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ДРУШТВО

У конференцијској сали зграде 
некадашње Свиларе у Мохачу, 
која данас функционише као 

Културна четврт, 15. октобра одржана 
је пригодна прослава Дана Жупаније 
Барањa. Тим поводом уприличена је 

и свечана скупштинска 
седница у склопу које је 
др Ласло Ери, председник 
Самоуправе Жупаније 
Барање присутне подсе-
тио да је Скупштина Жу-
паније пре четврт века, 
1996. године, 10. октобар 
прогласила „Даном жупа-
није” а све у знак сећања 
на 10. октобар 1694. када 
је краљ Леополд I, Барањи 
подарио печат-грб.

У оквиру свечаности 
додељена су признања 
оним активистима, који 
су својим радом посебно 
допринели уздигнућу и 
развоју поменуте жупа-
није. Међу награђенима 
је и Зорица Степанов. 
Потпредседници Самоу-
праве Срба у Мохачу, која 
је и председница месне Српске чита-
онице, додељена је посебна награда 
председника Жупаније Барања, за 
вишедеценијски рад на очувању срп-
ске културне и верске традиције, за-
штити интереса мохачке српске за-
једнице и унапређењу суживота на-
родности у Мохачу.

Високо признање уручио јој је др 
Ласло Ери, председник Самоуправе 
Жупаније Барање, а добитници одли-

ковања честитали су и Петер Дунаи, 
потпредседник жупанијске Самоу-
праве, као и др Јанош Партош, главни 
бележник Жупаније. Зорици Степа-
нов је честитао и градоначелник Мо-
хача Габор Павкович.

Неуморној активисткињи српске 
заједнице у Мохачу, Зорици Степанов, 
честитамо на заслуженом признању 
и желимо јој и даље много успеха у 
раду.

П. М.

Свечаност у Мохачу

Зорици Степанов уручено високо признање
Потпредседници Самоуправе Срба у Мохачу, која је и 

председница месне Српске читаонице, додељена је по-
себна награда председника Жупаније Барања, за више-
деценијски рад на очувању српске културне и верске 
традиције, заштити интереса мохачке српске заједнице 
и унапређењу суживота народности у Мохачу.

П рема последњим подацима 
мађарске полиције, 361 ми-
грант је током протеклог дана 

затечен приликом илегалног прела-
ска границе или спречен да то уради: 
„Више од 80.000 миграната ове годи-
не је покушало илегално да пређе 
границу. Они су приведени и враћени 
до заштитне ограде. Мигранти кори-
сте разна техничка средства да са-
владају ограду. Или копају тунеле 
или користе лестве да прескоче огра-
ду. Користе једне или више лестава 
да се истовремено на више места 
пребаце преко ограде”, каже Габор 
Балог, шеф Одељења за сузбијање 
кријумчарења људи полиције Мађар-
ске.

Од тога, како каже, зависи колико 
ће платити кријумчарима. Према њи-
ховим информацијама, кријумчари 
наплаћују од 3500 до 4000 евра по 
особи да пребаце мигранте преко 
ограде и превезу их до Аустрије или 
Немачке.

„Наша заштитна ограда није само 
обична баријера. Дуж ограде су по-
стављене термовизијске камере, ми-

крофони, алармни системи, пратимо 
илегалце људством, возилима, па-
тролним чамцима и хеликоптерима. 
Имамо базе са полицијским и војним 
људством који дежурају нон-стоп и 
спремни су да реагују моментално 
да би заштитили границу”, рекао је 
Балог.

Мали број миграната ипак успе да 
стигне до Мађарске. Ту их преузима-
ју кријумчари који их аутомобилима, 
комбијима, минибусевима и камио-
нима возе према Аустрији и Немач-
кој. У томе, уз грађане региона, сва-
кодневно учествују и држављани Ср-
бије.

Тако је недавно мађарска полици-
ја код Ђера покушала да заустави 
аутомобил аустријских регистарских 
ознака. Возач, за кога се испоставило 
да је 29-тогодишњи српски државља-
нин, није зауставио возило, покушао 
је да побегне и при том је склизнуо 
са пута и забио се у бандеру. У ауто-
мобилу је било још десет авганистан-
ских држављана без докумената, од 
којих су тројица повређена и преба-
чена у оближњу болницу. Остали ми-

гранти су, у складу са мађарским 
прописима, враћени до заштитне 
ограде на мађарско-српској граници. 

За кривично дело трговине људима 
у Мађарској је запрећена казна од 
једне до пет година затвора. 

Српски кријумчари узимају  
4000 евра по мигранту

ЗАТВОР ТРАЖИ КЊИГЕ НА СРПСКОМ
Готово да не прође дан, а да мађарска полиција не саопшти да је ухап-

сила неког шврцера миграната са српским пасошем. Како нас је обавестио 
председник Српске самоуправе у Стоном Београду (Székesfehérvár) Ласло 
Шандоровоић, већина осуђеника из Србије смештена је у затвору у том 
граду. Он је, каже, од затворске управе добио допис у коме та установа мо-
ли српске организације у Мађарској да затвору пошаљу расположиве књи-
ге и часописе на српском језику, јер их затворска библиотека нема, а тре-
нутно су јој преко потребни. Највећи број осуђеника кажњен је вишегоди-
шњим затворским казнама због шверца миграната преко Мађарске, а један 
број због различитих финансијских прекршаја. Осуђеници, по правилу, не 
говоре мађарски нити  било који други страни језик, што им знатно отежа-
ва свакодневни затворски живот, а такође компликује и посао затворској 
управи, истиче господин Шандоровић у разговору за наш лист. Он поручује 
да сви који желе да поклоне своје књиге и публикације на српском језику, 
то могу учинити слањем на адресу: Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat. 8000 Székesfehérvár, Rácz utca 17.

Без обзира на то што је балканска мигрантска рута за-
творена већ шест година, чему је допринело подизање 
ограде на мађарско-српској граници, мигранти не одуста-
ју од намере да се домогну Европске уније. 

Мађарски затвори све пунији шверцера људи
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К олоне камиона паркираних 
у крајњој десној траци ау-
то-пута ка Мађарској наја-

вљују да је у близини гранични прелаз 
„Хоргош-Реске”. Ипак, возачи камио-
на неће брзо прећи Шенгенску гра-
ницу на путу ка Европској унији, јер 
чекање се и овде, као и на суседном 
прелазу „Келебија”, мери часовима, 
понекад и данима. Застој и у терет-
ном и у путничком саобраћају по пра-
вилу настаје због динамике рада ма-
ђарске стране.

Гранични прелази ка Мађарској 
већ годинама су постали синоним за 
сате чекања, и то не важи само за 
ударне месеце летњих одмора или 
зимских празника, стајање на грани-
ци постало je свакодневно искушава-
ње стрпљења путника.

У првих девет месеци ове године 
кроз северне капије Србије прошло 

је више од 7,5 милиона путника. За 
исти период, у теретном саобраћају 
на граничним прелазима „Хоргош” и 
„Келебија” прешло је више од 400 хи-
љада камиона у оба смера – показу-
ју подаци Управе царина.

Међу седам друмских прелаза 
према Мађарској у путничком сао-
браћају две трећине путника, или 5,1 
милион у земљу је ушло, или из ње 
изашло, преко рампе на прелазу 
„Хоргош”. „Келебију” је користило за 
улазак или излазак из земље укупно 
нешто мало више од милион и по пут-
ника. Међу осталим прелазима фре-
квентан саобраћај бележе још прела-
зи „Бачки Виногради” који је кори-
стило преко 300 хиљада путника и 
„Хоргош 2” који се налази на регио-
налном путу, и преко којег је прешло 
готово 250 хиљада путника.

Гранични прелаз „Хоргош” постао 

је претесан за овако интензиван сао-
браћај и путничких и теретних вози-
ла. Вредност радова које планира да 
предузме српска страна  је 1,9 мили-
јарди динара, а проширење свог гра-
ничног прелаза „Реске” најављује и 
Мађарска.

У образложењу које је урадио Са-
обраћајни институт ЦИП стоји да би 
реконструкција граничног прелаза 
требала да смањи гужве и чекање у 
критичном периоду, а то су празници 
и годишњи одмори. Такође се каже: 
„Анализом узрока саобраћајних гу-
жви може се утврдити да у највећој 
мери на то утиче не само непостоја-
ње потребних садржаја на самом 
граничном прелазу, већ и начин рада 
граничних служби суседне државе.”

У одговору на питања новинара, 
Управа царина наводи да подржава 
проширење граничног прелаза „Хор-
гош” као најоптерећенијег. Прошире-
ње предвиђа да се у смеру према Ма-
ђарској изграде две додатне траке за 
теретна возила, нова паркинг места за 

путничка, теретна и аутобуска возила, 
формирање две траке за аутобуски и 
две додатне за путнички саобраћај.

„Паралелно са пројектом прошире-
ња прелаза, интензивно се ради на ко-
муникацији са пограничним органима 
суседне државе, без чије сарадње, 
проширење прелаза неће моћи да да 
максималне резултате. Пропусна моћ 
прелаза не зависи само од инфра-
структурних предуслова, већ и од ди-
намике рада пограничних органа која 
мора бити усклађена како не би дола-
зило до непотребних задржавања”, 
наводи Управа царина.

