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АКТУЕЛНО

О ва година ће по много чему 
остати упамћена, а највише 
по увођењу ванредног стања 

због епидемије вируса ковид-19, чије 
ће се реалне последице сагледавати 
тек касније. Све је то утицало на разли-
чите сфере друштвеног живота, па и 
на државне институције и активности 
националних заједница. На који начин 
се Мађарски парламент бори са не-
приликама које је донела пандемија, 
упитали смо Љубомира Алексова, срп-
ског представника у највишем законо-
давном телу земље. 

– Ово је заиста била тешка година, 
али и поред тога, Парламент је радио 
уобичајеном динамиком. Мада су 

услови рада у техничком смислу били 
доста ригорознији, требало је да се 
прилагодимо и да савесно обављамо 
своје дужности. Парламент је у про-
лећном, али и сад у јесењем циклусу, 
радио пуном паром; није било ника-
квих изостанака. 

На дневном реду нашао се велики 
број закона, а оно што сматрам веома 
важним је, да су се на дневном реду 
нашли и закони који се директно тичу 
националних мањина у Мађарској, и 
то чак њих 16. То значи да наш Народ-
носни одбор има веће обавезе и задат-
ке и активно учествује у расправи и 
припреми тих закона. Треба истаћи да 
је ове године дошло и до модифико-

вања Народносног закона, које подра-
зумева више измена. Са једне стране 
у питању су техничке допуне и преци-
зирање одређених појмова, а са друге, 
ту су и ставке које ће умногоме помо-
ћи рад народности у Мађарској.  

Некретнине о којима брину мањин-
ске самоуправе ће, по новом закону, 
моћи да пређу у њихово власништво. 
Мислим да је ово веома важно, јер то 
значи да ће и школске зграде, које је 
наша самоуправа преузела и које 
функционишу под њеним окриљем, по 
усвајању овог закона моћи да пређу у 
власништво српске заједнице.

Те промене мањинског закона од-
носе се и на неке уредбе, којима се 
спречава могућност тзв. етно-бизниса. 
Припадност некој мањинској заједни-
ци заснива се на стварном национал-
ном идентитету. То заправо значи да, 
у оним местима где до сада није по-
стојала народносна самоуправа, а у 
плану је да се оснује, без претходног 
одобрења Самоуправe Срба у Мађар-

ској, односно њене Скупштине, неће 
моћи да функционише. Потребан је 
доказ да у датом насељу постоји срп-
ска заједница, односно било која дру-
га мањинска заједница. То су промене 
које ће свакако утицати на наш даљи 
рад и живот. 

Како, као неко ко је дуго година 
активан у друштвеном и поли-
тичком животу, оцењујете сада-
шње стање и положај српске за-
једнице у Мађарској? 
– Не треба заборавити да се цео си-

стем народносног функционисања ме-
ња, од оних почетних времена када је 
то, можда, имало неку своју романтику 
и када су људи  радили самоиниција-
тивно. Међутим, сада је створен један 
веома велики систем, који функциони-
ше на три нивоа и који захтева финан-
сирање. Преузете су многе битне ин-
ституције и школе, што би значило да 
сада многи и егзистенционално зависе 
од самоуправног система. Не треба за-

Љубомир Алексов, српски представник у Мађарском парламенту

Година коју су обележили велики инвестициони пројекти
„Некретнине о којима брину мањинске самоуправе ће, 

по новом закону, моћи да пређу у њихово власништво. 
Мислим да је ово веома важно, јер то значи да ће и 
школске зграде, које је наша самоуправа преузела и које 
функционишу под њеним окриљем, по усвајању овог за-
кона моћи да пређу у власништво српске заједнице. 
Осим тога, законом ће бити отежано бављење тзв. ет-
но-бизнисом”, истиче у разговору за наш лист Љубомир 
Алексов.

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО КЉУЧ ОПСТАНКА
Као некога ко је рођен у Ловри и васпитан у српском духу, а потом у 

раној младости постао активан у друштвеном животу, упитали смо Љубо-
мира Алексова у чему види кључ опстанка српске заједнице у Мађарској.

- Још наши преци су знали шта је потребно за опстанак, иначе нас већ 
не би било овде, у Мађарској. Само треба да чувамо оно што ће нас одр-
жати, а то су наша православна вера и наш језик. А, то подразумева две 
кључне институције: Српску православну цркву и наше школе и ако се 
тога држимо, нећемо нестати. 

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ЛОВРАНСКИ ПРОЈЕКАТ
„Наш образовни систем је све већи, а Мађарска држава помогла је об-

нове више српских школа у Мађарској. У Ловри се приводи самом крају 
једна огромна инвестиција изградње новог школског објекта, док у Сеге-
дину управо започиње обнова и проширење зграде, која ће функциони-
сати као српска школа. Управо ових дана је Влада Мађарске донела одлу-
ку да Српској школи „Никола Тесла” из Будимпеште, на име обнове згра-
де на Тргу Ружа додели скоро пола милијарде форинти. Све ово говори 
да Мађарска озбиљно види и схвата своје обавезе према народностима, 
а ми Срби имамо добар положај и добијамо озбиљна средства”, каже за 
СНН Љубомир Алексов. 

Љубомир Алексов, Жолт Шемјен, Имре Ритер и Миклош Шолтес

Наш саговорник у друштву Иштвана Шимичка, шефа посланичке групе 
хришћанских демократа

Са заседања у Мађарском парламенту
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боравити да је у протеклих 6 до 7 годи-
на, финансирање овог система чак 6,5 
пута веће, него што је то било 2014. го-
дине. То значи да Мађарска држава 
одобрава веома велика средства и ула-
же у читав овај систем. 

С једне стране ту би, свакако, треба-
ло споменути обнове некретнина, у ко-
јима ми Срби предњачимо. Обнова не-
кадашње Препарандије и изградња 
Српског црквеног музеја са најсавре-
менијим условима рада, затим обнова 
наших светиња у Мађарској и неких 
других некретнина.

Увођењем нових мера због епиде-
мије вируса ковид-19, Мађарска је 
повукла сва средства која су била 
одобрена за финансирање култур-
них програма и кампова, нацио-
налних заједница у Мађарској. 
Како оцењујете овај потез? 
– Година 2020. и није баш била добра 

за разне културне активности, које ка-
рактеришу нашу заједницу. Међутим, 
захваљујући одлуци Владе, један већи 
део средстава који је остао неупотре-
бљен због поменуте одлуке, преусме-
рен је у други фонд. Наиме, Влада је 
пружила могућност свим мањинским 
заједницама право да конкуришу за 
инвестициона средства. Многе наше 
самоуправе и удружења широм држа-
ве започела су и завршила обнову, што 
је било од велике користи нашој зајед-
ници. Поред тога, наша заједница је пу-
тем конкурса за инвестиционе послове 
добила близу 300 милиона форинти. 
Тако да, ако погледамо ту непријатност 
изазвану пандемијом ковида-19, који је 
утицао на културну сферу, ипак може-
мо рећи да је ова година била успешна, 
бар што се тиче инвестиција. 

Ви сте, од недавно, од стране 
председника Мађарског парламен-

та именовани за потпредседника 
Народносног одбора. Осим тога, 
именовани сте и за председника 
пододбора који је задужен за кон-
тролу законског функционисања 
и оствaривања законске регула-
тиве, када је реч о мањинама. 
Свакако сте допринели и огромној 
финансијској помоћи коју мађар-
ска држава пружа српској зајед-
ници у Мађарској. Како успевате 
да усагласите све своје активно-
сти?
– За мене је заиста велика част бити 

именован за обављање ових дужности. 
То је посао који тражи ангажованост 
24 сата. Трудим се да својим радом до-
принесем остваривању одређених 
планова и циљева. Ако још видим и 
резултате, онда ми је веома драго. Би-
ло би нескромно рећи да је све то ис-
кључиво само моја заслуга, јер све је 
то део заједничког рада. Мислим да је 

веома важно, да наш одбор и поједини 
чланови нашег одбора раде заједно, у 
остваривању међусобне сарадње са 
Владом. Само тако се могу постићи 
одређени резултати. 

Недавно је на засeдању Одбора за 
народности у Парламенту годишњи 
извештај поднео вицепремијер, др 
Жолт Шемјен. Састанку су, поред пред-
ставника народности у Парламенту 
Мађарске, присуствовали и Миклош 
Шолтес, државни секретар, Золтан Фи-
рјеш, заменик државног секретара и 
Тирчи Рихард, шеф одељења. Мађар-
ска мањинска политика је организова-
на на највишем нивоу. Према њеном 
закону, сви ресорни министри имају 
обавезу и дужност према Народно-
сном одбору. То подразумева предста-
вљање годишњег извештаја о раду Ма-
ђарске Владе, на пољу народносне по-
литике. 

Д. К.

С рпска самоуправа у Сентандре-
ји, коју чине председник Ми-
ленко Маргаритовић, потпред-

седник Ђура Николић и члан Ненад 
Станковић, током ове године је орга-
низовала неколико програма за своје 
мештане. 

