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ПОЛИТИКА

М ађарска и Србија покрећу за-
једнички програм за јачање 
капацитета Западног Балкана, 

а у току су и преговори о придружи-
вању Србије Међународној инвести-
ционој банци, међународној банци са 
седиштем у Будимпешти, изјавио је 
мађарски министар спољних послова 
Петер Сијарто, на састанку са срп-
ском министарком за ЕУ интергације 
Јадранком Јоксимовић.

Министарка Јоксимовић била је је-
дан од страних министара који су 
присуствовали годишњој конферен-
цији шефа мађарске дипломатије Пе-
тера Сијарта са мађарским амбаса-
дорима у свету. Сијарто ја на зајед-
ничкој конференцији за новинаре 
рекао да „Европска унија не може 
бити јака без проширења и нема про-
ширења без Србије”.

Додао је да је пандемија корона 
вируса „преокренула наше животе” и 
интензивирала дебату о будућности 
ЕУ: „Интеграција Западног Балкана је 
кључна за јаку ЕУ”, поручио је Сијарто.

Према његовим речима, Србија је 
један од најважнијих играча у реги-
ону и мора бити укључена у даље 

проширење ЕУ: „Европске интеграци-
је су императив за очување мира у 
региону”, рекао је мађарски мини-
стар.

Апеловао је на западне партнере 
да престану са блокирањем процеса 
проширења, наводећи да празна обе-
ћања указују на неприхватљив недо-
статак поштовања. Сијарто је нагла-
сио да је Србија спремна да отвори 
11 поглавља у процесу приступања 
Унији, и да има подршку Мађарске за 
њихово покретање.

Говорећи о ситуацији у Авганиста-
ну, Сијарто је рекао да ће Западни 
Балкан имати још већу улогу после 
„потпуног неуспеха у Авганистану”, 
јер, како напомиње, повлачење трупа 
ствара велики ризик од миграција за 
Европу, пошто мигранти могу доћи 
до Турске без потешкоћа, „а регион 
(ЕУ) је само на корак одатле”.

Министарка Јадранка Јоксимовић 
по повратку у Београд изјавила је да 
је њена посета Мађарској и прису-
ство на годишњој конференцији ше-
фа мађарске дипломатије Петера 
Сијарта са мађарским амбасадорима 
у свету, било значајно, јер је могла да 

их упозна о реформама Србије на 
европском путу, ситуацији у региону, 
али и новој методологији и иниција-
тиви „Отворени Балкан”.

Јоксимовићева је рекла да је Си-
јарто позивом на конференцији же-
лео да учини част њој и Србији, где је 
недавно примио одликовање пред-
седника Александра Вучића за до-
принос евроинтеграцијама Србије и 
добросуседским односима.

 „Имала сам прилику да пренесем 
амбасадорима нека наша виђења и 
политике проширења и у којој је фа-
зи Србија у процесу евроинтеграција 
и о новој методологији. Били су врло 
заинтересовани да чују и занимали 
су се на који начин као искрени по-
државаоци политике проширења, а 
посебно Србије могу на неки начин 
да помогну и да се још више заложе 
заједно са још неким пријатељским 
земљама за убрзање процеса”, рекла 
је Јадранка Јоксимовић.

Мађарским амбасадорима Јокси-
мовићева је, како каже, говорила и о 
иницијативи „Отворени Балкан”, за 
коју су били веома заинтересовани, 
пре свега како је дошло до ње и шта 
се од ње очекује: „Рекла сам да је 
Отворени Балкан аутентична иници-
јатива поникла у региону и да је отво-
рена за све иако су многи скептични, 
али да је заправо утемељена на уна-
пређеном политичком поверењу и 
ономе што је важно за грађане, а то 
је и економска сарадња и многе по-

вољности за грађане у региону”, об-
јаснила је Јоксимовић. 