Протоколом између Србије и Ма-
ђарске, подсећа Управа царина, пред-
виђено је да дневни капацитет буде 
450 камиона, што се показало као не-
довољно: „Капацитет протока терет-
них возила на српској страни границе 
могао би да се креће око 700 теретних 
возила за 24 часа, али је немогуће 
остварити га уколико истим или слич-
ним темпом не ради и друга страна”, 
наводе. 

П ројекат „Опти-бајк 2” је на-
ставак већ успешно реали-
зованог ИПА пројекта чији 

су главни корисници локална самоу-
права Града Суботице, док је мађар-
ски партнер локална самоуправа Гра-
да Томпе. Захваљујући финансијској 
подршци ЕУ, у оквиру овог пројекта 
биће изграђена бициклистичка стаза 

у Хајдукову од Улице Бориса Kидри-
ча, у правцу Бачких Винограда, у ду-
жини од 1500 метара, а на подручју 
града Томпа, уз Главни пут бр. 53, у 
дужини од 493 метара. Укупна вред-
ност пројекта приближно износи 
566.000 евра, од тога допринос ЕУ из-
носи 387.775 евра.

Главни циљ пројекта је оптимиза-

ција саобраћаја у пограничној зони 
планирањем и изградњом бицикли-
стичких стаза, а важан је начин афир-
мације бициклистичког саобраћаја 
да он буде не само омиљена, већ и 
безбедна алтернатива у саобраћају 
за све.

- Такође, ова ин-
вестиција допри-
носи и превенцији 
саобраћајних не-
згода, а самим тим 
и повећању бе-
збедности у сао-
браћају, повећању 
броја туриста који 
саобраћају бици-
клом, као и јачању 
свести о здравом 
начину живота и 
еколошком при-
ступу - кажу у су-
ботичкој Градској 
управи.

Kомисија је оцењивала понуде до-
стављене на јавни позив за извођење 
грађевинских радова и изабрала нај-
повољнију, поднету од стране „Јавор-
ник ДОО” из Суботице, чија понуда 
износи 32.122.543,76 динара без ПДВ-а. 
Ускоро ће бити потписан и уговор.

Реализација инвестиције трајаће 
од 1. новембра 2021. до 30. априла 2022. 
године. 

САРАДЊА

Прелаз „Хоргош-Реске” биће 
проширен до 2023. године

Бициклистичке стазе 
повезаће Суботицу и Томпу 

Гранични српско-мађарски прелази већ годинама су си-
ноним за сате чекања, и то не важи само за ударне месе-
це летњих одмора или зимских празника. Стајање на гра-
ници постало je свакодневно искушавање стрпљења пут-
ника. Седам и по милиона путника је од почетка године 
прешло северну границу Србије, од чега је две трећине 
путника одабрало да у Мађарску уђе код Хоргоша. 

У Суботици почиње реализација пројекта „Опти - бајк 
2”, савременог развојног пројекта нашег региона у слу-
жби бициклиста, који је подржан у оквиру трећег конкур-
са Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Ма-
ђарска - Србија.

Охрабрујуће вести за путнике и привреду

ПРОШИРЕЊЕ НАЈАВИЛЕ ОБЕ СТРАНЕ
Министарство грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја објавило 

је и конкурс за проширење овог граничног прелаза, а рок за пријаву изво-
ђача био је 26. октобар. Вредност радова је 1,9 милијарди динара, а време 
завршетка 2023. година. То је време за када је и мађарска страна најавила 
да ће до тада урадити проширење свог граничног прелаза „Реске”.

Почиње реализација новог ЕУ пројекта
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„Ми смо већ разговарали са пре-
мијером Мађарске Виктором Орба-
ном о изградњи нуклеарне електране 
у Пакшу и спремни смо да будемо 
мањински власник, како бисмо оси-
гурали нашу енергетску безбедност, 
посебно због нашег снажења при-
вредне активности”, рекао је Вучић.

Он је поновио да је енергетска си-
туација таква да прети великом бро-
ју земаља у региону, њиховом еко-
номском опстанку и намеће питање 
хоће ли моћи да издрже без несташи-
це струје. У том смислу, одговорном 
сматра изјаву председнице ЕK Урсуле 
фон дер Лајен да је важно да се ин-
систира на гасу и нуклеаркама.

Зато ће, каже, разговарати са ма-
ђарским партнерима, јер Србија мо-
же и има интерес да буде мањински 
сувласник тамошње нуклеарке.

„Спремни смо да дамо за 5, 10 или 
15%, како бисмо увећали нашу снагу, 
због привреде, економије, али и гра-
ђана”, рекао је Вучић.

Стручњак за енергетику Милош 
Здравковић сматра да је Вучићева 

идеја о договору са Мађарском до-
бра и оцењује да је то најбржи начин 
да Србија дође до вишка електричне 
енергије. Додаје и да је неопходно да 
Србија изгради своју нуклеарну елек-
трану уколико жели да дугорочно са-
чува енергетску стабилност. Његово 
мишљење дели све више српских 
стручњака који позивају да се размо-
тре могућности за привлачење инве-
стиција, а да се претходно укине мо-
раторијум на изградњу нуклеарних 
електрана, уведен 1989. године као 
реакција на катастрофу у Чернобиљу. 
Имајући у виду да је за припрему и 
изградњу једног постројења потреб-
но од 10 до 15 година, у тај процес, 
кажу, треба да се уђе што пре.

Здравковић наглашава да је нукле-
арна енергија – енергија будућности, 
као и гас. Сматра да Србија не треба 
да се одрекне ни угља, али ако се раз-
мишља дугорочно треба имати у виду 
да је рок његове експлоатације огра-
ничен. Kако каже, има места и за об-
новљиве изворе енергије.

- Србија би сада требало да модер-

низује постојеће термоелектране, да 
заврши ТЕ-ТО „Kолубару Б – Kале-
нић” и да уђе у изградњу нуклерке 
– објашњава Здравковић. - Узимајући 
у обзир садашње недостатке, предви-
ђени индустријски и демографски 
раст и скок потрошње струје, потребе 
Србије би задовољио један нуклеар-
ни комплекс од 1,6 гигавата инстали-
сане снаге, у чију изградњу би треба-
ло уложити пет милијарди евра. То би 
била гринфилд инвестиција. ЕПС про-
цењује да Србији фале две електране 
укупног капацитета од 700 мегавата.

Здравковић наводи да 
нуклеарка ради по истом 
принципу као термоелек-
трана, али је другачије по-
гонско гориво. Ако се узме 
у обзир цена, рок трајања 
и експлоатације, одржава-
ње и асанација терена по 
престанку рада, долази се 
до закључка да је нуклеар-
ка економски најисплати-
вији начин производње 
струје.

- Најскупљи киловати су 
из енергије плиме и осеке, 
па онда сунца и ветра. Из 
термоелектрана, редослед 
је: гас, па угаљ – наводи 
Здравковић. 

Говорећи о наглом по-
скупљењу енергената, 
Здравковић сматра да је 
најмање 20 одсто виших 
трошкова узроковано по-
литиком ЕУ која је намета-
ла таксе на емисије 
угљен-диоксида, као и 
ограничењима у снабдева-
њу гасом, пре свега Русије, 
али и других произвођача 
да енергенте продају на 

другим тржиштима. У Француској се, 
како наводи, више од 70 одсто струје 
добија из нуклеарних електрана. То 
је заштитило њихове компаније и по-
трошаче од драстичних поскупљења, 
каквих је било у другим деловима 
Европе.

- Нове нуклеарне електране у 
Европи граде се у Финској, Словач-
кој, Француској, Русији, Украјини, Ве-
ликој Британији и Мађарској. Снаб-
девачи опремом су из Русије, Kине, 
Француске и САД-а. Отпор изград-
њи овим електранама потиче због 

сумње у безбедност. Уз „Kршко”, пет-
наестак блокова нуклеарних елек-
трана налази се од 250 до 600 кило-
метара од Београда. Ако говоримо 
о неком акциденту, како наглашава, 
Србија је на удару, без обзира на то 
да ли ми имамо нуклеарку или не - 
наводи Здравковић.

Он истиче да је Србији потребна 
нуклеарна електрана, јер је то изве-
стан и сигуран извор енергије, али 
сматра да би земља била изложена 
политичким притисцима уколико би 
се на то одлучила.

- Зелени би се дигли - каже он. - 
Јапанци нису одустали после Фуку-
шиме, имају 50 нуклеарних једини-
ца. Готово сви који су имали те капа-
цитете планирају да их одржавају и 
подижу. Пољаци, који немају нукле-
арке, планирају да их граде. Али, 
другачије је правити их у Пољској, 
која је чланица НАТО, него у Србији.

Здравковић наглашава да ће Ср-
бија да банкротира уколико себе 
осуди на увоз струје.