На почетку године, на Божић, за 
Сентандрејце је била приређена ве-

чера у ресторану „Кор-
нер”. Млађа и старија 
генерација обележиле 
су свој празник уз хар-
монику и српске специ-
јалитете. 

На Светог Саву, Срп-
ска самоуправа у Сен-
тандреји организовала 
је прославу у Српском 
црквеном музеју, уз го-
стовање Српског позо-
ришта у Мађарској, за-
куску, музику и друже-
ње. На истом месту су 
обележили и Дан Све-
тог Трифуна, уз 16 врста 

вина из Шумадије и специјалитете 
српске кухиње. Гошће су биле Миле-
са Стефановић и Даница Перунчић 
– дуо „Беле пчеле”. 

У марту су наступиле рестрикције 
због пандемије вируса корона, па је 
прва наредна манифестација органи-
зована током лета. У питању је била 
прослава Видовдана. 

На Преображење, традиционално 
је организован концерт и игранка на 
Тргу цара Лазара, испред ресторана 
„Корнер”, премда није било много го-
стију ни туриста, због ограничења 
броја посетилаца. 

Следећи програм који је подржала 
овдашња самоуправа био је тради-
ционално окупљање на Старој води, 
у Шканзену, код Сентандреје. Сва 
средства које је самоуправа добила, 
искоришћена су за одржавање про-
грама. Недавно су конкурисали са 
пет конкурсних пројеката за следећу 
годину. 

Српска самоуправа у Тукуљи, на-
жалост, није могла да оствари плани-
ране програме. Потпредседница Ма-
рија Суботин, укратко 
нам је испричала шта 
се дешавало у овом че-
пелском селу и који су 
им планови у 2021. годи-
ни. 

У летњим месецима 
чланови српске зајед-
нице окупили су се у Ту-
куљској шуми, у објекту 
који су за тај дан доби-
ли од већинске самоу-
праве, па су том прили-
ком правили и планове 
за наредну годину. Срп-
ска самоуправа је пре-
дала молбе на два кон-
курса. 

Један је конкурсни пројекат за упо-
знавање наших цркава у Сегедину и 
Дески, посета новом Српском култур-
ном центру у Морахалому, као и Чон-
граду. 

Други пројекат је везан за месец 
новембар следеће године, када се на-
вршава 15. годишњица постојања 
Српске самоуправе у Тукуљи. Самоу-
права би желела да уприличи просла-
ву у месном Дому културе и позове 
једно културно-уметничко друштво. 
Средства која су им преостала дали 
су ловранској Српској школи, а тако-
ђе су финансијски помогли аутобу-
ски превоз деце из Тукуље, која поха-
ђају ловранску школу.

К. П.

Српске самоуправе у Сентандреји и Тукуљи

Планирани програми делимично реализовани
Српско представничко тело у Сентандреји је почетком 

године и током лета, у паузи између два таласа епидемије 
вируса корона, успело да реализује неколико планираних 
програма, док се Срби из Тукуље надају да ће им следећа 
година бити наклоњенија него ова, када је реч о могућ-
ностима за рад. 

САМОУПРАВЕ

Српски црквени музеј у Сентандреји

На једној од ранијих седница Скупштине ССМ-а Разговори у Сентандреји

Летошње дружење у Тукуљској шуми 
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ВЕСТИ Друштвени живот у Сегедину

Новине у плану рада за наредну годину

Н а конкурс за програме наци-
оналних заједница могле су 
да конкуришу цивилне орга-

низације, односно самоуправе, обра-
зовне установе, научне или просветне 
организације и установе, културне 
институције, издавачке куће и сл. Ме-
ђу најмарљивим учесницима конкур-
са и овога пута нашло се Култур-
но-уметничко друштво „Банат” из 
Деске, које је поднело максималних 
десет пријава на конкурсе. Дешчани 
су још раније, у склопу ИПА Програ-
ма прекограничне сарадње Мађар-
ска-Србија, аплицирали и за проши-
рење зграде Српског културног, обра-
зовног и духовног центра „Свети 
Сава”, али нажалост, овога пута кон-
курс није уродио плодом.

Руководство „Баната”, предвођено 
председником Кристифором Брца-
ном, имало је жарку жељу да источну 
страну централног здања Срба у на-
сељу прошири двема додатним учи-
оницама, односно, додатним функци-
оналним деловима, који се тичу рада 
Радионице „Златне руке”. Крајњи циљ 
је био, а и остао, оспособљавање про-
стора за радионицу, односно, изград-

ња својеврсног интерактивног музеја. 
Такође, у оквиру овог конкурса, била 
је предвиђена и израда комплетног 
бренда месне српске заједнице, на 
бази лалинских производа. Са поме-
нутим производима Дешчани плани-
рају да се појаве и на Светској изло-
жби у Линцу, у Аустрији, 2022. године. 

Иако пријава на ИПА конкурс 
овом приликом није успешно прошла, 

руководство „Баната” неће одустати 
од својих намера и већ се прича о 
томе да ће наредне године, током је-
сени, бити расписани нови конкурси 
од стране Европске уније. Сем тога, 
КУД се нада финансијским средстви-
ма из других извора, па је циљ да се 
поред проширивања зграде, сагради 
и једна мања спортска хала у центру 
комшилука.  

Наравно, Дешчани су максимално 
искористили и могућности које је по-
нудио Фонд „Бетлен Габор” у свом 
конкурсном распису. Руководство 
КУД-а „Банат” и месна српска народ-
носна самоуправа поднели су, сваки 
ентитет, по 10 пријава на конкурсе. 
Ансамбл је, првенствено, конкурисао 
за стандардне програме: „Банатски 
сабор”, „Ајваријада”, „Туцијада”, „Же-
тва”, „Дан Баната”  итд.

Дешчанска српска народносна са-
моуправа, овом приликом, у своје 
конкурсне молбе уградила је одре-
ђене новине, па се међу пријавама на 
конкурсе посебно истиче планирани 
рад на пољу истраживања прошлости 
Срба у насељу, што би се делимично 

вршило у Архиву Војводине и Архиву 
Жупаније Тамиш, у Темишвару. 

У сеоском листу „Дешчанско огле-
дало” (Deszki Tükör), тамошњи Срби 
ће од јануара имати две посебне, са-
мосталне странице, које ће бити по-
свећене дешавањима, везаним за срп-
ску заједницу у Десци. Планирано је 
и покретање посебног сајта Српског 
културног, образовног и духовног 
центра „Свети Сава”, а у виду су и ме-
сечне литерарне вечери. 

И, док ће о конкурсима код Фонда 
„Габор Бетлен” тек бити одлучивано, 
пријаве које су раније пристигле на 
адресу Фонда „Чори Шандор” већ су 
вредноване. Дешчани су конкурисали 
са два пројекта: српским игранкама 
и подучавањем српске народне му-
зике. Покретање и реализација про-
јеката, који би трајали до 30. јуна, на-
равно, умногоме ће зависити од епи-
демиолошке ситуације.  

У последњих пет година Срби у Де-
сци поднели су 103 пријаве на конкур-
се, од којих је готово 90% позитивно 
оцењено, што је заиста за похвалу.

П. М.

Нада у десет предложених 
конкурсних пројеката

Трочлани састав Српске самоуправе у Сегедину

Подмладак дешчанског КУД-а „Банат”

П редставничко тело Срба у 
граду на обали Тисе, предво-
ђено председницом Надом 

Малбашки, у склопу расписаних 
конкурса за финансирање или су-
финансирање народносних програ-
ма, подухвата или приредаба кул-
турног садржаја, поднело је десет 
могућих пријава на конкурсе. 

Чланови Сегединске српске са-
моуправе (ССС) су одлучили да по-
ред традиционалних програма, по-
пут прославе Светог Саве, празно-
вања  храмовне славе Летњег 
Светог Николе, приређивања Срп-
ског бала (који ове године није одр-
жан због пандемије) и других уоби-
чајених приредаба, у свој годишњи 
радни план за 2021. годину, уврсте и 
новине. 

Жеља је да публику у Сегедину и 
околини, па и шире, желе привући 
новим програмским понудама, и за-

то је ССС своје молбе поднела код 
Фонда „Бетлен Габор”.

Будући да ће се догодине шесна-
ести пут одржати попис становни-
штва, Сегединци сматрају изузетно 
важним осветљавање свих трендо-
ва, кључних у приказу националног 
састава становништва, изјашњава-
њу националне припадности. Тако-
ђе, битна је и анализа, односно про-
учавање промена, које су изазвале 
миграције. У сваком случају, ССС 
планира да организује састанак, на 
којем ће се размотрити сва важни-
ја питања, везана за попис станов-
ништва током 2021. године.

Пошто Српска самоуправа негу-
је добру сарадњу са месном Срп-
ском основном школом и забави-
штем, где се од прошле године пре-
даје српски фолклор, ССС је 
одлучила да у циљу набавке народ-
них ношњи, такође поднесе молбе 
на конкурс. Деци лепоте српског 

фолклора преноси Перица Дунаи, 
уметнички руководилац подмлатка 
дешчанског Културно-уметничког 
друштва „Банат”, који сваке среде 
подучава ђаке 1, 2. и 3. разреда. Та-
кође, он се бави и малишанима на-
шег Дечјег вртића.