Kако је рекла, један од гостију ску-
па био је и хрватски министар спољ-
них послова Гордан Грлић Радман, са 
којим је разменила мишљења о поје-
диним питањима, са фокусом на по-
литику проширења и ЕУ.

„Србија и Хрватска имају доста 
отворених питања, али сам сматрала 
да је добра идеја да се покаже са су 
дијалог и стална комуникација, чак и 
када се не слажемо око неких пита-
ња, најделотворнији начин да прак-
тикујемо чланство у ЕУ. Мислим да је 
то увек добра идеја да се разговара“, 
рекла је министар.

Јоксимовићева је подвукла да је са 
Сијартом разговарала и о предстоје-
ћој седници влада Србије и Мађар-
ске, која ће шести пут бити одржана 
7. и 8. септембра у Будимпешти и где 
ће бити потписан стратешки важан 
документ у разним областима.

„Ми ћемо, министар Сијарто и ја, 
потписати годишњи план сарадње у 
области европских интеграција, од 
тога да имамо и техничку и експерт-
ску помоћ Мађарске у одређеним 
областима, тако да мислим да је ва-
жна посета и да је показала колико 
су наши односи унапређени, да то 
није само нека прича која лепо звучи 
већ да на конкретним примерима 
сарађујемо, економским и бројним 
другим стварима”, рекла је Јоксимо-
вићева. 

Разговори Петера Сијарта и Јадранке Јоксимовић

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто апе-
ловао је на западне партнере да престану са блокирањем 
процеса проширења Европске уније, наводећи да празна 
обећања указују на неприхватљив недостатак поштовања 
према земљама кандидатима. Он је, приликом сусрета са 
српском министарком за ЕУ интеграције Јадранком Јоксимо-
вић у Будимпешти, подсетио да је Србија спремна да отвори 
11 поглавља у процесу приступања Унији и да има подршку 
Мађарске за њихово покретање.

Апел Европској унији да престане са празним обећањима

Јадранка Јоксимовић:
„СИЈАРТО КАЖЕ ДА МАЂАРСКА НЕ НАПУШТА ЕУ”

Јадранка Јоксимовић је ка-
зала да је пре неколико дана 
у српским медијима била при-
сутна теза да је премијер Ма-
ђарске Виктор Орбан изјавио 
да је време да Мађарска на-
пусти ЕУ, али да је на основу 
разговора са Сијартом видела 
да то није тачно, јер је Мађар-
ска изузетно заинтересована 
за снажну и функционалну ЕУ.

„Пошто постоје проблеми 
у функционисању, Мађарска 
је заинтересована за дијалог 
и ту настаје дебата на линији 
Брисел-Будимпешта, поред 
онога што Брисел има на 
дневном реду са Мађарском 
већ неко време. Нама је врло 
важна та порука, да је ЕУ зна-
чајна и за Мађарску и да они 
желе да она буде што функ-
ционалнија и снажнија да би 
била на корист свима и да би 
боље функционисала”, рекла 
је Јоксимовић. 

Према њеним речима, то је 
важна порука и за Србију и да њихова подршка европским интеграцијама 
несумњиво остаје и да ће бити снажна као и до сада, заједно са подршком 
земаља из формата Вишеградске групе са којима Србија такође јако добро 
сарађује.
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У организацији Министарства 
за људске ресурсе, Образов-
ног уреда, Центра „Клебелс-

берг” и Српске школе „Никола Тесла”, 
24. августа, са почетком у 10 часова у 
свечаној сали наше васпитно-обра-
зовне установе на Тргу ружа, одржа-
на је Стручна конференција поводом 
отварања школске године у народно-
сним школама.

Тој важној приредби присуствова-
ли су: др Ержебет Шандор др Салаи-
не, заменик комесара за заштиту пра-
ва народности које живе у Мађарској, 
Имре Ритер, представник народности 
у мађарском Парламенту, народно-
сни портпароли у Парламенту, а међу 
њима и представник српске народно-
сти Љубомир Алексов, председници 
земаљских народносних самоуправа, 
заједно са Вером Пејић Сутор, пред-
седницом Српске самоуправе у Ма-
ђарској.