- Ако би Србија подлегла прити-
ску да затвара постојеће термоелек-
тране и одустане од градње ТЕ „Kо-
лубара Б”, морала би да увози елек-
тричну енергију, што би био удар на 
буџет земље – објашњава Здравко-
вић. – Обреновац годишње произве-
де струју по ценама које су ниже од 
светских за 1,5 милијарди долара. 
Замислите колико би коштало да то 
увозимо. Наш интерес је да изгради-
мо ТЕ „Kолубару Б” да не бисмо до-
шли у ту ситуацију.

Директор Јавно-комуналног пре-
дузећа „Београдске електране” Ра-
де Баста недавно је оценио да треба 
укинути мораторијум на изградњу 
нуклеарних електрана у Србији и 
размотрити могућност привлачења 
инвестиција за њихову градњу.

- Позивам све велике америчке и 
европске енергетске компаније, као 
и фондове који су спремни да са Ср-
бијом стратешки и инвестиционо 
уђу у један такав велики пројекат, 
јер сматрам да могу да препознају 
свој дугорочни интерес, а Република 
Србија добије поузданог партнера 
и додатно обезбеди енергетску ста-
билност која ће бити главни изазов 
у наредним деценијама - казао је 
Баста.

Д. А.

ГЛЕДИШТА Могуће партнерство у Пакшу

Србија жели сувласништво 
над мађарском нуклеарком

Према речима Александра Вучића, Србија има интересе 
да буде мањински сувласник нуклеарне електране у мађар-
ском граду Пакшу. „Спремни смо да дамо за 5, 10 или 15%, 
како бисмо увећали нашу снагу, због привреде, економије, 
али и грађана”, каже председник Србије.

Виктор Орбан и Александар Вучић

Нуклеарна електрана у Пакшу

МАЂАРСКА ПРОШИРУЈЕ КАПАЦИТЕТЕ
Нуклеарну електрану, у чијем би проширењу, према најави председника 

Александра Вучића, могла да учествује и Србија, Мађарска дограђује са 
руском државном компанијом „Росато”. Планира се проширење нуклеарке 
„Пакш”, која сада има четири блока, снаге 2000 мегавата, са још два блока 
укупне снаге 2400 мегавата. „Пакш 2” је, заправо, нова електрана која треба 
да замени постојећу, а очекује се да почне да ради за десетак година. Од 
450 нуклеарки у свету, трећина је у Европи, а тренутно се гради 60 нових 
реактора.



 

Будимпешта, 28. октобар 2021. 5 

Д водневна манифестација от-
почела је вечерњим богослу-
жењем у дешчанском срп-

ском православном храму, да би се 
сутрадан пре подне наставила све-
том литургијом. Свакако, један од 
најсвечанијих тренутака дводневне 
манифестације било је освећење 
нове фреске „Светог Саве” на зиду 
парохијске билбиотеке и читаонице. 
У кругу месних српских православ-
них верника фреску је осветио про-
тонамесник Светомир Миличић, па-
рох дешчански који је након свеча-
ног чина освећења фреске – иначе, 
рада Владана Банковића из Београ-
да, који је приликом израде фреске 
применио посебну технику -  одр-
жао пригодну беседу.

Том приликом он се захвалио 
свим верницима на молитвеном 
учешћу на литургији и освећењу, 
уједно, посебну захвалност је упу-
тио оним парохијанима и парохи-
јанкама,  који су својим новчаним 
прилозима подржали осликавање, 
израду фреске Светог Саве. Указао 

је на важност одржавања Дана књи-
ге:

„Књижевност и књиге живе кроз 
парче папира. Када у рукама држите 
књигу осетите њене чари почевши од 
самог мириса папира, мириса свеже 
штампе, осећаја страница међу пр-
стима. Са сваком новом страницом, 
која је део света књиге, открива се 
један облик постојања – јединствен 
и непоновљив.”

На завршници манифестације, у 
свечаној сали Српског културног, 
образовног и духовног центра „Свети 
Сава”, предавање на тему „Бела Бар-
ток и српска народна музика” одр-
жао је Пера Ластић, директор Срп-
ског института при Самоуправи Срба 
у Мађарској. Он је представио двоје-
зични зборник под насловом „Бела 
Барток и српска музика” који садржи 
радове са научног скупа, одржаног 
децембра 2012. године  у организаци-
ји Српског института, Удружења „Ву-
јичић” из Сентандреје и Музиколо-
шког института Мађарске академије 
наука у Будимпешти. 

„Циљ скупа био је обележавање 
стогодишњице настанка фонограф-
ских записа инструменталних, вокал-
но-инструменталних и вокалних ме-
лодија Срба из Баната, које је 1912. 
године начинио Барток Бела. Теме 
радова многобројних стручњака из 
сфере етнокореографије, етномузи-
кологије и музикологије, као и музи-
чара практичара и познавалаца на-
родних инструмената међусобно се 
прожимају и имају само једну наме-
ну – да пруже сазнања, идеје, разми-
шљања и податке сагледане из разли-
читих углова на једном месту. Збор-
ник садржи седам научних радова, 
чији су аутори Ласло Фелфелди, Зол-

тан Г. Сабо, Стеван Бугарски, Јелена 
Јовановић, Габор Ередич и Катарина 
Томашевић. Уз радове су приложени 
резимеи на српском и енглеском је-
зику”, рекао је. Детаљно је говорио о 
настанку зборника и сакупљачком 
раду Беле Бартока, који је обилазио 
насеља у околини Темишвара и Ара-
да, где је помоћу фонографа забеле-
жио српску народну музику, пре све-
га, тамбурашку и гајдашку. Било је и 
снимака где је виолина оставила упе-
чатљив траг. Публика је имала прили-
ку да послуша снимке од пре једног 
века, који су за српску етномузиколо-
гију од изузетног значаја. 

П. М.

„Барток Бела и српска 
народна музика”

СУСРЕТИДешчански Дани књиге и библиотеке 

Пера Ластић

У Дески су 16. и 17. октобра одржани Дани књиге паро-
хијске библиотеке и читаонице „Свети Сава”, у организа-
цији Српске православне црквене општине, а под по-
кровитељством Самоуправе Срба у Мађарској, Српске 
народносне самоуправе у Десци и месног КУД-а „Банат”.

У присуству близу 160 гостију, чла-
нови Сегединске српске самоу-
праве, предвођени председни-

цом Надом Малбашки, учинили су 
све како би заинтересованим гостима 
обезбедили незаборавно вече и пра-
ви штимунг.

На самом почетку забавне мани-
фестације поздравне речи присутни-
ма, најпре на српском језику, упутио 
је Сенад Емра, потпредседник ССС-а, 
који је нагласио да се традиција одр-
жавања балова у Сегедину наставља. 
Он је истакао да је, према веродостој-
ним изворима и записима, прво весе-
ло окупљање Срба у Сегедину било 
уприличено давне 1805. године. 

Наравно, балови су уследили и ка-
сније, са мањим или већим паузама, 
а најуспешнија балска весеља дати-
рају из седамдесетих и осамдесетих 
година прошлог века, када су се одр-
жавали такозвани „јужнословенски 
балови”. Касније су уследили српски 
балови, уз учешће познатих имена 
српске естраде. Довољно је присети-
ти се наступа Браће Бајић, Мирјане 

Беширевић, Предрага Живковића То-
зовца, Недељка Билкића и многих 
других певача и певачица, који су сво-
јим наступом увеличали „Српски бал 
у Сегедину”.

Председница Сегединске српске 
самоуправе Нада Малбашки је на ма-
ђарском језику поздравила госте, ме-
ђу којима су били и родитељи учени-
ка Српске основне школе у Сегедину, 
који су извели „Српске игре из Бана-
та”, а одушевио је и наступ мажорет-
киња поменуте образовне установе. 
За младе фолклораше и мажоретки-
ње наступ је био прави изазов, јер још 
никада нису наступали пред оволи-
ким бројем публике.

У наставку вечери, уследило је оп-
штенародно весеље. За добар шти-
мунг гостију побринуо се оркестар из 
Новог Сада, предвођен примашем 
Зораном Бугарским Брицом и хармо-
никашем Радованом Марићем. Њи-
ма се прикључила и маестрална фру-
лашица Неда Николић.

Музички састав из Србије је током 
целе вечери свирао популарна кола, 

нису изостали ни добро познати хи-
тови разних певача и певачица, а сви-
рачи су својим шароликим реперто-
аром настојали да угоде свима.

За време забаве, посредством ма-
лих екрана, представљене су и старе 
фотографије са ранијих балских при-
редаба у Сегедину, а продавала се и 
томбола. Читав приход од близу 
100.000 форинти биће намењен за ку-
повину народних ношњи.

Организатори манифестације - Са-
моуправа Срба у Сегедину, Сегедин-
ска месна српска заједница и месна 
српска православна црквена општи-
на, посебну почаст указали су Нади 

Недучин Добози, јединој живој особи 
из некадашњег ужег руководства 
Српског клуба, којој су за вишедеце-
нијско залагање на пољу очувања кул-
турних тековина, јачању свести о на-
ционалној припадности и доприносу 
опстанка српске заједнице у Сегеди-
ну доделили захвалницу.