На пољу сарадње са образовним 
установама у граду, Сегединска 
српска народносна самоуправа те-
жи да изгради тешњу сарадњу са 
Сегединским универзитетом, тачни-

је, Катедром са славистику. Циљ је 
да се у програме месних Срба ак-
тивније укључе студенти србистике 
поменуте универзитетске установе. 

ССС ће настојати да већи нагла-
сак стави на очување и неговање 
српских обичаја, па тако и цркве-
них. Сегедински Срби желели би да 
догодине реализују и једно покло-
ничко путовање, а по плану, марш-
рута би била Дунавска клисура.

П. М.

Амбициони планови Дешчана

Почетком децембра истекао је конкурс за суфинансирање 
програма народности,  Фондa „Бетлен Габор”. Међу најак-
тивнијим учесницима конкурса је и овога пута било Култур-
но-уметничко друштво „Банат” из Деске, које је поднело 
максималан број пројеката.

Сегединска Српска народносна самоуправа максимално је 
искористила могућности, које је Фонд „Бетлен Габор” обја-
вио у свом конкурсу. Осим традиционалних програма, у пла-
ну рада ове самоуправе за следећу годину предвиђено је и 
неколико новина. 
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Чланови Српске самоуправе у Новом Сентивану
Бане Деспотовић, председник 
Српске самоуправе у Харкањуу

С амоуправа Срба у Чанаду 
већ дуже време ради на 
основу дугорочног плана, 

који је формулисан још 2014. године, 
а важи до 2021. У том плану посебно 
место имају образовање, верски 
живот, сарадња са матицом, одно-
сно Србима у региону, као и кори-
шћење разних конкурсних могућ-
ности. 

Пошто је почетком децембра ис-
текао рок за подношење молби на 
конкурсе код Фонда „Габор Бетлен”, 
Чанадска српска самоуправа, пред-
вођена председником Фрањом Ко-
ларом, конкурисала је још пре ис-
тека рока код овог Фонда, на пет 

конкурса. Расписи су били објавље-
ни везано за финансирање или су-
финансирање народносних програ-
ма, подухвата или приредаба кул-
турног садржаја.

Две молбе се односе на покло-
ничка путовања (један у Јегру, други 
у Сентандреју), а ту су и традицио-
нални програми, попут прославе 
ђурђевданске храмовне славе и 
Светог Николе.

Чанадска српска самоуправа по-
себан нагласак ставља на уређење 
Дома народности у насељу, који де-
ли са месним Румунима, месног 
српског православног храма, као и 
српског гробља у селу. ССЧ ће уско-

ро на гробљу поставити нови дрве-
ни крст од храстови-
не. 

Такође, у плану је и 
даље улепшавање 
Дома народности, у 
којем су се, све до 
пандемије, реализо-
вали бројни програ-
ми и то у заједничкој 
организацији са ме-
сном румунском са-
моуправом.

Чланови српске 
самоуправе у овом 
поморишком насељу 
остали су доследни 
и верни традицији. 
Пред сам крај годи-
не и овога пута су 
поделили божићне 
поклон-пакете људи-
ма, који су болесни, 
егзистенцијално уг- 
рожени и живе у те-
шком положају. 
Овом приликом пет-
наест људи је добило 
пакете од ССЧ, који 

су садржавали намирнице, слатки-
ше и друге потрепштине. Српска 
самоуправа у Чанаду се нада да 
ће конкурсне молбе бити позитив-
но вредноване, па ће и наредне 
године моћи да оствари своје про-
граме и планове.

П. М.

С рби у Новом Сентивану, пред-
вођени ССНС, на чијем челу 
се у својству председника на-

лази Теодора Крунић Дунаи, наста-
вљају улепшавање бивше парохијске 
зграде. У овом објекту српска зајед-
ница има своје клупске просторије, а 
ту се налази и седиште месне Српске 
самоуправе.

ССНС је успешно конкурисала код 
Фонда „Бетлен Габор”, па су током 
јесени извршени одређени радови на 
спољашњој обнови здања. Једна од 
просторија објекта, која се налазила 
у најтрошнијем стању, још раније је 
била испражњена са циљем да се 
уреди. Извођачки послови су у њој 
обављени, па је ускоро уследио нови 
корак на адаптацији прoстора који је 
служио за окупљање месних Срба и 
приређивање клупских вечери.

Српска самоуправа је одлучила да 
купи три нова стола и 18 столица, а и 
средња соба је добила један нов, ве-
лики сто и шесто нових столица. Сем 
тога, седиште новосентиванских Срба 
даривао је и протонамесник Свето-
мир Миличић, парох дешчански, ад-
министратор новосентиванске паро-
хије, који је приложио предивну ико-
ну Светог Саве.

Због пандемије, ССНС није била у 

прилици да одржи седницу, па је она 
обављена телефонским путем. Тада 
су се чланови договорили да на кон-
курс Фонда „Бетлен Габор”, чији је 
рок истекао 2. децембра, поднесу че-
тири конкурсне молбе. Овом прили-
ком, трочлано тело материјалну по-
дршку затражило је за прославу Са-
виндана, храмовне славе Велике 
Госпојине, одлазак на манастирску 
славу у Грабовац и одржавање серије 
српских плесачница.

Што се тиче празновања Божића, 
како нас је информисала Теодора 
Крунић Дунаи, председница ССНС, 
Срби у овом насељу надомак Сегеди-
на желели би да достојно обележе 
празник Христовог рођења, али ће 
све зависити од епидемиолошких 
прилика. Већ традиционално, прили-
ком Божића, деца се даривају од 
стране месне српске самоуправе, и 
ССНС и овога пута жели да подели 
поклон-пакетиће малишанима. Тако-
ђе, и паљење бадњака је неизвесно, 
због ситуације коју је проузроковала 
пандемија вируса корона.

Новосентиванска српска самоу-
права се нада да ће и у наредној го-
дини реализовати своје програме и 
да ће јој се планови остварити.

П. М.

Ч ланови Српске самоуправе у 
Харкању (ССХ) кажу да нису 
у потпуности задовољни по-

словним исходом ове године, у којој 
су много тога планирали, али је због 
пандемије годишњи радни план био 
поремећен. 

Након прошлогодишњих избора, 
чланови ове самоуправе – Сандра 
Параџик, Река Деме и Банe Деспото-
вић, у петогодишњи циклус ушли су 
пуни оптимизма, али им је епидеми-
ја короне пореметила планове. У 
априлу су имали заказано заједничко 
вече са месном хрватском и немач-
ком самоуправом, када је требало да 
представе одређене сегменте српске 
културе, али су овај програм били 
приморани да откажу. Такође у пла-
ну су имали и приређивање позори-
шне, односно, српске фолклорне ве-
чери, као и још неколико културних 
програма, али су, услед епидемиоло-
шке ситуације, тешка срца морали да 
донесу одлуку о одлагању помену-
тих приредаба.  

На истеку календарске године, 
ССХ је одлучила да се усредсреди на 
припрему конкурсних молби, које 
жели да поднесе Фонду „Бетлен Га-
бор”. Помоћ у писању молби за кон-
курсе затражиће од својих пријате-
ља, чланова шиклошке Српске само-
управе, са којима негују веома добру 
сарадњу. Сем тога, конкурисаће и код 
града Харкања, јер постоји могућ-
ност да се буџет ССХ-а допуни сред-

ствима из фонда већинске самоупра-
ве. 

Бане Деспотовић, председник 
ССХ-а, наговестио је да ће то тело, по-
ред одржавања сталних контаката и 
сарадње са шиклошком Српском са-
моуправом, настојати да прошири 
круг пријатељских, српских партнер-
ских организација, које желе сарадњу 
и остваривање заједничких програ-
ма, у циљу што успешнијег предста-
вљања српске културе.

П. М.

 ВЕСТИ

Наставак уређења српског гробља
и Дома народности у Чанаду

Новосентиванци купују 
намештај за друштвене 

просторије

Нови конкурсни подухвати
Српске самоуправе  

у Харкању

Српски православни храм у Чанаду
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КЊИЖЕВНОСТ Резултати СНН-овог конкурса „Милован Видаковић” 2020.

У ужи избор овогодишњег анони-
мног књижевног надметања 
ушле су приче које су испуња-

вале основне литерарне и жанровске 
критеријуме и при томе биле зани-
мљиве у тематском и језичко-стил-
ском смислу. Жири су сачињавали 
професори књижевности и књижев-
ни ствараоци: Драгомир Дујмов, Сла-
вица Зељковић и Драгана Меселџија.

Према саопштењу жирија, у доно-
шењу коначне одлуке одучивале су 
нијансе. Најбољом причом проглаше-
на је „Космајска душа” Љиљане Те-
рентић. Другу награду освојила је 
прича „Преко” Мирка Јовановића, а 
трећу „Шта си то урадила?” Драгана 
Митића. 