После интонације мађарске химне 
следио је наступ ученица Српске 
школе „Никола Тесла” у Будимпешти. 
Присутни су имали прилике да се 

упознају са нашим младим таленти-
ма, Саром Дахан и Леном Ембер, ко-
је су уз пратњу професорке музичког 
васпитања Оливере Младеновић Му-
нишић, др Тибора Ембера и Слобода-
на Вертетића изузетно даровито от-
певале лепо увежбане песме. Сара је 
певала једну модерну српску песму, 
док је Лена извела једну мађарску 
народну баладу, а потом и две српске 
родољубиве песме.    

После дивно изведених песама, ко-
је је пропратио буран и дуготрајан 
аплауз, окупљенима се у улози дома-
ћина обратила др Јованка Ластић, ди-
ректорка Српског забавишта, основне 
школе, гимназије, колегијума и библи-
отеке „Никола Тесла” у Будимпешти. 
Она је у свом кратком говору, поред 
осталог, рекла и следеће: 

„Велико ми је задовољство што сви 
заједно у овом организационом обли-
ку можемо да поздравимо почетак 
нове школске године. Желим да 
истакнем важност постојања система 
народносних установа јавног образо-
вања у Мађарској. Наиме, овај модел 

пружања додатних вредности, а по-
себно начин како га ми као народно-
сти остварујемо и васпитавамо нашу 
децу, је јединствен, и такав модел ни-
где на свету не постоји. Поготову ако 
узмемо у обзир да последњих де-
сет-дванаест година, бар што се тиче 
српског образовног система у Мађар-
ској, добијамо изузетно велику фи-
нансијску помоћ од стране мађарске 
Владе. Посебно морам да истакнем 
да нам је пружена озбиљна матери-
јална помоћ приликом разних инфра-
структурних улагања, чиме је обезбе-
ђено да у следећем вишедецениј-
ском периоду систем српског јавног 
образовања може без икаквих поте-
шкоћа да настави свој рад, што ће 
свакако допринети очувању нацио-
налног идентитета, наслеђа, језика и 
културе Срба у Мађарској. Сматрам 
да је управо то најважнији задатак 
наше школе и нашег образовног си-
стема. Надам се да ће после две, по 
много чему неуобичајене школске 
године, а што је проузроковала пан-
демија, ова школска година бити мно-
го стабилнија. Овде ваља истаћи и то 

да су те две године, ипак, биле од ве-
ликог значаја. Наиме, стекли смо ве-
лико искуство и дошли до закључка 
да морамо бити спремни на евенту-
алне будуће изазове. Овде првенстве-
но мислим на дигиталну наставу. Већ 
смо започели преговоре са потпред-
седником Уреда за просвету, госпо-
дином Шипошом, да ће приликом 
развојних пројеката везаних са изда-
вање нових уџбеника за народности, 
дигитални садржаји морати бити све 
присутнији. Наиме, управо они пред-
стављају будућност и дугорочно ре-
шење.”

О предстојећим плановима, зада-
цима и стремљењима током наредне 
2021/2022. школске године говорили 
су званични представници бројних 
државних установа.

Прво предавање је одржала Ерика 
Палфи, начелник Главног одељења за 
унапређење образовних садржаја 
при јавном образовању Министар-
ства за људске ресусрсе. После ње је 
говорио Имре Шипош, потпредсед-
ник Уреда за образовање. Потом је 
уследило предавање др Јаноша Пан-
цела, начелника главног одељења 
Клеберсберг центра, док је завршно 
излагање приредбе одржала госпођа 
др Агнеш Лешфалви Ченгеди, пред-
ставник Народносног педагошког 
образовног центра.