Српско музичко вече, које је наста-
вљено балом, суфинансирали су Уред 
премијера и Фонд „Бетлен Габор”. 

Српско музичко вече и бал
У организацији Самоуправе Срба у Сегедину, 2. окто-

бра су у свечаној дворани Спортског комплекса „Szt. 
Gellért Fórum”, одржани Српско музичко вече и бал.

Традиционални програм у Сегедину
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ГОСТОВАЊЕ Концерти Великог тамбурашког оркестра РТВ

Н ије само додела титуле 
„Европске престонице кул-
туре” граду Новом Саду 

подстакла организаторе, руководио-
це Сегединске месне српске заједни-
це, да упуте позив реномираном ор-
кестру да наступа у мађарском граду 
на обали Тисе, већ и чињеница да су 
чланови Тамбурашког оркестра „Ба-
нат” на „Тамбурица фесту”, одржа-
ном 2015. године, освојили награду за 
неговање тамбурашке традиције. 

Те уско повезане чињенице навеле 
су руководиоце Сегединске месне 
српске заједнице да упуте позив чла-
новима Великог тамбурашког орке-
стра РТВ Војводине, који чине врхун-
ски тамбураши, а којим руководи Ду-
бравко Исаков, у чему му помажу два 
концерт-мајстора, Саша Обад Шћи-
тароци и Дејан Радовић, да одрже 
концерт у Сегедину. Он се 10. октобра 
на радост љубитеља тамбурашке му-
зике и остварио.

У Агори „Алберт Сентђерђи” у Се-
гедину преко стотину поклоника там-

бурашке песме и музике се окупило 
да испрати наступ реномираног ор-
кестра, који је основан пре 64 године. 
Ангажовањем композитора мр Зора-
на Мулића, 1984. године, у репертоар 
поменутог састава уврштене су, по-
ред народне музике, и композиције 
писане за тамбурашке оркестре, као 
и транскрипције највећих дела свет-
ске музичке баштине.

И раније је било добро познато да 
Велики тамбурашки оркестар РТВ 
Војводине представља бастион, који 
чува тамбурашку традицију ових 
простора, али истовремено прати и 
музичке трендове данашњице. Ме-
ђутим, сви они који су присуствовали 
концерту врсних свирача из Новог 
Сада, могли су се лично уверити шта 
значи уметност, мајсторство и квали-
тет.

Увертиру концерта гостију из ма-
тице Србије представљао је наступ 
Тамбурашког оркестра „Банат” из 
Деске, чији чланови су извели неко-
лико инструментала, а њима се по-

том придружила вокална солисткиња 
Естер Фрањо Вујчин. 

Након наступа Дешчана уследио 
је програм Великог тамбурашког ор-
кестра РТВ Војводине. Иако је рено-
мирани састав због епидемије вируса 
корона био у бројчано мањем саста-
ву, петнаест музичара се појавило на 
позорници. Репертоар, који су извели 
врсни музичари потврдио је квалитет 
оркестра, који изводи најпопуларније 
композиције традиционалне и умет-
ничке музике.

Током вечери, сегединска публика 
имала је прилику да се диви обрада-
ма, транскрипцијама највећих дела 
светске музичке баштине, међу који-
ма су место добили и класици. Нарав-
но, нису изостали ни бисери народне 
музике и композиције писане за там-
бурашке оркестре.

У шароликом репертоару тамбура-
ша нашле су се композиције Франца 
Шуберта, Макса Кјуса, Максе Попова, 
Дубравка Исакова, Григораша Дини-
ке, а посебне овације измамили су 
композиције: „Дунда коло”, „Сплет 
војвођанских мелодија” и „Сплет ма-
ђарских мелодија”.

Након инструменталне интерпре-
тације тамбураша, уследила је кратка 
пауза, а програм се наставио насту-
пом вокалне солисткиње Александре 
Падров, у пратњи Великог тамбура-
шког оркестра РТВ Војводине. Публи-
ка је и овом приликом добила прави 
музички дар, јер су се низале омиље-

не композиције филмске музике, по-
знате евергрин песме, а неизоставна 
је била и српска народна музика и 
песма, са посебним освртом на вој-
вођанско музичко поднебље.

Чули су се хитови, као што су 
„Продавачица љубичица”, „Њујорк, 
Њујок”, „Сомборске руже”, „Чамац на 
Тиси”, „Широк Дунав, раван Срем” 
итд. Александри Падров није било 
тешко да од публике измами френе-
тичне аплаузе, а последњим делом 
програма, у којем су се нашле оми-
љене песме - „Ја сам Јовицу”, „Чујеш, 
чујеш, чујеш секо” и „Ај, мало ја, ма-
ло ти”, аудиторијум је довела до та-
квог усхићења да је вече било при-
ведено крају бурним аплаузима и 
овацијама љубитеља тамбурашке 
музике и песме. 

Чланови Великог тамбурашког ор-
кестра РТВ Војводине, предвођени 
концертмајсторима Сашом Обадом 
Шћитароцијем, Дејаном Радовићем, 
вокалном солисткињом Алексан-
дром Падров и уметничким секре-
таром Бојаном Тренкићем, сегедин-
ској публици су путем тамбурашке 
музике упутили позив за Нови Сад, 
који ће 2022. године, као културна 
престоница Европе, понудити шаро-
лику програмску понуду из области 
културе, у којој ће упечатљиво место, 
сасвим је сигурно, заузети и музичка 
баштина војвођанског поднебља и 
шире.

П. М.- К. П.

Музичка позивница за 
посету Новом Саду догодине
Одржавши незабораван концерт у Сегедину, Велики тамбу-

рашки оркестар РТВ Војводине је на најбољи могући начин 
упутио позив љубитељима тамбурице, тамбурашке музике и 
свим поштоваоцима културе да посете град Нови Сад, који 
ће наредне 2022. године бити културна престоница Европе.

СУСРЕТ СА БУДИМПЕШТАНСКОМ ПУБЛИКОМ
Српске самоуправе IX и XIII кварта Будимпеште, организовале су 11. ок-

тобра у Дому културе и позоришту будимпештанског Ференцвароша, кон-
церт Великог тамбурашког оркестра РТВ Војводине, који је претходно има-
ла прилике да послуша и публика у Сегедину. Оркестром је дириговао 
Дубравко Исаков, концертмајстори су били Саша Обад Шћитароци и Дејан 
Радовић, а гостовала је и вокална солисткиња Александра Падров. Госте су 
поздравили Диана Ђурић, председница СС XIII кварта и Бранимир Ђорђев, 
председник СС IX кварта. Поред ове две самоуправе, организатори госто-
вања били су и Српска народносна самоуправа у Сегедину и Сегединска 
месна српска заједница. Велики тамбурашки оркестар РТВ Војводине је 
бастион који чува тамбурашку традицију ових простора, али истовремено 
прати музичке трендове савремене данашњице. Гоставања у Сегедину и 
Будимпешти, у чијем програму су били опуси врхунских композитора, ујед-
но је и „звучна позивница” у Нови Сад, европску престоницу културе у 2022. 
години. 
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Т укуљчани, предвођени Мари-
јом Суботин Гајарски, пот-
председницом Српске само-

управе, и током лета су у склопу јед-
ног поклоничког путовања боравили 
у Барањи, у друштву сународника из 
Будимпеште и околине. Али, пошто 
тада нису успели да посете сва места 
која су желели, одлучили су да поно-
ве пут и обиђу насеља која красе срп-
ски верски и културно-историјски 
споменици.

У томе им је у сусрет, у својству во-
дича, изашао и Игор Рус, туристички 
радник и власник туристичке агенци-
је у Будимпешти, који је помогао у 
конципирању програма тродневног 
путовања и поделио драгоцене ин-
формације са путницима. 

Прва станица поклоника био је 
Рацки Аљмаш, где је групу у раним 
јутарњим часовима дочекао Симеон 
Чупић, црквењак из Пантелије. Он им 
је представио аљмашку цркву, посве-
ћену Вазнесењу Господњем.

Из Аљмаша је поклонике пут одвео 
у Батосек, где су погледали крсно зна-
мење, постављено на месту некада-
шње српске православне цркве, чији 

је патрон био Свети великомученик 
Георгије. Свети храм, који је грађен 
1775. године, нажалост, срушен је 1958. 
године.

Из Батосека, након краћег путова-
ња, поклоници су стигли у Сечуј, где 
их је дочекала Цвета Вуковић, ста-
ратељ месне српске православне цр-
кве, посвећене Преносу моштију 
Светог оца Николаја у Бари. Позната 
историчарка и аутор бројних науч-
них студија и издања, веома детаљ-
но је упознала своје госте са исто-
ријатом сечујских Срба и древне 
светиње.

Из Сечуја, путници су кренули ка 
Мохачу, тачније Шумберку. Наиме, 
следећа станица је био млин, посве-
ћен Светом Николи. Код воденице, 
госте је дочекао власник млина Нор-
берт Бугарски, који је вишегодишњим 
залагањем и уложеним сопственим 
средствима успео да оживи стари 
млин, чији су власници раније, такође, 
били Срби. 