Жири је посебно похвалио приче: 
„Ловац меког срца” Владане Перлић 

и „Носталгија” Шимона Цуботе. Има-
јући у виду ванредне околности, које 
је узроковала пандемија вируса ко-
рона, награђеним ауторима ће при-
знања бити достављена на кућне 
адресе, до краја јануара 2021. године. 
Њихове приче биће ускоро објавље-
не у штампаном и интернет издању 
Српских недељних новина.

Овогодишњи конкурс „Милован 
Видаковић” био је расписан у две ка-
тегорије. Нажалост, у категорији за 
ауторе до 19 година, од 24 приспеле 
приче, жири није одабрао ниједну ко-
ја би била награђена. 

*
Првонаграђена прича „Космајска 

душа” занимљива је кратка повест о 
животном путу две знамените и 
угледне личности из српске књижев-

ности и публицистике - Мило-
вана Видаковића и Димитрија 
Давидовића, који су живели у 
првој половини XIX века. При-
ча је испричана питко, једно-
ставним приповедачким јези-
ком, са метафизичким елемен-
тима присутним у дуалности 
живота и смрти, у разговору 
душа два велика пријатеља. У 
њој је на поетски начин иска-
зана људска потреба за споко-
јем и миром на овом, али и на 
оном свету. Посвећена је Ми-
ловану Видаковићу, који је био 
српски писац и зачетник срп-
ског романа (1780-1841) и Дими-
трију Давидовићу (1789-1838), 
оснивачу српског дневника 
„Новине сербске”. 

Ауторка приче, Љиљана Те-
рентић је добро упућена у њи-
хове биографије, преко којих 
стваралачком имагинацијом 

измешта ликове у садашње време. Ту 
једна „душа лута” да је „жеља мине”, 
обилазећи свој завичај, да би у завр-
шном делу приче била исказана су-
штинска реченица: „Ја желим да ми 
кости буду тамо где ми душа обита-
ва.” То изговара Милован Видаковић, 
који је сахрањен у Пешти, на тада-
шњем српском гробљу, 1841. године. У 
причи се помиње место рођења Ми-

лована Видаковића, Неменикуће под 
Космајем, и Вилинско корито, где се 
и одвија разговор двојице блиских 
пријатеља, Милована и Димитрија. 
Живећи далеко од завичаја, у земља-
ма где су били странци и усамљени-
ци, они су свој завичај често помиња-
ли у разговорима. Један такав разго-
вор је тема награђене приче. Ауторка 
„Космајске приче” је веома вешто 

Победила прича  
„Космајска душа”

Љиљана Терентић 
КОСМАЈСКА ДУША

У близини „Вилиног корита”, у хладу старог храста, седе два пријатеља 
и причају о прошлим временима. Чека их пут до манастира Тресије и 
треба предахнути. Данас је Јовањдан и сунце некако другачије сија пои-
гравајући на ведром небу изнад Космаја. Нижи човек, ослоњен на стабло 
храста рашири руке и са осмехом рече:

„Е, мој пријатељу, ово су Неменикуће, моје родно село. Много сам ти 
пута о њему причао док смо били у Пешти. Доста се тога изменило, дошла 
су друга времена. Моја кућа не постоји. Сад је ту друга кућа, други људи, 
ни трага од наше сиротиње. Ништа наше нема осим овог Вилиног корита, 
али је село остало у срцу. Дођем ти ја овде добри мој Димитрије, да ме 
жеља мине, да обиђем стазе свог детињства. Душа се овде вије од Јовањ-
дана до Петровдана. Свака стопа ме подсети на оца Стевана, мајку Стан-
ку, на браћу и сестре. Као да видим стрица Апостола са лулом у устима. 
Нећу заборавити јесен 1787-е, када је цело село, џомбастим путем крену-
ло у збег, на Космај. Још осећам мирис папрати и суве траве док смо се 
пробијали кроз шуму. Саплитао сам се о корење што је вирило из земље, 
журећи да не заостајем за својима. Давно то беше, драги Давидовићу, а 
вредно је сећања!”

Његов сапутник, човек рошавог лица и уредно поткресаних бркова, 
пажљиво је слушао пријатеља. Загледан у врхове Космаја, са сетом изго-
вори:

„Мене, драги Видаковићу, теши што моја родна кућа у Земуну још по-
стоји. Када је погледам, врате се сећања на мајку и оца проту, како се 
моле испред иконе. Сећам се кад сам ти се заклео пре него што сам за-
просио Савку, да ћу деци дати имена јунака из твојих романа. Сину дадох 
име Светозар, испуни ми се жеља, али моја Савка се представи Господу 
одмах после порођаја и не дочеках да имамо 'ћер Драгињу. Нисам могао 
сам да живим, те се поново ожених и добисмо 'ћер. У знак сећања на му-
ченицу што испусти душу на порођају, дадох јој име Савка. Жао ми је што 
не усвојих једну девојчицу, па да јој дадем име Драгиња, а требао сам и 
још једно мушко, па да га назовем Чедомиљ, као што уради твој јунак 
Љубомир Соколовић у Јелисијуму”.

Димитријеве очи као да су биле осетљиве на светлост па је „чкиљио”, 
а из њих је избијала сета и жал због неучињеног. Погледа пријатеља па 
настави:

„Ово село има душу Миловане, видим како одише лепотом. Драго ми 
је што се одржавају Видаковића дани, између два велика празника.

„И мени је драго што ме се народ сећа. Само имам велику жал, драги 
Димитрије. Волео бих да ми кости почивају баш овде, испод старог храста 
код Вилиног корита, а не тамо у Пешти, где је гробља преоравају. Тамо о 
мом постојању говори само мермерни крст што га подиже Матица срп-
ска, а знам да ми је овде место! Твоје кости почивају на старом гробљу у 
Смедереву, гроб ти је поред цркве посвећене Успењу Пресвете Богоро-
дице, милује их мирис тамјана. А ја желим да ми кости буду тамо где ми 
душа обитава, мој Димитрије!”, рече Милован и заплака се.

На овогодишњи конкурс „Милован Видаковић”, за нај-
бољу кратку причу на српском језику, који традиционално 
расписују Српске недељне новине из Будимпеште, присти-
гло је близу 200 прича из готово свих земаља нашег реги-
она. Жири је одлучио да у категорији аутора старијих од 
19. година додели три награде и да две приче посебно 
похвали, док награде у категорији младих аутора овога 
пута нису додељене.
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реконструисала историјски извор и 
догађаје из прошлости, како би сачи-
нила своју причу.

*
Другонагађена прича „Преко” ис-

причана је у првом лицу као дирљиво 
сећање на судбину породице Луко-
вац, у којој су мушке главе углавном 
страдале у ратовима вођеним на на-
шим просторима. У фокусу приче је 
бесмисао и пустошење живота обич-
ног човека захваћеног ратом, његова 
прерана погибија у рату, или његов 
нестанак без икаквог трага, не мање 
трагичан за његову породицу, која не 
престаје да га чека ни након завршет-
ка рата, иако с‘ мало вере да је жив. 
Тако неутешни отац пали свећу своме 

сину Момчилу Луков-
цу на прозору поро-
дичне куће, не би ли 
осветлио пут његовој 
души за повратак сво-
ме дому. Приповедач, 
припадник младе ге-
нерације, као део по-
родице Луковац, чува 
успомену на своје 
сроднике, не тражећи 
одговоре на питање 
оправданости њихо-
вих живота, али тра-
жећи излаз из лави-
ринта у коме су њихо-
ви животи нестали. Он 
жели отићи далеко од 
стратишта својих пре-
дака, издићи се из ње-
га, отићи преко, вину-
ти се изнад океана, на-
пуштајући место у 
којем чак „и сунце, кр-
волиптећи, нестаје у 
тој незаситој равни-
ци.”

*
Трећенаграђена 

прича под насловом, 
као криком и прекором: „Шта си то 
урадила?”, упознаје читаоца са глав-
ним јунаком који потиче из једне 
скромне и честите породице, младим 
човеком. Све што он носи са собом, 
одлазећи у свет из родне куће, су 
усвојене породичне вредности. Иако 
га далеки свет није стигао изменити 
у периоду од пола године, колико је 
у њему боравио, пре него што је одлу-
чио да први пут оде до својих, имао 
је жељу да се из тог света пред њима 
појави другачији, као нов, модеран 
човек. Зато се одлучио за одело, које 
би на најочигледнији начин разлико-
вало његову појаву од осталих, мо-
дерну јакну и фармерице од поцепа-
ног џинса. На његово жаљење изо-

стао је узвик: „ау!“, као 
очекивана реакција 
укућана, а негативна и 
неодобравајућа реак-
ција, мада пред њим 
прећутана, открила се 
ујутру када он угледа 
своје модерно одело 
без стилских подеро-
тина, јер их је мајка у 
току ноћи, док је он 
спавао, прецизно уши-
ла. Овом причом про-
вејава блага животна 
иронија присутна че-
сто у непомирљивости 
старог и новог, као и 
међусобног неразуме-
вања различитих гене-
рација.

*
Аутори награђених 

прича су већ, у мањој, 
или већој мери, афир-
мисани писци, што на 
посебан начин говори 
о значају овог конкур-
са и тежини посла ко-
ји је пред собом имао 
жири. 