Драгомир Дујмов

ОБРАЗОВАЊЕ

У сусрет новим развојним школским програмима 
„Пружена нам је озбиљна материјална помоћ приликом 

разних инфраструктурних улагања, чиме је обезбеђено 
да у следећем вишедеценијском периоду систем српског 
јавног образовања може без икаквих потешкоћа да на-
стави свој рад, што ће свакако допринети очувању наци-
оналног идентитета, наслеђа, језика и културе Срба у Ма-
ђарској”, истакла је др Јованка Ластић на стручној конфе-
ренцији, одржаној поводом отварања школске године у 
народносним школама.

У Будимпешти одржана стручна просветна конференција
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У век је пријатно посетити Срп-
ски Ковин, живописни градић 
на Чепелској ади, јужно од Бу-

димпеште, који лежи на обали Малог 
Дунава, обучен у зеленило, са обиљем 
културних и историјских споменика. 
Један од њих је и средњовековни пра-
вославни манастир из друге полови-
не XII века, који је основала краљица 
Јелена, ћерка рашког жупана Уроша 
I и супруга владара Беле II Слепог.

Српски Ковин је име добио по ме-
сту Ковин у Србији, јер су га у XV ве-
ку масовно населили наши сународ-
ници из тог града, бежећи пред тур-
ским освајачима. У прелепој порти 
манастира, на овај празник традици-
онално се окупљају Срби из Мађар-
ске и региона да прославе овај вели-
ки празник. Тако је било и ове године. 

Света архијерејска литургија поче-
ла је у 9 часова. Служио је Епископ 
будимски Лукујан, а саслуживали су 
му протојереји Радован Савић и Ро-
берт Сентирмаи, јеромонаси Варнава 
Кнежевић и Митрофан Гајић, архи-
ђакон Инокентије Лукин и ђакон Ан-

драш Шољом, уз молитвено учешће 
архимандрита Андреја, игумана овог 
манастира и монахиња манастира 
Грабовац. О значају празника Велике 
Госпојине беседио је протојереј Зо-
ран Остојић.

На крају Свете архијерејске литур-
гије, у порти код крста, освештан је 
славски колач и благосиљано кољиво. 
Том приликом, приређено је послу-
жење за присутне вернике и изведен 
пригодан фолклорни програм уз 
КУД-а „Опанке” из Помаза, који је на 
хармоници пратио Крунослав Кића 
Агатић.

У послеподневним часовима, епи-
скоп будимски Лукијан посетио је Ло-
вру и присуствовао вечерњем бого-
служењу. На крају службе владика је 
освештао нову капелу, подигнуту ста-
рањем ловранског пароха, протојере-
ја Радована Савића, која ће се кори-
стити за паљење свећа за здравље 
живих и покој душа наших ближњих.

Празнична прослава је настављена 
на тераси Дома културе у Ловри, уз 
оркестар Радована Марића из Новог 

Сада и вокалне солисте Драгану Сре-
мац и Стевана Радуловића Колета.  
Организатори прославе храмовне 
славе у Српском Ковину и прославе 
у Ловри биле су српске самоуправе 
из ова два места.

Јелена Вукајловић Краус, председ-
ница Српске самоуправе у Ловри ка-
же да је презадовољна успелом про-
славом Велике Госпојине. Поред Ло-
врана, било је гостију из Будимпеште, 

Ковина, Тукуље, Чипа, Помаза, Калаза. 
Са Србима су славили и Бугари, а био 
је присутан и оркестар „Јантра”.  

- Људи су били жељни да се прове-
ду, певају, играју и да се друже. Тера-
са у Ловри је била препуна. Било је 
пуно младих људи, лепо их је било 
гледати како уживају. Омладинска 
група КУД-а „Рузмарин” славила је 
са нама - рекла нам је Јелена Вукај-
ловић Краус.