Овај неуморни културни посленик, 
који несебично води бригу о верским 
и културно-историјским споменици-
ма у Мохачу, па тако и о српским, не-

давно је и званично постао дипломи-
рани, регистрован воденичар-млинар.

Наравно, своје госте радо је упо-
знао са историјатом млина и тајнама 
млинарства, и угостио их специјал-
ном, такозваном „млинарском лепи-
њом”. Поклоници су уживали у госто-
примству Норберта Бугарског и ње-
гове породице, и пошто је време 
поодмакло, кренули су ка свом сме-
штају, који је био у Харкању.

Сутрадан, 9. октобра, пут поклони-
ка најпре је водио до Шиклоша, где 
се верницима пружила прилика да се 
диве месном српском православном 
храму, посвећеном Светом великому-
ченику Димитрију. Посебно их је оча-
рао рестаурисани, обновљени иконо-
стас.

Из садржајног програма и обила-
ска светиња у Барањи није изостао 
ни српски православни храм у Бре-
мену. Ту је поклонике топло поздра-
вила Анђелка Марић, старатељ све-
тиње, која је захвалила групи покло-
ника што нису заобишли цркву 
посвећену Спасовдану и позвала их 
да, уколико им се пружи могућност, 
и други пут посете тај свети храм.

После Бремена, поклоници су се 
обрели у Мађарбоји где су, након ле-
тошњег боравка и незаборавног го-
стопримства, изнова доживели веома 
пријатне тренутке и право госто-
примство од чланова мађарбојске 
Српске самоуправе, на челу са пред-
седницом Вером Вуковић Рот. Погле-
дали су месну српску православну 
цркву, посвећену Светом апостолу 
Луки и жалосно констатовали да је 
крст на торњу накривљен. Он је током 
августовских олујних ветрова стра-
дао и мештани са нестрпљењем оче-
кују санирање штете и враћање крста 
у оригинално стање.

Након ручка којим су почашћени 
од својих домаћина и веома пријат-
них тренутака проведених у Мађар-
боји, Тукуљчани и Чобанчани су се 
вратили у Харкањ.

Нажалост, трећег дана екскурзије, 
време није било баш наклоњено по-
клоницима, па су морали да преина-
че унапред утврђени програм. Најпре 
су погледали тврђаву у Шиклошу, а 
затим кренули у Печуј, где су најпре 
обишли месни српски православни 
храм, посвећен Светом Андронику и 
Јунији.

Пошто је јереј Милан Ерић, парох 
печујски, у то време са својим верни-

цима био на поклоничком путовању 
у Јегри, о светињи освештаној 2015. 
године, говорио је водич Игор Рус. За-
тим су погледали и црквено-уметнич-
ку збирку, мали музеј у којем су изло-
жене црквене утвари, иконе из нека-
дашњих, нажалост, демолираних 
српских цркава у Барањи. 

Из Печуја су поклоници кренули 
кући, а успут су застали у духовном 
стецишту Срба у Мађарској – у мана-
стиру Грабовац. Иако су многи већ 
боравили у тој нашој светињи, коју су 
1587. године основали монаси мана-
стира Драговић, сваки сусрет са ма-
настиром представља нови духовни 
доживљај.

Како нас је информисала Марија 
Суботин Гајарски, уколико епидеми-
олошке прилике дозволе, Тукуљчани 
ове године желе да реализују још јед-
но путовање, а циљ посете биће Сен-
тандреја, конкретно Музеј Епархије 
будимске.

Што се тиче наредне године, уко-
лико конкурси тукуљске Српске са-
моуправе уроде плодом, постоји на-
мера да се током пролећа посете 
фрушкогорски манастири. Такође, 
желели би да стигну до Охридског 
језера и манастира Светог Наума.

Поклоничко путовање суфинанси-
рали су Уред премијера и Фонд „Бе-
тлен Габор”.

П. М.

Срби из Тукуље и Чобанца 
обишли храмове у Барањи

Ходочасничко путовање ПУТОПИС

У организацији српских самоуправа у Тукуљи и Чобанцу, 
четрдесеточлана група поклоника је од 8. до 10. октобра 
боравила у Барањи, где су обишли српске знаменитости и 
имали низ занимљивих и драгоцених сусрета са нашим 
сународницима са југа Мађарске.
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И здавач књиге је Удружење за 
очување традиције и култу-
ре из Ловре, на челу са Љу-

бомиром Алексовом, док је суиздавач 
Српско позориште у Мађарској, са 
директором Миланом Русом. Промо-
цији у Будимпешти присуствовао је 
већи број љубитеља локалне историје, 
Ловре и самог писца, који је добро 
познат српској публици у Мађарској. 

Госте је најпре поздравила дирек-
торка „Српског венца“ Зорица Јурко-
вић Ембер, а затим је Љубомир Алек-
сов упознао публику са радом удру-
жења на чијем је челу и које постоји 
од 1997. године, а објаснио је и како се 
родила идеја за књигу о Ловри. 

„У оквиру наше издавачке делатно-
сти, ово је седма књига коју је издало 
удружење. Идеју да се напише добио 
сам пре неколико година. Прелиста-

вајући старе записнике управе 
села Ловре, из периода од 1867 
– 1948. године, исписани красно-
писом на мађарском језику, а 
потписани грубим, сељачким ру-
кописима наших људи, на једном 
листу сам наишао на записник из 
1918. године, једини написан ћи-
рилицом. Био  је писан у јесен, 
када се у Лори формирао Рево-
луционарни одбор, када су беле-
жници и представници државне 
власти побегли из села и када је 
једино наш свештеник знао да 
срочи и да напише записник. Та-
да сам схватио да је важно све 
белешке сачувати, да не би пале 
у заборав, а из периода описаног 
у књизи постоји много записа и 
прича“, рекао је Алексов. 

Поделио је сећања на приче 
свога деде, који је био учесник 
Великог рата све четири године, 
ратовао у мађарској униформи, 
био на разним ратиштима и рат 
завршио у једној војној болници 
у Котору. Из рата је донео само 

две ствари, Нови завет и збирку песа-
ма Бранка Радичевића. У породици 
Алексов те приче се памте и преносе 
на млађе генерације. Породица Ла-
стић је такође сачувала интересантна 
документа из тог периода, а сасвим 
случајно су пронађене и дописнице 
из периода Великог рата јединог је-
врејина из Ловре, који се дописивао 
са војницима на фронту, као и препи-
ска војника између себе. Госпођа Ка-
тица Арадек, члан те породице, 1944. 
године је одведена у Аушвиц и ника-
да се није вратила. 

„Судбина мобилисаних Срба и 
осталих мештана из Ловре била је 
трагична. Они су слани на српски 
фронт да се боре против свијих суна-
родника и на бугарски фронт. Долази 
једна револуција, па друга, румунска 
војска, па Хортијев режим и, на крају, 
то је све довело до оптације, када Ло-

врани крећу у обећану зе-
мљу. Да ли је земља била 
обећена, то се касније по-
казало“, закључио је Љубо-
мир Алексов.

Др Милан Мицић, одли-
чан познавалац историје 
панонских простора уочи, 
током и после Првог свет-
ског рата и периода опта-
ције – што је назив за ма-
совно међуратно пресе-
љење становништва из 
Мађарске у Краљевину 
СХС, овога пута се у сво-
јим истраживањима фо-
кусирао на историју Ло-
вре, на Чепелском острву. 
Он наводи да је  деценија 
између почетка Првог 
светског рата и завршетка 
оптације, трајно и непо-
вратно изменила ово на-
сеље, али и целокупан срп-
ски народ у Мађарској, 
тако да се може речи да је 
ово била засебна историј-
ска епоха.

Мицић се присутнима обратио сле-
дећим речима: „Ако постоји култура 
сећања, а то је један појам који је при-
утан у данашњем времену, ми може-
мо рећи да је у култури памћења срп-
ског народа у односу на своју истори-
ју, традицију, на одређени начин јача 
била култура заборава. Међутим, срп-
ски народ који је живео у Мађарској 
и да хоће, не може да заборави пери-
од од 1914. до 1924. године, а поготово 
период оптације. Овај чин је дубоко 
променио судбину српског народа у 
Мађарској, две трећине овог народа 
се преселио у Краљевину СХС, трага-
јући за обећаном земљом, за новом 
југословенском државом, коју су крат-
ко звали Србија, иако пре тога Србију 
никада нису упознали. Она је посто-
јала као део њихове митске историј-
ске свести“.    

У свом излагању је веома стручно, 
али и са пуно емоција,  препричао 
садржај своје књиге и описао атмо-
сферу током  Великог  рата, када је 
по речима др Мицића, европски чо-
век имао једно тегобно, мучно иску-
ство тог великог светског покоља, 
који пре тога није постојао. Препри-

чао је дирљиве преписке мобилиса-
них Ловрана са члановима њихових 
породица, као и интересантне дета-
ље о самој оптацији. Свака српска 
породица у Мађарској и сваки поје-
динац доживели су једну истинску 
људску драму. „Историја није исто-
рија ако не бележи те људске драме, 
не бележи људску судбину. Без људ-
ске судбине нема историје. Људска 
судбина, судбина породице, човека 
и малих људских заједница јесте су-
штина нечега што се може назвати 
историјским процесима“, објаснио је 
писац. Према његовим речима, ова 
књига представља својеврсни еп о 
Ловри.