Ауторка првонагра-
ђене приче „Космај-
ска душа” је Љиљана 
Терентић.

Рођена је 1963. годи-
не, у Београду; живи и 
ствара у Смедереву. 
Бави се сликарством 
(првенствено иконопи-
сом), пише духовне, 

родољубиве, мисаоне, 
љубавне и дечје песме, 
приче, есеје. Добитник 
је многих награда, пове-
ља, плакета, медаља, ди-
плома. Члан је Уметнич-
ког клуба „Расковник” и 
огранка СКОР-а у Сме-
дереву. У прошлој годи-
ни радови су јој штам-
пани у 24 Зборника, не-
колико часописа, 
домаћих и светских ан-
тологија. Годину 2020. 
обележиле су награде 
и признања.

Дoбитник друге на-
граде Мирко Јовано-
вић, аутор приче „Пре-
ко”, рођен је 1985. годи-
не у Бијелом Пољу. 
Објавио је збирку пое-
зије „Каменолом” 
(2012), роман за децу 
„Перо птице додо” 
(2018) и роман „Између 
црних поља” (2020). До-
битник је друге награ-
де на конкурсу „Милу-
тин Ускоковић” за при-
поветку (2011); награде 
„Млади Дис” (2012) за 
рукопис збирке „Каме-
нолом”, за коју је добио 
и награду „Аладин Лу-
кач” (2013); прве награ-
де на конкурсу „Вука-
шин Цонић” за кратку причу (2013); 
друге награде Народне библиотеке 
Бор за кратку причу (2013); награде 
„Лаза К. Лазаревић” за приповетку 
(2014). Рукопис романа за децу „Перо 
птице додо” био је године 2017. један 
од пет награђених на конкурсу ИК 
„Клет” расписаном у оквиру акције 
„Читалачки маратон”. За роман „Из-
међу црних поља” добио је 2020. пр-
ву награду за прозни рукопис Мати-
це српске – друштва чланова у Цр-
ној Гори. Живи у Старој Пазови.

Добитник треће награде Драган 
Митић, аутор приче „Шта си то ура-
дила?”, рођен је у Нишу, 1956. године. 
Почео је да објављује литерарне тек-
стове крајем 2019. Неке од песама и 
прича су објављене у двојезичном 
зборнику који је штампан у Љубља-
ни 2019. На конкурсу Словеначког 
метеоролошког друштва, 2020, на те-
му времена, његова кратка прича 
објављена је и у стручном часопису 
„Ветрница”. На више Међународних 
конкурса су његова књижевна дела 

одабрана за штампање: песме у 
зборнику „Деспотова ризница”, Бео-
град 2020; прича за децу, дечја песма 
и дечје хаику песме у зборнику „Де-
ци с љубављу”, Београд 2020; песма 
у зборнику „Бешеновска приноше-
ња”, Бешеново 2020; песма у зборни-
ку „Себиљска ријеч”, Сарајево 2020; 
песма у зборнику „Ехо поезије, Бал-
канска песничка унија-Поезија го-
дине”, први циклус, Сарајево 2020; 
изабрана песма и кратка прича у 
„Зборнику Сосед твојега брега, Па-
ралеле”, Љубљана 2020; кратка прича 
у зборнику „Приче саткане од 357 
речи”, Књижевне вертикале, Бео-
град, 2020; песма у зборнику „Прља-
ча” Књижевно друштво Вихор, Дер-
вента 2020; песма у зборнику „У огле-
далу сна”, Друштво књижевника 
„Душко Трифуновић“, Кикинда 2020. 
Његов есеј је ушао у шири избор за 
најбољи есеј 2020. године у Словени-
ји. Пише на српском и на словенач-
ком језику. 

С. З.
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П етар Текелија је неко време 
провео у Новој Србији, области 
у којој су плански насељавани 

Срби. Сагласно плану о насељавању 
Новоруске губерније 1764. године, до-
био је парцелу за кућу у Новомирго-

роду и земљу за насељавање у њего-
вој околини. Војна колегија поставила 
га је 1764. године на дужност коман-
данта Српског хусарског пука. 

Фелдмаршал П. С. Салтиков, пове-
рава Текелији команду над посебним 
руским летећим одредом. Он је имао 
најчешће задатак да оперише као оја-
чана извидница у непријатељској по-
задини, да напада линије комуника-
ције и снабдевања. Током извршава-
ња једног таквог задатка, код места 
Кеслин, Текелија је био рањен у десну 
ногу. Није напуштао армију, док је ле-
чио рану. Брзо се вратио на чело свог, 
већ чувеног летећег одреда, који је 
сада имао улогу ојачане претходни-
це. 

У освајању Берлина, октобра 1760. 
године, учествовао је и потпуковник 

Текелија са Српским пуком и козаци-
ма под командом генерала Румјан-
цова, који је посебно истакао Текели-
јину храброст. Такође се са својим 
одредом прославио у бици код Гол-
науа, 16. октобра 1761. године, након 

чега је добио пуковнички чин. Тиме 
је било завршено Петрово учешће у 
Седмогодишњем рату.

Од 1764. године, почињу Текелијине 
сталне службене мисије у саставу ру-
ског експедиционог корпуса на тери-
торију Пољско-литванске уније, про-
тив пољских конфедералиста. Ступа-
њем Српског хусарског пука на тло 
пољске Украјине, почео је рат против 
Пољске. Војна колегија унапредила 
га је 1767. године у чин бригадира, а 
уз то је добио и велике поседе (3160 
десетина земље) у Великом Лугу.

Текелија је такође учествовао и у 
Руско-турском рату, који је почео тур-
ском објавом рата 1768. године док су 
ратне операције отпочеле тек наред-
не године. Из овог рата Текелија је 
изашао са сада већ завидним рангом 

у војсци. У част Кучук-кајнарџијског 
мира, произведен је у генерал-поруч-
ника 17. марта 1774. године, а орден 

Св. Георгија трећег степена добио је 
26. септембра исте године. У исто вре-
ме именован је за команданта војске 
Новоросијског краја, у одсуству кнеза 
Грегорија Потемкина.

Текелија је био на дужности врхов-
ног управитеља Запорожја. Извршио 
је реформу административно–тери-
торијалног уређења. Саставио је про-
јекат поделе деснообалног и левоо-
балног дела Запорожја из-
међу Новоруске и Азовске 
губерније, који је спрове-
ден током друге половине 
1775. године. Од 1776. до 
1783. године, бавио се углав-
ном питањима насељавања 
војски Новоруске губерни-
је.

Петар Текелија је имено-
ван за главнокомандујућег 
посебне армије од 18.000 
војника, формиране да би 
штитила руске државне 
границе на источним оба-
лама Црног мора. Са овом 
армијом учествовао је у гу-
шењу татарских побуна на 
територији Кримског кага-
ната у току 1777-1778. годи-
не и инкорпорацији Крима 
у оквире Руског царства 
1783. године. 

Године 1786. Текелија је 
био унапређен у чин гене-

рал-аншефа, што је био највиши чин 
међу Србима официрима у Русији. 
Следеће године, постао је шеф Ни-
жегородског драгонског пука. Одли-
кован је и орденом Св. Владимира 
првог степена.

Године 1787. избио је нови рат из-
међу Русије и Турске. Одмах на по-
четку рата, Текелија је на основу лич-
не заповести кнеза Потемкина био 
постављен за команданта Кавкаског 
корпуса. Почетком 1787. године, сти-
гао је на Кавкаску линију. Свој штаб 
сместио је у тврђаву Георгијевск. Уче-
ствовао је у више похода, од којих је 
најбитнији поход на десну обалу Ку-
бана до зидина Анапе и подножја 
Кавказа. 

У пролеће 1788. године Текелија је 
пао с коња, тешко се повредио и није 
се више опоравио. Команду над Кор-
пусом задржао је до јуна 1789. године. 
Када је схватио да неће оздравити, 
напустио је активну службу у војсци. 
Посебном одлуком царице Катарине 
II задржао је и даље своје раније при-
надлежности.

Петар Текелија се није женио, али 
је имао двоје деце, сина и кћерку, ко-
је му је родила љубавница. Дворац у 
којем је живео, саградио је у Ново-
миргороду. Осим цркве Светог Алек-
сандра Невског на свом поседу у 
Хмељову, Текелија је при Николајев-
ској цркви у Новомиргороду израдио 
и украсио кaпелу посвећену светим 
апостолима Петру и Павлу. Последње 
године живота, провео је у раскоши. 
Имао је расне хртове и коњушнице 
са расним коњима. 

Д. А.

 ГОДИШЊИЦА Три века од рођења Петра Текелије (1)

Човек од поверења руске царице Катарине Велике
У Руском царству су се 70-их година XVIII века створили 

услови за решавање питања Козака, који су се 30-их годи-
на тог века населили у Новој Сечи, у Запорожју. Овај зада-
так, царица Катарина Велика поверила је Петру Текелији. 
Због успеха на том пољу, 10. јула 1775. године царица га је 
наградила Орденом Светог Александра Невског. Добио је 
тада имања са 500 кметова у Витепској губернији. 