Снежана Виријевић, професор хе-
мије у будимпештанској Српској шко-
ли „Никола Тесла”, после годину и по 
дана службовања, други пут је била 
на прослави Велике Госпојине у Срп-
ском Ковину и каже да је пуна ути-
сака: 

- Пријатно сам изненађена колико 
се овде у Мађарској поштује и негује 
традиција. Мислим да у последње 
време у Србији замире овај тип про-

слава, сабора. Некада се у нашим кра-
јевима много више славило. Овде Ср-
би држе до тога и на овај начин чува-
ју Српство. Манастир ме оставља без 
даха, нисам очекивала да се у Мађар-
ској сусретнем са оваквом лепотом, 
живописно осликаном на исти начин 
као и манастири у Србији и на Косо-
ву и Метохији - рекла је за наш лист 
Снежана Виријевић.  

Катарина Бачи Павловић

ДУХОВНОСТ Свечаности у Српском Ковину и Ловри 

Дан када је Богородица предала свој дух Спаситељу
Празник Успење Пресвете Богородице или Велика 

Госпојина, слави се традиционално као слава право-
славног манастира у Српском Ковину, а прослава се 
потом наставља у оближњој Ловри. Тако је било и овог 
28. августа, када је прослављен један од највећих хри-
шћанских празника.

Српски Ковин

Српски Ковин

Ловра
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С вети владика Николаја Вели-
мировић је говорио како је 
човекова душа „највеће бла-

го његово, једино благо које не труне 
и не умире”. А, душа Николе Станоје-
ва, ревносног слуге Божјег из Деске, 
иако је 14. августа ове године изнена-
да издахнула, ипак није ишчезла, већ 
се уздигла и доспела у рај. Никола је 
био верник, чија је душа била испу-
њена спознајом о Божјем присуству. 

Он је истински сле-
дио хришћанска, цр-
квена начела и био 
прави следбеник Ису-
са Христа, постојан у 
вери са чврстим убе-
ђењем да ће једном, 
када куцне судњи час, 
наћи пут у небеско 
царство и изаћи пред 
лице Божје. 

Сви они, који су по-
знавали Николу Ста-
нојева, житеља Деске, 
а родом из Батање, 
познатог по скромно-
сти и спремности да 
притекне у помоћ би-
ло коме и било када, 
а пре свега када тре-
ба урадити неке по-
слове на светињама у 
Десци и околини, про-
сто нису могли пове-
ровати да је 14. авгу-
ста 2021. године зау-
век престало да куца 
срце човека чија је 
љубав према свето-
савском српском пра-
вослављу и српским 
православним свети-
њама била бескрајна. 

Посебно је волео своју дешчанску 
српску православну цркву, наспрам 
које је становао и коју је увек са свог 
прозора гледао,  улепшавао је, штитио 
и бринуо се о њој.

„Поред многих ствари, захваљују-
ћи њему, купљена су двоје нових ула-
зних врата на цркви, а такође је за-
служан и за обнову звона. Он није 
помагао само у обнови и улепшавању 
дешчанске српске цркве, већ је пома-

гао и код новосентиванске, где је из-
вршена поправка торња и реновира-
ње прозора. Није изостала ни сеге-
динска српска светиња, где је 
захваљујући њему обновљено много 
тога, од олука до прозора. Године 2013. 
је српској цркви у свом родном гра-
дићу Батањи подарио нова улазна 
врата, где је, потом, са својом  поро-
дицом кумовао. […] Он није човек од 
речи, него човек од дела, а својим де-
лима веома много доприноси опстан-
ку наше вере, опстанку наших свети-
ња на овим теренима”, стајало је у 
образложењу предлагача награде 
„Сава Текелија” у новембру 2014. го-
дине, која је доспела у праве руке и 
додељена Николи Станојеву.