Програм су, избором песама из 
Ловре, употпунили Крунослав Кића 
Агатић, инструменталиста на хармо-
ници и Кристијан Родек, на тамбури-
ци. Током програма приказани су ин-
серти из представе Српског позори-
шта у Мађарској и драмске секције 
Српске школе „Никола Тесла „Судби-
не у магли“, коју је, према роману 
„Воз савести“ Драгомира Дујмова, 
адаптирала Зорица Јурковића Ембер. 

Катарина Бачи Павловић

Др Милан Мицић

Љубомир Алексов

Гостовање др Милана Мицића 

Представљено историографско издање о Ловри
У Културном и медијском центру „Српски венац“ у Бу-

димпшти и Српској основној школи у Ловри, гостовао је др 
Милан Мицић, историчар, књижевник и генерални секретар 
Матице српске, који је представио своју књигу „Од рата до 
оптације – Ловра (1914 - 1924)". 

ИСТОРИОГРАФИЈА



 

Будимпешта, 28. октобар 2021. 9 

Н ађите се на раскрсници из-
међу двоје врата - једна су 
цвећем окићена, бела, сјајна, 

и до њих вас води утабана стаза ко-
јом сте, чини се, већ ходали; друга су 
већ широм отворена, унакажена, и 
како бисте до њих стигли, трновит је 
пут, но, како рекох, отворена су. Иза 
прага, светао је пут, златна стаза, што 
и пут ка Озу олако засењује. 

На том  раскршћу, покушајте да 
останете прибрани. Разумни. 

Иза првих врата мистична је будућ-
ност, а стари путеви не воде новим 
искуствима. Није ли неуко пасти на 
шарм навика и не отиснути се у нове 
изазове, притом знајући да се по за-
вршетку истих потенцијал целог ва-
шег бића напокон ослобађа из чауре 
прошлог детињег  живота?

Најсмелији, ишли су на ризик; на-
пустили су норме, закорачили ван ка-
лупа већ начињених корака. Они, су 
међу нама. Овде, где је цењена мањи-
на бити лепше него свој на свом, тре-
тиран увек просечно и стрепећи за 
могућности које ће вам бити пруже-
не. Они, су сваке године све бројнији, 
и уточиште проналазе у Српској гим-
назији „Никола Тесла” у Будимпешти 
као бруцоши - полазници 9. разреда, 
делимично преплашени стампедом 

новина што их гази и мо-
ри све док из ње не изађу 
јачи. 

Старији ауторитети, 
боље речено, свега годи-
ну дана старији ученици 
који су прошли све фазе 
прилагођавања, бруцо-
шима традиционално 
приређују симулацију у 
виду тематске недеље 
током октобра, у јеку ки-
шне јесени када разлог 
за радовање дословно 
увек морате измислити. 
Наша симулација запра-
во је ништа друго до при-
каз самог преласка пра-
га, последња у низу пре-
кретница чији је циљ 
финално зближавање, 
што у међуљудским од-

носима, тако и између ученика и са-
свим нове, интригантне средине. 

На Бруцошијади, симулирамо жи-
вот - постављамо деветаке у низ не-
пријатних ситуација, излажемо их 
бизарном, неуобичајеним амбијенту 
у ходницима и учионицама, те их и 
анимирамо прецизно осмишљеним 
играма - и све то, тематски и тактички. 
Затим, кулминацију збивања крунише 
журка, као награда за пролазак кроз 
седам дана контраверзних интерак-
ција. 

С намером да сликовито прикаже-
мо како је нормално проћи кроз изве-
стан хорор при одласку од куће, напу-
штању пријатеља и породице и запо-
чињању новог поглавља, претворили 
смо школу у Кућу страве и ужаса. 

У недељу, дан пре почетка, неколи-
цина изузетно преданих организато-
ра окупила се у просторијама школе 
и марљиво украшавала сваки делић 
школских просторија. Почев од сте-
пеништа уверљиво обавијеног пауко-
вом мрежом, преко учионица с ла-
жном крвљу ишараним ормарићима, 
све до крајње сабласних тоалета оба-
сутих натписима из легендарних хо-
рор остварења попут „Петка тринае-
стог”, „Страве у Улици брестова”, „Иси-
јавања”, „Тога” и  низа других, школа 

је чинила фасцинантну целину и па-
радоксално спојен дух забаве и стра-
хоте. 

Прва два  дана у недељи била су 
умерено загревање за планове које 
смо мудро чували у колевци сулудих 
идеја одбора за организацију Бруцо-
шијаде, како смо га самопрозвали. 

Већ у среду, преко стотину нових 
полазника гимназије хијерархијски 
је систематизовано, подељено у чети-
ри групе - зомбије, вампире, мумије и 
духове. Са зомбијима као најизазов-
нијим личностима, што се од првог 
дана кураже и доказују да су компе-
тентни за потенцијалну титулу нај-
звучнијих имена школе, вампирима 
и мумијама као прелаз између две 
контрадикторности, и духовима као 
повученим интровертима, успостави-
ли смо систем тактичког маскирања 
група по изгледу фиктивних створе-
ња из назива групе.

Тако су зомбији школом ходали 
унакажених лица јаркозелене боје и 
црних подочњака, вампири умрљани 
црвенилом лажне крви, носећи лажне 
вампирске очњаке, мумије у меди-
цинским газама увијених удова, и, на 
послетку, духови, глава прекривених 
белим столњацима с црвеним мрља-
ма. За њихову шминку били су заду-
жени координатори из десетих ра-
зреда, маскирани у легендарног лика 
из филма „Врисак”, вешто чувајући 
свој идентитет.

Уклопивши и ђаке у декорацију, 
школске просторије гарантовано су 
биле најуникатнија кућа страве коју 
бисте могли посетити. Трудили смо 
се да сви уживамо, уз грохотан смех 
и музику, заборавивши на чежњу коју, 
можда каткад, опет осетимо за ста-
рим путевима. 

Циљ сваке Бруцошијаде јесте да 
покаже добродошлицу, да нове уче-

нике научи лекцији да су сви соли-
дарни људи добродошли, сви ослобо-
ђени барикада свог ега, сви вољни да 
буду део заједништва, по цену угледа, 
става - сви смо једнаки. Све и да нису 
од самог почетка оваквих карактери-
стика, деветаци то постају, када у се-
дам дана буду изложени незаобила-
зним задужењима која у њима буде 
авантуристички дух и потребу да се 
држе заједно. 

Двориште гимназије киптело је од 
ученика и професора, који су уче-
ствовали у играма  и посматрали ис-
те. Након сати проведених плешући 
и узвикујући усклике подршке, упу-
тили смо се на Талент Шоу, ново-уве-
дени део Бруцошијаде, продукт ма-
ште и жеље за сузбијањем старих, 
непожељних традиција. 

Свој врхунац Бруцошијада дости-
же на маскенбалу, журци чији се улаз 
плаћао добром маском и искреним 
осмехом на лицу. Бољи начин за за-
вршетак једнонедељних лудорија ве-
рујем да није постојао, а иза истог 
става стоји и снажна армија деветака, 
који од завршетка журке преприча-
вају догађаје с исте. 

Једино што нам је престало јесте 
да се надамо да је наш циљ остварен, 
и да су, попут нас, наши млађи след-
беници дошли до просте конклузије 
- вреди ризиковати. Вреди отиснути 
се у непознато, јер све се временом 
упозна. Све се истражи, на тежи или 
лакши начин, људска психа створена 
је тако да све, с вољом, може пребро-
дити. Људи смо, те требамо једни дру-
ге. Држимо се, чврсто, као јединство, 
и гледајмо напред, у светло. А сав 
ужас, и сва страва, некада ће остати 
иза.

Јана Шошић, 10/б
Српска гимназија „Никола Тесла”

у Будимпешти

Циљ сваке Бруцошијаде у Српској школи „Никола Те-
сла" у Будимпешти јесте да покаже добродошлицу, да 
нове ученике научи лекцији да су сви солидарни људи 
добродошли, сви ослобођени барикада свог ега, сви 
вољни да буду део заједништва, по цену угледа, става - 
сви смо једнаки.

Како смо дочекали млађе школске другове
ШКОЛСТВОБруцошијада 2021.
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ФЕЉТОН Српске судбине током револуције 1848/1849. године (12)

С а посебним жаром у оку Ви-
лински је спомињао и прија-
тељску везу која се зачела 

између грофа Иштвана Сечењија и 
књаза Милоша Обреновића. Не беше 
случајно ни то што је гроф Сечењи 
тако често око струка везао црвени 
српски појас, јер је био велики сим-
патизер Срба. 

- Живело српско-мађарско прија-
тељство! – закликта један снажан ба-
ритон.

- Живели! – подиже у вис своју ча-
шу Сава, па је испи наискап.

