоцима Душа-
ном Вуковићем и Анитом Накић Ву-
ковић, довело је своју најмлађу и из-
вођачку групу, и они су заједно 
извели „Игре из Мачве и Ниша”, као 
и кореографију „Влашке игре”. Нико-
ла Скорић, вокал и Растко Гергев на 

хармоници, чланови ловранског ор-
кестра „Село”, извели су популарне 
нумере, које се певају и на српском и 
на мађарском језику. Песме и игре су 
се смењивале једна за другом и биле 
испраћене аплаузом, нажалост овога 
пута, малобројне публике. 

Пошто је, због епидемиолошке си-
туације, игранка морала да изостане, 
два изврсна хармоникаша су извела 
неколико нумера у дуету, да би у ве-
ликом стилу, концерт виртуозно завр-
шили колима „Чачак” и „Ужице”. На 
крају програма, Марина Алексан-
дрић Ремели, председник Српске са-
моуправе Будаерш и Катарина Бачи, 
потпредседник, учесницима су поде-

лиле пригодне поклоне. Нажалост, 
није било дозвољено конзумирање 
хране и пића, тако да је изостало и 
традиционално српско послужење.  

Ово је била једина манифестација 
уживо, за коју су средства добијена у 
2021. години. Ову је финансирала оп-
штина Будаерш. Поводом прославе 
Српске Нове 2021. године, ова самоу-
права је организовала стрим програм 
уживо, а осталим добијеним сред-
ствима помогла је у остваривању дру-
гих пројеката у српској заједници:  
пројекат Културног и медијског цен-
тра „Српски венац”, „Дух предака пе-
ва са вама”,  „Видовдаански маратон”,  
нова врата калашке српске цркве, као 
и реновирање часне трпезе будимпе-
штанске цркве Светог Георгија. Уче-
ствовала је такође у финансирању  
издавања књиге Српског института и 
књиге Милана Дујмова. 

Наредне године Српска самоупра-
ва у Будаершу такође намерава да 

финансира разне пројекте, али се 
чланови самоуправе, председница 
Марина А. Ремели, Катарина Бачи и 
Рудолф Ремели, искрено надају по-
бољшању епидемиолошке ситуације 
и стварању бољих услова и могућно-
сти за организовање програма.

К. П.

Фолклораши и музичари представили српску традицију
Традиција одржавања Фолклорне вечери о Светом 

Николи, у Будаершу датира још од оснивања тамошње 
Српске самоуправе. Овога пута, програм је одржан 22. 
јануара, у месном Дому културе „Јокаи Мор”. 

А тмосфера је одисала јаком 
енергијом, коју лако могу да 
створе музика и ритмови Бал-

кана. Поред српских културно-умет-
ничких друштава „Банат” из Деске, 

„Опанке” из Помаза, „Рузмарин” из 
Калаза и „Весели Сантовчани” из 
Сантова, представили су се и Јужно-
словенско фолклорно друштво из Ту-
куље, грчка друштва „Белојанис” са 

Чепела и „Елефтериа” из Сегедина, 
хрватски КУД „Чакавци” из Хрватског 
Жидања и бугарски „Росица” из Бу-
димпеште. 

Вештину и умеће у игри и песми 
показале су како извођачке групе, та-
ко и њихов подмладак. Поново су би-
ле потврђене Платонове речи да је 
језик музике јединствен, да га сви ра-
зумеју, без обзира на то ко је где ро-
ђен и којој култури припада. Музика 
и ритам изазивају емоције и предста-
вљају чудотворано средство прено-
шења лепих порука. У Кебањи је на-
прављен мост, који повезује Мађаре, 
Србе, Хрвате, Бугаре, Грке.

Након концерта уследила је игран-
ка, и то у две сале. У једној су госте 
забављали оркестри „Коло” из Туку-
ље, „Вигад” и дувачи „Гуча Парти-

занс”, а у другој „Мартеница” и „Акро-
полис”. Забава је трајала до поноћи. 

Одржавање ове манифестације 
омогућили су: српска, хрватска и бу-
гарска самоуправа у Кебањи, фонда-
ције „Бетлен Габор” и „Чори Шандор” 
и сегединска Грчка самоуправа.

Према речима Богдана Сабоа, 
председника Српске самоуправе X 
кварта, овај концерт је требало да се 
одржи прошле јесени, али епидеми-
олошка ситуација то није дозволила, 
па су средства одобрена за ову годи-
ну. Организатори су, свакако, желели 
да се реализује овај програм, који 
увек окупи велики број и учесника и 
гледалаца из целе Мађарске. Сабо је 
најавио и наредне програме: две 
игранке, у марту и априлу, као и „Глас 
Балкана” у октобру месецу.

К. П.

„Глас Балкана” у Кебањи

Комуникација универзалним 
језиком музике и покрета

Манифестација „Глас Балкана”, одржана у Културном цен-
тру „Кереши” у Кебањи, окупила је 29. јануара око три стоти-
не гледалаца. У двочасовном програму смењивала су се кул-
турно-уметничка друштва више националних заједница, са 
разноврсним репертоаром. 