Никола Станојев био је човек кога 
је друштвени рад на пољу улепшава-
ња, обнови наших светиња духовно 
крепио и освежавао. Дао му је снагу 
и подстрек за даље извођачке походе. 
Међутим, смрт га је изненада и пре-
рано спречила да оствари своје мно-
гобројне планове и циљеве.

На најдужи пут 23. августа испра-
тила га је ожалошћена породица, су-
пруга Ангелина, ћерка Сабрина, уну-
ка Емилија, зет, као и кумови, родби-
на, пријатељи, комшије, бројни 
грађани села Деске, без разлике на 
националну и верску припадност.

На дешчанском сеоском гробљу од 
њега су се опростили и свештеници: 
протонамесник Далибор Миленко-
вић, парох сегедински, и протонаме-
сник Светомир Миличић, парох де-
шчански, који је подсетио да је Нико-
лу Станојева Господ к’ себи позвао у 

сенци великог празника Преображе-
ња и у току великогоспојинског поста. 

- Ми смо на овој земљи само пут-
ници, а смисао нашег живота треба 
тражити у Господу који је рекао: „¬Ја 
сам васкрсење и живот, који верује у 
мене, ако и умре, живеће”. То треба 
да буде утеха и свима нама, ожало-
шћенима данас, да наш брат Никола 
и даље живи! - рекао је отац Миличић.

Протонамесник Далибор Милен-
ковић се у свом опроштајном говору 
овим речима присетио покојника: 

- Блаженопочивши патријарх Па-
вле је рекао једном: Најтеже је бити 
човек! И, ако погледамо око себе у 
данашњици видимо да има пуно ис-
кушења, злобе, мржње и није лако са-
чувати достојанство. Наш Никола је-
сте, сваким трагом који је оставио у 
нашим светим црквама, домовима, 
радњама, баштама, на путовањима, 
сачувао дело својих руку.

Никола Станојев, који је неуморно 
радио на обнови и улепшавању на-
ших светиња, уређивању порти, по-
правци црквених звона и пружао по-
моћ и савете другима, па чак и жр-
твовао се за друге и истинске ствари, 
уздигао се у небеса. 

„Смрт брише само нестварне вели-
чине, а истинске учвршћује и уздиже”, 
речи су нашег нобеловца Иве Андри-
ћа. Те речи односе се и на Николу 
Станојева, који ће заувек остати у ду-
шама и срцима свих оних који су га 
познавали и запамтили га по врлина-
ма и бројним истинским делима.

Хвала му. Нека му је слава и вјеч-
наја памјат!

Предраг Мандић

Својим делима доприносио опстанку православља
ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТНикола Станојев (1956-2021)

Дана 14. августа 2021. године заувек је престало да куца 
срце човека чија је љубав према светосавском српском 
православљу и српским светињама била бескрајна. Посеб-
но је волео своју дешчанску српску цркву, наспрам које је 
становао и o којој се несебично старао.

ДЕЦЕНИЈАМА БРИНУО О ДЕШЧАНСКОЈ ЦРКВИ
Када смо га почетком 2015. године, поводом доделе високог признања 

Скупштине ССМ-а, посетили и замолили за интервју, Никола Станојев је и 
тада истицао само важност спасавања нашег верског и културног наслеђа:

 „Волео бих још више учинити на пољу заштите и улепшавања наших 
светиња, цркава, које су наши преци саградили, чували и оставили нама, 
потомцима. Наш је задатак да их чувамо и спречимо од пропадања. Не сме 
се заборавити колико су они радили како би саградили све те наше предив-
не храмове. Ми само морамо да припазимо на њихово стање; оно не сме 
бити лоше, него увек треба да буде боље и добро. То је мој циљ. Радићу на 
томе све док имам здравља и снаге. Тај посао заједнички ћемо обављати ја 
и моја породица. Увек се нађе нешто што треба направити, поправити. Ура-
димо то што пре! Јер, и наши преци су увек радили нешто, за собом остави-
ли упечатљиве ствари. То је лепо. Знате, ми често пута нисмо отпутовали на 
летовање, већ смо новац утрошили у разне извођачке послове. Ми скром-
није живимо, али не жалимо што средства улажемо у ове ствари. Чини нам 
задовољство. Јер, свесни смо да ће нам можда једном и унучад рећи 'да, и 
овај човек је за собом оставио несебична дела'. Као што су то чинили Сава 
Текелија и други наши великани. Ја се поносим тим људима и они за мене 
представљају примере на које се угледам”, рекао је надасве скромни акти-
виста, који је био учесник и многих поклоничких путовања по матици Ср-
бији и другим државама.