САВА ТЕКЕЛИЈА РАЗОЧАРАН СТРИЦЕМ
Занимљиво је да Сава Поповић Текелија није спомињао свог стрица 

Петра по добру, када је 1787. године боравио на његовом имању: „Мени 
сви говорили зашто мене стриц не узме за ађутанта, први би ађутант био 
мајор, а друга два капетана, дакле уместо једнога от ови' мого би ме узе-
ти. Ја сам се то и надао, но стриц уместо да би се старао мене произвести, 
то он мене угњетавао и чем мене други више почитовали, то он све уни-
жавао. Ја узрок томе нисам знао, кроме мислио да ноћна кукавица, њего-
ва подложница, која је имала двоје деце от шталмајстера с којим се др-
жала, но стриц мислио да и' он начинио. Она ваља да му је и ноћу и дању 
кукала бојећи се да стриц мене не учини наследником, како ме је и звао 
и искао од мога оца”, писао је Сава Текелија.

Царица Катарина Велика

Избијање руско-турског рата (1787)

СИН АЛКОХОЛИЧАР ПРОЋЕРДАО БОГАТСТВО
Тешко болестан, после пада с коња, Петар Текелија је умро почетком 

1792. године. Сахрањен је у Новомиргороду, у капели Св. Петра и Павла. 
Пред крај живота, признао је очинство над ванбрачном децом, сином 
Александром и кћерком Маријом. Дао им је презиме и учинио их наслед-
ницима већег дела свог богатства. На његову интервенцију, царица је до-
зволила да његова деца приме породично презиме и грб Текелија. О њи-
ма и имању су се након Петрове смрти бринули старатељи. Међутим, 
Александар је постао пијаница, спискао је очево богатство и умро од 
алкохолизма. Убрзо након Петрове смрти, његов некада раскошни мајур 
(имање), продали су старатељи његовог сина Александра администраци-
ји Новоруске губерније. 
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В ељко и Мара су на полеђини 
потписивали сваку фотогра-
фију, не само с намером да 

олакшају посао онима који ће бити 
задужени за њихов легат, већ да себе 
и своје савременике сачувају од забо-
рава. Измучени и већ у годинама, свој 
дом су претворили у својеврсну оазу, 
уточиште у које би се склонили од 
свакодневних недаћа. Време су про-
водили у писању, читању књига и у од-
марању у пространом дворишту.  Ис-
пред куће у Драјзеровој, Петровићу 
је 1965. године предат први примерак 
књиге „Kритичари о Вељку”. На фото-
графији (између осталих) Драшко Ре-
ђеп, Живан Милисавац, Р. Радујков, 
Божидар Kовачек.  

Савременици су Вељка Петровића 

описивали као високог, витког, уред-
ног господина правилног држања. Го-
ворили су да је и на купалиште дола-
зио у оделу са краватом како би са-
чувао мит о својој физичкој 
складности. У великој мери је обраћао 
пажњу на своју појавност и друштве-
ни углед. Kлонио се боемштине. Био 
је занимљив, речит, марљив, способан 
човек који је много волео своју супру-
гу и пријатеље.

Један савременик је о њему напи-
сао: „Пречански господствен, бри-
жљиво је неговао господствени енте-
ријер домаћег живота у култивиса-
ном, естетском и артистичком 
рафинману…”.

Већ 1903. године професионално је 
почео да се бави новинарством и књи-

жевношћу, објављујући песме и по-
ставши дописник „Новог Србобрана”, 
потом сауредник часописа „Цроатиа” 
у Загребу, а онда и уредник „Слободе” 
у Митровици. Неколико година потом, 
отишао је у Сарајево где је био нови-
нар у редакцији „Српске ријечи”. 
Пред Балканске ратове први пут је 
дошао у Београд. Kао ратни извештач 
писао је за новосадски „Браник”, а пу-
товао је и у Скопље, Врање, Софију и 
Букурешт – где је извештавао са пре-
говора о миру на Балкану.

Будућу супругу, Марију Мару Ман-
драшевић, упознао је пред почетак 
Првог светског рата, на премијери 
драме „Без среће” у Народном позо-
ришту у Београду. Од тог тренутка, 
њихови сусрети били су чести.

Дођем до ћошка, па ми саме ноге 
уђу у вашу улицу… - писао је својој 
изабраници.

Током трагичних дешавања која су 
уследила, слали су писма једно дру-
гом на различите адресе по Европи. 
Вељко је као добровољац отишао на 
бојиште у Ваљево, а потом и у Пецку. 
У Нишу је радио у уредништву „Са-
времених питања”. Са војском се по-
влачио преко Kосова и Албаније. Тада 
записује: 

Болестан, у друштву другова доне-
давно живахних и духовитих, а сада 
раздражљивих од непријатних сумњи 
и болова. За нама пуста, заморна Ро-
гозна, Бањска, Митровица, с кратко-
трајним лежајима већ загађене сла-
ме…

При повлачењу, као новинар је био 
изабран за члана „Билтена”, па је оти-
шао у Женеву, док је крај рата доче-

као у Паризу. Са Маром се венчао тек 
1919. године у Kули, родном месту ње-
не мајке. Прво је радио у Новом Саду, 
да би га Министарство просвете Kра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца по-
том поставило за референта за посло-
ве у Уметничком одељењу у Београду, 
где се бринуо о уметничким спомени-
цима. Указом министра просвете 1921. 
године, постављен је на дужност ше-
фа кабинета. Четири године касније, 
Вељко је изабран за дописног члана 
САНУ, а потом и за редовног 1936. го-
дине. Ово су му многи савременици 
замерили, узимајући му за зло што 
није завршио факултет.

Тих година Петровић почиње сво-
јим пријатељима да се жали на пре-
мор и стомачне тегобе које су поста-
ле хроничне. Непрестано је радио, 
уједно верујући да није довољно по-
штован – да се о његовом труду, пе-
смама и приповеткама не пише, не 
расправља, и то га је тиштило до кра-
ја живота. Наступа Други светски рат 
и он, као и велики број српских инте-
лектуалаца, бива послат у Бањички 
логор где је провео три месеца. Пре-
живео је, па је пред крај рата поста-
вљен за директора Народног музеја у 
Београду, позицији на којој ће остати 
до 1961. године.

У то време је написао велики број 
текстова, организовао значајне изло-
жбе, бавио се књижевношћу. Поред 
новинарског рада, Вељко је написао 
и објавио велики број збирки песама 
и приповедака за које је добијао на-
граде.

(Наставак у следећем броју)
Д. А.

Одмах након усељења у кућу на Дедињу, из захвалности, 
Петровићи су почели да уређују свој дом са жељом да га 
претворе у легат и оставе граду након њихове смрти. Сваки 
предмет је имао своје место. Kућа је била пуна књига – би-
блиотеке од преко три хиљаде примерака, богате ликовне 
збирке разних сликара, вајарских дела, породичних фотогра-
фија, значајних рукописа и преписки и вредног покућства. 

СЕЋАЊЕСудбина куће-легата познатог пештанског студента 

Дом Вељка Петровића деценијама препуштен пропадању (2)
ТЕЧНО ГОВОРИО МАЂАРСКИ

Вељко Петровић је рођен у Сомбору 4. фебруара 1884. године. Мајка 
Милева је преминула убрзо након порођаја, па је отац Ђорђе, касније 
монах Герасим, остао сам са четворо деце. Вељко се школовао у Срем-
ским Kарловцима, Сомбору и у Пешти, где је био смештен у Текелијанум 
где је похађао студије права. Апсолвирао је, али није завршио факултет. 
Мађарски је течно говорио до краја живота. Волео је српство и имао је 
велику жељу да се искаже.

ОБИМАН САДРЖАЈ ЛЕГАТА
Легат Вељка Петровића је комплексног типа. Садржи цело имање и 

кућу, намештај, покућство, слике и цртеже из XIX и прве половине XX 
века, библиотеку од преко 3000 књига, личне предмете и архивску грађу 
– рукописе, белешке, писма, говоре, аутобиографске записе, скице са 
предавања, есеје, приче, фотографије. Сведочанство једне епохе. Мала, 
а веома значајна приватна историја. 

МАЈКА СЕ СВЕСНО ЖРТВОВАЛА
Драгослав Адамовић, новинар „Политике”, овако је описао радну собу 

Вељка Петровића, током разговора уочи књижевниковог осамдесетог 
рођендана:

„Соба је топла и присна. У старинској столици, с оним високим насло-
ном, седи чика Вељко Петровић. Прекопута Добровићев портрет са кога 
нас гледа, мало резигнирано, тридесет година млађи Вељко Петровић. 
Около књиге, стари бакрописи, један из прве половине XVII века за свега 
десет франака купљен код неког букинисте, на Сени. Два достојанствена 
попа, сваки као да је Арсеније Чарнојевић, на једној витрини. То су фо-
тографије оца и деда. На столу, надомак руке, мала избледела слика 
младе, лепе, витке жене, с чудним, тужним очима. – То је моја мајка. Умр-
ла је четири недеље пошто ме је донела. Свесно се жртвовала. Рекли су 
јој – ако ме не роди, све ће бити у реду. Имала је деце, али је хтела да ме 
роди. Никада ме на својим рукама није држала. Годинама је гледам, знам 
сваки детаљ њеног лика, њеног благог, сетног лица…”
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ОБРАЗОВАЊЕ Конкурс Владе Србије за доделу стипендија

K андидати заинтересовани за 
добијање стипендије прија-
вљују се преко дипломат-

ско-конзуларних представништава 
Републике Србије у државама у који-
ма живе. 