„Кажу, све је почело са Сечењије-
вим путовањем Дунавом од Пеште 
до Црног мора,” започе још једну ле-
генду млади Вилински. „Наиме, као 
што знате, мађарски гроф је био оп-
чињен идејом да у Ђердапској клису-
ри регулише ток Дунава. По његовој 
процени, тиме би се могла омогућити 
брза и безбедна пловидба паробро-
дом од Беча па све до Константино-
поља. Сечењију се тада указала до-
бра прилика да поближе упозна Србе 
и Србију”, рече Сава, наточи себи још 

мало црног вина, отпи гутљај, па на-
стави причу. „Господо, желим да вас 
подсетим да се Сечењи одавно дру-
жио са Србима. Међу првим његовим 
пријатељима нашао се и поморски 
капетан Давид Ћирић, родом из једне 
имућне будимске породице. Он му је 
помагао приликом изградње првог 
мађарског пароброда. Говори се да 
су Сечењи и Ћирић у то доба били 
нераздвојни. Гроф је био блиски при-
јатељ и надалеко чувеног будимског 
пароха Јована Витковића, са којим је 
често играо тарот и халбер.” 

Сава Вилински није могао, а да не 
спомене Јакова Сечанца, коморског 
секретара, Србина, великог симпати-
зера мађарског јакобинског покрета 
на чијем се челу налазио фрањевац 
и илуминат Игњат Мартиновић. Тај 
Сечанац је био у одличним односима 
и са једним другим мађарским сло-
бодним зидаром, са адвокатом Јоже-
фом Хајноцијем, који је страдао због 
учешћа у Мартиновићевој завери. По-
менути Хајноци је пак био у присној 
вези са српским митрoполитом Сте-

фаном Стратимиро-
вићем, чланом позна-
те масонске ложе 
„Vigilantia”.

Са искром поноћне 
звезде у очима Вилин-
ски је наводио дивне 
примере српско-ма-
ђарског пријатељства. 
Оно о чему млади Ви-
лински тада још ника-
ко није ни могао да 
зна биле су Сечењије-
ве белешке у којима 
је о Србима веома по-
хвално говорио. Гроф 
је у свој дневник запи-
сао следеће мисли: 
„Ретко се виђају такви 
људи као што су Срби. 
Они немају ни трунку 
предрасуде у себи. 
Потпуно им је јасно 
да су дуго живели под 
варварским угњетава-
њем и током својих 
учесталих борби, 
осим слободе, ни о че-
му другом нису ни мо-
гли да сањају. Допало 
ми се код Срба и то 
што су у свему веома 
једноставни. Свидео ми се и њихов 
мудри принцип што крећу са оног по-
лазишта где су се други, срећнији на-
роди много раније већ били нашли.”

Сутрадан се Сава Вилински дуго 
опорављао од силног мамурлука. Око 
поднева је мало сркнуо киселу чорбу 
од расола и поново се вратио у по-
стељу. 

Стари конобар Томанек, популарни 
Шаци бачи, често му је доносио пун 
тањир тог спасоносног еликсира. Ис-
прва се искусни келнер само сме-
шкао, но, временом је његово лице 
постајало све забринутије. Би му жао 
младића који се пречесто лаћао ча-
ше. (…)

Драгомир Дујмов

Примери српско-мађарског 
пријатељства

Са искром поноћне звезде у очима, Вилински је наво-
дио дивне примере српско-мађарског пријатељства. Оно 
о чему млади Вилински тада још никако није ни могао да 
зна биле су Сечењијеве белешке у којима је о Србима ве-
ома похвално говорио.

Гроф Иштван Сечењи

28. октобра 1884. – Рођен је компози-
тор, музиколог, педагог и критичар 
Милоје Милојевић, професор Му-
зичке академије у Београду, један 
од зачетника музикологије у Србији. 
Основао је београдски оркестар 
„Collegium musicum” („Четири кома-
да за клавир”, „Мелодије и ритмови 
са Балкана”, „Пред величанством 
природе”). 

28. октобра 1923. – Умро је политичар 
и публициста Стојан Протић, један 
од твораца Радикалне странке, први 
премијер Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца 20. децембра 1920. Био 
је уредник листова „Самоуправа” 
(1881-83) и „Одјек” од 1884. 

28. октобра 2000. – На Косову су, у 
организацији администрације УН, 
одржани локални избори, на којима 
је убедљиво победио Демократски 
савез Косова Ибрахима Ругове. Ко-
совски Срби су бојкотовали изборе, 
а југословенске власти их нису при-
знале. 

28. октобра 2005. – Умро је позоришни 
и филмски великан, глумац Љуба 
Тадић. Био је стални члан Београд-
ског драмског позоришта, Народног 
позоришта, Атељеа 212 и Југословен-
ског драмског позоришта, у којима 
је остварио велики број запажених 
улога. Глумио је у више од 60 фил-
мова и у многим радио и телевизиј-
ским драмама.

31. октобра 1851. – У Цетињу је умро 
црногорски владика, филозоф и др-

жавник Петар Други Петровић Ње-
гош, велики епски песник, аутор 
славног драмско-епског дела „Гор-
ски вијенац”. 

31. октобра 1918. – У атентату је убијен 
бивши мађарски премијер гроф 
Иштван Тиса, вођа реакционарне 
Националне странке рада. 

31. октобра 1984. – Испред резиден-
ције у Њу Делхију убијена је Инди-
ра Ганди, премијерка Индије. Уби-
ство су извршили Сики екстреми-
сти, припадници њеног личног 
обезбеђења. 

1. новембра 1842. – Рођен је српски 
историчар, филолог и државник 
Стојан Новаковић, аутор „Српске 
библиографије” и „Историје српске 
књижевности”. Као министар про-
свете између 1873. и 1883. спровео је 
реформе у српском школству. По-
сле Првог балканског рата (1912-13), 
као шеф српске делегације закљу-
чио је у Лондону мир с Турском. Об-
јавио је више од 400 научних радо-
ва из разних области. 

1. новембра 1886. – У Београду је 
основана Краљевска српска акаде-
мија (касније Српска академија на-
ука и уметности). Први председник 
био је Јосиф Панчић. Прве едиције 
које је издавала биле су „Глас” и 
„Споменик”, а најкрупнији подухват 
био је израда „Речника српског 
књижевног језика” почета 1893. 

1. новембра 1918. – Прва српска ар-
мија је под командом војводе Петра 
Бојовића у Првом светском рату 
ослободила Београд. 

1. новембра 1995. – У америчкој војној 

бази у Дејтону (Охајо) почели су ми-
ровни преговори о Босни и Херце-
говини. После три недеље мировни 
споразум којим је окончан рат у тој 
бившој југословенској републици, 
парафирали су председници Срби-
је и Хрватске Слободан Милошевић 
и Фрањо Туђман и лидер босанских 
Муслимана Алија Изетбеговић. 

1. новембра 2003. – Мађарска је увела 
визе за грађане Србије и Црне Горе 
у складу са стандардима Европске 
уније (ЕУ). Мађарска је постала чла-
ница ЕУ у мају 2004. године. 

2. новембра 1938. – 
Мађарска је анекти-
рала јужну Словач-
ку, прикључивши се 
распарчавању Чехо-
словачке након пот-
писивања Минхен-
ског споразума у 
септембру. 

2. новембра 1956. – 
Мађарска влада је 
одбацила чланство 
у Варшавском пакту 
и затражила помоћ 
УН због напада со-
вјетских трупа; ШСР 
је ставио вето у Са-
вету безбедности 
УН на захтев запад-
них сила да се раз-
мотри криза у Ма-
ђарској. 

3. новембра 1768. – 
Рођен је Ђорђе Пе-
тровић Карађорђе, 
вођа Првог српског 

устанка против Турака 1804. Након 
слома устанка 1813. побегао је у Ау-
стрију, а затим у Русију. Убијен је 
по налогу кнеза Милоша Обрено-
вића 1817. када се тајно вратио у 
Србију. 

3. новембра 1883. – Угушена је Тимоч-
ка буна која је почела у Зајечарском 
округу месец дана раније због одлу-
ке власти о одузимању оружја, до-
тад повереног свим војним обвезни-
цима. Међу вођама, који су ухапше-
ни и стрељани, било је истакнутих 
чланова Радикалне странке. 

ВРЕМЕПЛОВ

Петар II Петровић Његош
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Градови на Дунаву: Смедерево, 

Голубац, Кладово
Манастир Драговић изронио  

из језера - репортажа 
Конференција за новинаре 

Додика и Вучића 
Виртуелни музеј: 
Мина Караџић

ФОТО: Епископ Лукијан служи 
литургију у Сентандреји

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Културно-уметничко друштво „Табан” срдачно вас позива на

II ТАБАН БАЛ

6. новембра 2021. у 19.00 ч. 