Структура стипендије:
Стипендија у оквиру пројекта обу-

хвата:
• бесплатну припремну наставу 

српског језика (интензиван курс срп-
ског језика након доласка у Републи-
ку Србију);

• бесплатно школовање на основ-
ним академским и струковним сту-
дијама, специјалистичким струков-
ним студијама, мастер академским и 
струковним студијама, специјали-
стичким академским или докторским 
студијама;

• стипендију у износу од 15.000.00 
динара месечно;

• бесплатну услугу смештаја и ис-
хране у установама студентског стан-
дарда;

• обавезно здравствено осигурање;
• бесплатну боравишну визу;

• бесплатно признавање средњо-
школских диплома;

• бесплатно признавање високо-
школских диплома.

Стипендија у оквиру пројекта не 
обухвата:

• путне трошкове приликом дола-
ска и одласка из Републике Србије;

• трошкове јавног градског превоза 
у Републици Србији;

• трошкове за уџбенике и радне ма-
теријале у току студија.

Услови за добијање стипендије:
Стипендију може да оствари кан-

дидат који испуњава следеће услове:
• Да је припадник српске етничке 

заједнице у земљама региона - Репу-
блици Словенији, Републици Хрват-
ској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, 
Републици Северној Македонији, Ру-
мунији, Републици Албанији и Ма-
ђарској; да има држављанство једне 
од земаља региона обухваћених про-
јектом;

• Да је млађи од:
- 21 године за студије првог степена 

– основне академске студије, основне 
струковне студије;

- 25 година за специјалистичке 
струковне студије првог степена и за 
студије другог степена – мастер ака-
демске студије, мастер струковне сту-
дије. специјалистичке академске сту-
дије;

- 35 година за студије трећег степе-
на - докторске академске студије;

• Да има одговарајуће образовање: 
наведено у Закључку Владе Републи-
ке Србије који је у прилогу; конверза-
цијски ниво знања енглеског или срп-
ског језика.

Документација за пријављивање:
Документација коју доставља кан-

дидат приликом пријављивања:
• пријава на конкурс са информа-

цијом о два студијска програма која 

жели да похађа, и то у складу са сво-
јим претходним образовањем и усло-
вима уписа на жељени студијски про-
грам у Републици Србији; биографи-
ја са мотивационим писмом на 
енглеском или српском језику; фото-
копија путне исправе (пасош);

• докази о стеченом образовању 
– оверене фотокопије докумената 
(средњошколска сведочанства, ди-
плома о завршеном средњем образо-
вању, дипломе о стеченом високом 
образовању, мастер дипломе, преписе 
оцена и додатке дипломи) преведене 
на српски/енглески језик;

• доказ о знању енглеског или срп-
ског језика на конверзацијском нивоу 
(сертификат, уверење, потврда и сл.);

• лекарско уверење не старије од 
шест месеци којим се потврђује да 
кандидат не болује од неке заразне 
болести;

• уверење да је ХИВ негативан.

Рок за пријављивање:
Рок за слање пријавних формула-

ра са пратећом документацијом је 30. 
децембар 2020. године.

Одабрани стипендисти су у обаве-
зи да:

• Донесу оригинале докумената 
(средњошколска сведочанства, ди-
пломе о стеченом високом образова-
њу, мастер дипломе, преписе оцена и 
додатке дипломи), преведене на срп-
ски/енглески језик приликом доласка 
у Републику Србију;

• Донесу оригинал лекарско увере-
ње не старије од шест месеци, којим 
се потврђује да кандидат не болује 
од неке заразне болести приликом 
доласка у Републику Србију;

• Донесу оригинал уверење да су 
ХИВ негативни.

Више информација о конкурсу, 
укључујући и пријаву, можете погле-
дати и преузети на адреси: 

www.dijaspora.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије расписало је Kонкурс за доделу стипен-
дија у оквиру Пројекта ,,Србија за Србе у региону”. Kрајњи 
рок за доставу документације свих пријављених кандида-
та је 30. децембар 2020. године.

„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА”

У оквиру програма „Stipendium 
Hungaricum” студије су бесплат-
не, обезбеђени су стипендија, 

смештај у интернату или додатак за 
становање, здравствено осигурање и 
друге студентске услуге. 

Програм је намењен искључиво 
држављанима Србије, односно не мо-
гу се пријавити двојни држављани 

Србије и Мађарске. „Онлајн” пријава 
омогућена је једном годишње, а 
укључено је око 30 факултета, са ви-
ше од 400 студијских програма. На-
ставни језик у већини случајева је ен-
глески, али постоје и програми на 
немачком и француском.

Ако студент жели да студира на 
мађарском језику, има могућност да 

упише такозвану нулту годину студи-
ја и годину дана похађа курс мађар-
ског како би могао да студира на том 
језику.

„Stipendium Hungaricum” је најпре-
стижнији програм стипендирања од 
стране мађарске владе за високо 
образовање, а нуди широк спектар 
курсева за студенте са одличним 
академским резултатима. Циљ сти-
пендије је да подржи интернациона-
лизацију мађарског високог образо-
вања и његов стални развој, ојача ме-
ђународне односе академске и 
истраживачке заједнице и промови-
ше добру репутацију и конкурент-
ност мађарског високог образовања 
широм света.

Програм је основала мађарска 
влада 2013. године, а надзор над њим 
врши Министарство спољних посло-
ва и трговине, односно Јавна фонда-
ција „Темпус”.

Заснован је на билатералним спо-
разумима о образовању између Ма-
ђарске и влада одређених држава и 
већ је доступан на пет континената, 
у приближно 70 земаља из којих до-
лази више од 5000 међународних сту-
дената сваке године. Подносиоцима 
захтева се нуди више од 500 програ-
ма са пуним степеном студија, који 
покривају сва поља високог образо-
вања на свим нивоима, укључујући и 
докторске програме.

Занимљиво је да би, према анке-
тама, више од 90 посто ранијих сти-
пендиста поново изабрало Мађар-
ску као земљу за даље стручно уса-
вршавање.

Више информација на адреси: 
www.stipendiumhungaricum.hu

Конкурс и за држављане Србије

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДИРАЊЕ  
У МАЂАРСКОЈ

Kонкурс за студирање у Мађарској – програм Стипенди-
ум Хунгарикум за српске и друге стране држављане отво-
рен је до 16. јануара наредне године. У програм је укључе-
но око 30 факултета, са више од 400 студијских програма. 
Наставни језик у већини случајева је енглески.

- Конкурс отворен до 16. јануара -
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Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.

18. 12. петак - Вечерње  16.00 ч. 
19. 12. субота – Свети Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
19. 12. субота – Вечерње  16.00 ч.
20. 12. недеља – (Детињци) СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
26. 12. субота – Вечерње  16.00 ч.
27. 12. недеља – (Материце) СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
02. 01. субота - Вечерње  16.00 ч. 
03. 01. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
06. 01. среда – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
06. 01. среда – Вечерње 
са паљењем бадњака  17.00 ч.
07. 01. четвртак - СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
07. 01. четвртак -  Вечерње 16.00 ч.
08. 01. петак – СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
08. 01. петак – Вечерње 16.00 ч.
09. 01. субота – СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
09. 01. субота – Вечерње 16.00 ч.
10. 01. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

ИНФО

Културни и медијски центар „Српски венац”

ИЗЛОЖБА СЛИКА БОЖИДАРА СРЕБРА

Петак, 18. децембар 2020. у 20.00 ч.
(Фејс-онлајн, директно)

Изложбу уметничких слика академског сликара Божидара 
Сребра из Јајца (БиХ), који је добар део свог живота 

провео у Будимпешти, отвориће Зорица Јурковић Ембер, 
директор „Српског венца”.

О уметничком стваралаштву сликара говориће: 
Изабела Борза, професор ликовне уметности

Гости програма: 
Бранка Башић, вокални солиста 

и Слободан Вертетић, 
инструменталиста на хармоници

 Домаћин вечери:
 Катарина Павловић Бачи 

За технику су задужени:
Душан Которчевић 

 Мирко Митар Кркељић
и Богдан Сабо

ЈУБИЛЕЈ КРШТЕЊА ДР КЛАРЕ МЕЗЕИ
У недељу, 20. децембра, после Свете литургије у цркви 

Светог Георгија у Будимпешти, др Клара Мезеи ће у 
црквеној порти симболично обележити 20 година од 
свог крштења, уз свештенство, чланове Црквеног 
певачког друштва и вернике. 

Том приликом, она жели да се захвали што је топло 
примљена и прихваћена у Српској православној цркви 
и да пожели свима добро здравље, мир и љубав у овим 
тешким временима. За ту прилику, присутни у порти 
ће бити послужени топлим куваним вином и посном 
храном.

Др Клара Мезеи је једна од најактивнијих 
парохијанки при Храму Светог Георгија у Будимпешти, 
по струци адвокат, чланица Црквеног певачког 
друштва, талентовна песникиња и ауторка низа 
текстова духовног карактера. 

 СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
7. ЈАНУАРА 2021.

Обавештавамо читаоце да ће наредни, божићни број нашег 
листа из штампе изаћи 7. јануара 2021. године, после 
двонедељне паузе, коју у ово доба године користе запослени 
у штампарији која штампа "Српске недељне новине". Наши 
сарадници ће, међутим, и за то време бити ангажовани на 
припреми интернет издања нашег листа, као и на креирању 
Фејсбук странице СНН-а.

Нажалост, због епидемије вируса корона отказане су многе 
манифестације у српској заједници у Мађарској, које су 
традиционално биле одржаване у овом периоду, што се 
неминовно одражава и на садржај нашег листа. Ипак, 
досадашња динамика његовог излажења биће настављена 
и у условима ванредног стања.

Ваш СНН

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

Такмичење у писању бајки у 
школи „Никола Тесла”

Сахрањен Џеј: 50 виолина 
испратило легенду на вечни 

починак

Милош Жутић рецитује песму 
„Санта Мариа дела салуте”

Честитка Управе за дијаспору 
поводом 30 година рада СНН

Снимак монодраме ☻„Мудри и 
јуначни војвода Јанко Катић” из 
Српског позоришта у Мађарској
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Милорад Крстић, пештански мултимедијални уметник (2)КУЛТУРА

Који су вас филмови инспирисали 
за „Рубена Брандта - колекцио-
нара"? У сликарству, такође, 
имате серију слика инспириса-
них књижевним делима. 
– Не знам због чега, али сам од-

увек имао потребу да своју идеју 
уобличим, материјализујем, да не 
остане само у мојој глави. Јер бих 
је, у противном, заборавио, као што 
често ујутру заборавим сан који 
сам ноћу сањао. Да не бих забора-
вљао „своје снове”, ја остављам њи-
хове трагове на папиру, на платну, 

на фотографији, или филму. Са јед-
наким задовољством сликам чет-
ком акрил на платну као што олов-
ком скицирам стрип причу, правим 
документарни филм о Будимпешти, 
или сценографију за Мадачеву 
„Људску трагедију”. Најмањи зајед-
нички садржилац за све те радове 

јесте потреба да моја идеја буде све-
жа, необична, другачија. У филму има 
готово две стотине референци на по-
знате филмове, слике, скулптуре, по-
стере и књижевна дела. Даћу један 
класичан пример. У филму Сергеја 
Ејзенштајна „Иван Грозни” из 1944, чу-
вена је сцена цара, који са жезлом у 
руци, стоји на степеништу двора, а 
иза њега, на зиду, види се огромна 
сенка. Ја сам сцену поновио у тренут-
ку кад Мими, у Паризу, бежећи од де-
тектива Kовалског, трчи уз степенице, 
поред лифта. На степеницама стоји 

пуначка кућепазитељка са метлом у 
руци. Иза ње је, наравно, огромна сен-
ка на зиду. Даћу вам пример и једне 
мање познате сцене, која је мени то-
лико драга да сам морао да је угра-
дим у причу. У филму „Волите ли 
Брамса” из 1961, режисера Анатола 
Литвака, Ив Монтан седи у паркира-

ним колима. У унутрашњем ретрови-
зору примећује девојку на тротоару. 
Да би видео њену целу фигуру, окре-
ће ретровизор у вертикалан положај. 
У нашем филму, главни негативац, Ба-
рутански (назван по диктатору из по-
литичког романа Мирослава Kрлеже 
„Банкет у Блитви”) такође, седи у пар-
кираном аутомобилу и окреће уну-
трашњи ретровизор у вертикални по-
ложај, да би боље видео Kовалског. 

Заправо, цео филм је шетња кроз 
историју уметности, али није случајна 
шетња. Одабирао сам слике које су 
одговарале мојој причи. 

Моја основна идеја била је да Ру-
бена у ноћним сновима прогањају 
карактери са чувених слика. Нисам 
хтео да то буду некаква чудовишта 
са платна Гоје, или Хијеронима Бо-
ша, напротив, сматрао сам да је ин-
тересантније ако га прогањају мала, 
слатка деца. Одмах ми је пала на ум 
Веласкезова мала принцеза – „Мала 
Маргарита“. И, док се Рубен у купеу 
воза бори за живот са малом Мар-
гаритом, замислио сам да ту борбу 
равнодушно посматра један дечак 
који све време звиждуће нашу ме-
лодију „Kиша пада, трава расте”. Ру-
бен га преклиње за помоћ, али дечак 
и даље звиждуће. Kренуо сам на ин-
тернету у потрагу за портретом де-
чака који звиждуће и налетео сам 

на слику сјајног америцког уметни-
ка Франка Дувенецка „Дечко који 
звиждуће” из 1870, сада у „Далас му-
зеју“. Направио сам римејк који се 
одлично уклопио у атмосферу сце-
не коју сам желео. 

У завршној сцени филма, на ши-
нама је потпис Едгара Алан Поа, 
родоначелника крими и детек-
тивске приче, али и мистицизма. 
Да ли наше време носи дозу ми-
стицизма? 
– На шинама је PCFC 231 што је на-

зив композиције Артура Хонегера из 
1924, посвећене моћној америчкој ло-
комотиви званој Пацифик 231. Том 
композицијом почиње филм. Иници-

јали Едгара Алан Поа (ЕАП) исписани 
су на вагонима. У сцени сахране Ру-
беновог оца, у првом плану се види 
надгробни споменик са урезаним по-
дацима Вилијам Вилсон 1839 - 1924. 
Наиме 1939. године Едгар Алан По је 
издао „Kратке приче”, међу којима је 
била и прича под називом „Williаm 
Wilson”. То је млади студент који от-
крива да има свог двојника - допел-
генгера, како то називају у свету. При-
ча је била инспирација за немачког 
писца Ханса Еверса и режисере Паул 
Вегенера да 1913. године направи не-

ми хорор филм „Студент из Прага”. 
Мој римејк оригиналног филмског 
постера видљив је у сцени када Рубен 
улази у очеву филмску лабораторију. 
Овим сценама, у којима се појављују 
ознаке везане за Поа хтео сам да на-
говестим мистериозну двојност Рубе-
на Брандта.

Kакву будућност проричете 
уметности? Може ли „лепота да 
спасе овај свет"? 
– Не верујем да лепота може да 

спасе свет. Једино разум, доброта и 
просвећеност. Kада би све државе 
овог света кренуле путем Финске, 
Норвешке, Новог Зеланда, или Kанаде, 
будућност наше планете била би, ве-
рујем, сигурнија. 

Опет се враћам на филм „Рубен 
Брандт – колекцинар“. Узрок Рубено-
вих ноћних мора потиче још из де-
тињства. То је, наравно, клише, али сам 

ја ставио акценат на идеју да отац, 
научник који се бави психолошком 
пропагандом, хоће од свог сина да 
створи великог уметника. У 16 мили-
метара цртане филмове које прика-
зује петогодишњем Рубену убацује 
уметничке слике, које се у току про-
јекције не виде, али које му се подсве-
сно урезују у памћење. Много година 
касније, Рубен ће плаћати цену очевог 
експеримента, а порука филма би мо-
гла да буде - да се не може научним 
путем створити велики уметник. Ве-
лики уметници, попут Ван Гога или 
Моцарта, се не „стварају”, они се ра-
ђају. Уметност је независна од науке.

Разговор водила: 
Славица Зељковић

СВЕ ЗАВИСИ ОД БУДУЋНОСТИ ПЛАНЕТЕ
„Будућност уметности зависи од будућности наше планете. Ако нестане 

људског живота у свеопштем нуклеарном рату, преживеће само корови и бу-
башвабе. Могу да замислим Лувр обрастао и споља, и изнутра, пузавицама. 
Тек, тек понегде, тамо где су листови пузавице проређени, назире се голо сто-
пало једне нимфе Рубенсове, или прсти Леонардове Мона Лизе”, каже наш 
саговорник.

СЛИКЕ СУ МОЈ ЖИВОТ
На питање о пројектима којима се тренутно бави, Крстић одговара: 
- Донедавно сам радио на новом целовечерњем цртаном филму „Mumus”, 

на сценарију и трилеру, али је, нажалост, нови Одбор филмске фондације од-
био даље финансирање тог пројекта. Свакодневно цртам и сликам. Слике су 
део мог живота. Оне су мој живот. Кад неко купи моју слику, јако се радујем, 
али ме душа боли што се растајем с њом.

У овом броју објављујемо наставак разговора са будим-
пештанским уметником Милорадом Крстићем, који је не-
давно у градском Миленариш парку, на Сајму уметности - 
Аrt Market Budapest, представио публици свој стваралач-
ки опус. „Не верујем да лепота може да спасе свет, већ 
разум, доброта и просвећеност”.

Не верујем да лепота може да спасе свет