Кебања, сала „Köszi Kő Café“
Будимпешта 1105, Ул. Előd бр. 1

За добро расположење побринуће се оркестар  
„Покладе” из Мохача

Цена улазнице: 2000 фт
Улазнице за бал се могу купити на лицу места, а 

резервација столова се може обавити путем имејла: 
kudtabanbp@gmail.com и biljana.szabo@gmail.com

Организатор: КУД ТАБАН
Покровитељ: Фондација „Бетлен Габор“

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

30. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
31. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

Промоција књиге

„СВАКА ПТИЦА СВОЈИМ ГЛАСОМ ПЕВА“
Аутор: проф. др Димитрије О. Големовић

5. новембра 2021. у 18.00 ч. 
Свечана сала Текелијанума

Будимпешта, Ул. Veres Pálné бр. 17

Књига је настала као резултат обиласка неколико стотина 
села и сакупљања великог броја драгоцених песама. Тиме 

што их је објединио на 
једном месту, аутор је 

допринео не само томе да се 
оне сачувају од коначног 
заборава, већ и да буду 

доступне широј читалачкој 
публици.

У програму учествује: Бранка 
Башић

Организатор: КУД „Табан”
Покровитељ: Фондација 

„Бетлен Габор“

ХУМАНОСТ

Б ојан Качавенда, управи-
тељ фондације, заједно 
са својим братом Зора-

ном, 11. септембра је кренуо на 
хуманитарну вожњу бициклом, 
дугу 2800 километара, од Париза 
до Новог Сада. На том путу свра-
ћали су у бројне европске градо-
ве, да би 17. октобра вожњу завр-
шили у Новом Саду. Током путо-
вања су, посредством Министар- 
ства спољних послова, посетили 
амбасаде, разна удружења и раз-
говарали о својој фондацији, и 
циљу прикупљања средстава. 

Кажу да су веома задовољни 
реакцијом и помоћи коју су до-
били од Српске православне цр-
кве, нарочито у Бечу, Линцу, Љу-
бљани и Будимпешти, где су се 
састали са протојерејем Зора-
ном Остојићем и протонамесни-
ком Николом Почучом. У Аамба-
сади Републике Србије примио 
их је амбасадор Иван Тодоров са 
срадницима. 

Како сазнајемо од Бојана Ка-
чавенде, Хуманитарна фондаци-
ја „Први корак“ настала је из лич-
них потреба својих оснивача: 

- Мој син Михајло, који је пре-
времено рођен, као последицу 
има деснострану хемипарезу (не-
потпуна парализа). Михајло је за 
последњих десет година пуно то-
га прегрмео, укључујући и више 
операција. На нашу срећу, има 
само моторичко оштећење, живи 
као нормалан дечак, једино му 
је мало отежано кретање и фина 
моторика десне руке. Најбитније 
је да се са болесном децом ин-
тензивно и констанстно ради до 
осамнаесте године, односно до-

кле организам 
расте - каже 
наш саговор-
ник.

Одлазећи у 
Русију, видели 
су да је пред-
седник Путин 
поклонио две 
машине за ре-
хабилитацију 
хода „Локомат 
про", дечјој бол-
ници у Санкт 
Петерсбургу. У 
питању је маши-
на најсавреме-
није технологи-
је, специјализо-
вани роботи- 
зовани компју-
теризовани си-
стем, са робот-
ским ногама, 
који може да 
помогне код ре-
хабилитације 
дечјег хода. Ху-
манитарна организација се обра-
тила генералном заступнику 
швајцарске фабрике „Дих техно-
лоџи” у Љубљани, који је хумани-
тарцима понудио веома повољну 
цену од 330.000 евра (комерцијал-
на цена је 470.000) за један „Ло-
комат про”. Разлог је био што је 
циљ хуманитарне акције набавка 
савремене медицинске техноло-
гије за рехабилитацију, коју би 
фондација донирала Дечјој ре-
хабилитацији у Новом Саду и би-
ла би бесплатна за коришћење. 

Амбасадор Иван Тодоров је за 
наш лист рекао да му је драго 

што су људи добре воље посети-
ли Амбасаду Србије и да је њи-
хова жеља препозната:

- Држава Србија препознаје 
њихове интерсе и до краја ће на-
стојати да им помогне у остваре-
њу хуманитарних циљева - рекао 
је Тодоров.

Бојан и Зоран Качавенда се 
надају да ће њихова вожња и 
енергија коју деле са другим љу-
дима резултирати донацијом и 
да ће успети да сакупе новац за 
куповину уређаја „Локомат 
про”. 

К. П.

Бициклом до остварења хуманог циља
Акција Фондације „Први корак“

Амбасада Републике Србије у Будимпешти недавно je угостила чланове Ху-
манитарне фондације „Први корак“ из Новог Сада, који су на бициклима оби-
шли добар део Европе, у потрази за донацијама за куповину уређаја за реха-
билитацију тешко покретне деце. 

Александар Лончаревић, Зоран Качавенда, Иван 
Тодоров и Бојан Качавенда
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Јесење екскурзије основаца из БатањеНЕВЕН

У ченици нижих разреда су своје 
путовање започели посетом 
Тропикаријуму, месту где се на 

најзанимљивији начин могу упознати 
бројне животињске врсте, великим 
делом из тропских земаља, али и мно-
ге друге примере фауне. На само пар 
центиметара од различитих врста ај-
кула, крокодила, змија, мајмуна, рет-
ких птица, риба, корњача и инсеката, 
ученици су узбудљиво упознавали 
нови животињски свет. Уживали су у 
тропској киши коју су доживели у 
друштву крокодила у егзотичној шу-
ми. Најзанимљивији тренутак мали-
шанима је свакако био пролазак кроз 
велики тунел у коме су видели мор-
ске псе и раже како заинтересовано 
круже око њих. 

Пут их је затим одвео до „Палате 
чуда”, јединственог научног, интерак-

тивног и забавног центра који поред 
основног научног образовања, поду-
чава све узрасте на неформалан, ис-
куствен начин. Ученици су имали при-
лику да доживе игру светлости, сила 
и електрона. Повезали су своја иску-
ства током игре са наученим и дожи-
вели законе науке на интересантан, 
јединствен начин, док су педагози 
освежили своја знања. 

Крај посете „Палати чуда” свакако 
је обележило разгледање мултифунк-
ционалне лабораторије Гедеона Рих-
тера. Малишани су са усхићењем из-
водили експерименталну авантуру, 
обучени у беле мантиле. Тог попод-
нева извели су неколико експериме-
ната у лабораторији, који ће им си-
гурно остати у сећању.

Једна група старијих основаца је 
провела три незаборавна дана у Ба-

рањи. Путешествије су започели у 
Мохачу, где су посетили Музеј „До-
роћа Канижаи”, погледали сталну по-
ставку изложбе буша и највећу изло-
жбу која представља јужнословенске 
народе. Свака етничка група предста-
вљена је посебно, на основу њихових 
специфичности. Имали су прилику да 
виде и предмете који су сакупљани у 
Батањи, а припадали су српским по-
родицама. 

Затим су обишли спомен-парк по-
свећен Мохачкој бици. Други дан ек-
скурзије протекао је у Шиклошу, где 
су ђаци посетили чувену твђаву, чији 
је заповедник био српски деспот и 
војсковођа Стеван Штиљановић. По-
сле обиласка тврђаве упутили су се 
до српске цркве Светог Димитрија и 
до Малкочбегове џамије. Поподне су 
провели на базенима шиклошког ку-
палишта. 

Трећег, последњег дана, посетили 
су Печуј. Обишли су Српску редакци-
ју Мађарског радија у том граду, где 
је новинар и уредник Предраг Ман-
дић малишанима показао како функ-
ционише радио, како се снимају ра-
дио емисије и омогућио им да се и 
они опробају у томе. 

Затим их је пут одвео до право-
славног храма. Печујски парох, отац 
Милан Ерић, дочекао их је и показао 

цркву посвећену Светом Андронику 
и Јунији. Шетњом по граду и обила-
ском најпознатијих здања у Печују, 
мали Батањци су завршили своје 
тродневно путешествије по Барањи.

Најстарије основце пут је одвео до 
Сентандреје и Вишеграда. Посетили 
су Саборну цркву, главни и највећи 
православни храм у Сентандреји, а 
затим Српски православни музеј који 
по слојевитости садржаја и богатству 
заузима засебно место међу музејима 
и уметничким збиркама Мађарске. 

Школарци су затим обишли етно-
графски музеј на отвореном у Сен-
тандреји, који кроз своје изложбе пре-
носи знања и помаже бољем разуме-
вању народне традиције. 

Други дан су провели у Вишеграду. 
Посетили су средњевековну краљев-
ску палату и возили се бродом по Ду-
наву.

Ученици Српске школе у Батањи су 
ове јесени постали богатији за још 
једну лепу ђачку успомену, а то су 
екскурзије путем којих се малишани 
охрабрују, развијају истраживачки 
дух, креативност, опажање и разми-
шљање. Екскурзије су реализоване 
помоћу средстава добијених путем 
конкурса од Фондације „Бетлен Га-
бор”.

Станислава Ђенеш Екбауер

Од Барање, преко Будимпеште, до Вишеграда!
Малишани из Батање су екскурзијама садржајно обога-

тили своје школске дане ове јесени. Ученици нижих ра-
зреда Двојезичне српске основне школе, у пратњи својих 
учитеља, посетили су Будимпешту, они нешто старији ма-
ђарски део Барање, док су најстарији основци боравили у 
Сентандреји и Вишеграду.