Био је веома поносан и срећан кад му се пружила прилика да отпутује 
на Свету гору, у манастир Хиландар – светињу над светињама, где се помо-
лио и поклонио чудотворној икони Пресвете Богородице Тројеручице.
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КЊИЖЕВНОСТ Нова књига Петра Милошевића 

П ризнаћу вам да сам одувек 
читала романе отпозади, 
или да будем сасвим искре-

на, пар страница од почетка, можда 
и целу главу, па онда жељна расплета, 
нестрпљива и халапљива – направим 
трик, обрнем последње странице и 
преварим саму себе, писца и све бу-
дуће читаоце, тако што читам књигу 
са обе стране, док се ја и мој трик не 
сретнемо у средини.  

Нови „Трик-роман” Петра Милоше-
вића, у издању новосадске „Агоре” и 
будимпештанске Задужбине Јакова 
Игњатовића, најзад је била књига ко-
ја је просто налагала управо такво 
читање. Јер, одједном сам се сетила 
Перине приче о паду с мердевина док 
је поправљао мајчин кров у Калазу и 
страха од болнице, честих разговора 
о студентима на Филолошком факул-
тету, њихових вежби и задатака које 
им је давао, новог-старог сакоа са џе-
повима, за којим је трагао, па наших 
сусрета током протекле две деценије 
мојих долазака у Будимпешту, када 
смо се у неким фрагментима дотица-

ли његових снова о Коштани из Вра-
ња, Римљана из Аквинкума и поплава 
у Аквинкуму, његових сновиђења о 
Нати са прозора „кућице од чокола-
де” (како сам је ја замишљала) на сен-
тандрејском Главном тргу, честих при-
ча о младом пијанисти из породице 
Милошевић који „растура” џез, али 
свира и српске ноте, као и о безброј 
других детаља из наших живота и жи-
вота наших пријатеља, наших писа-
нија, или наших снова о писанијама.  

Обрнух Милошевићеву књигу от-
позади и одједном, оно што је одувек 
било ту, свуда око мене, почело је да 
се слаже у мој трик-мозаик – почеци 
неких недовршених прича, папирићи 
и цедуље са подсетницима шта треба 
урадити, избледеле речи упута моје 
баке на старим пожутелим страница-
ма нашег породичног кувара, па еле-
гантни, коси рукопис мога оца који 
издалека пише дирљиве речи на јед-
ној црно-белој фотографији мојој 
мајци, офуцана писма једног даљњег 
стрица из Америке, па неки школски 
дневници, и ко зна шта све још – за-

једно са Периним ћирилично-лати-
ничним посветама на неким претход-
ним књигама које ми је поклонио на 
промоцијама у Будимпешти или Бео-
граду. Искрсавале су преда мном све 
те слике, док сам читала Перине вра-
голасте записе које је потурио сам 
себи или сакрио сам од себе, па онда 
нашао, да би га подсетили да постоје, 
да су случајност или можда фикција. 
И, док су се странице обртале саме, 
имала сам осећај да се и књига са-
ставила сама, и неким триком одле-
тела уреднику Ненаду Шапоњи у Но-
ви Сад, да се стави на фини папир 
међ корице.

Помислила сам да је све можда 
игра, нека виша игра сасвим изнад 
нас, и живот и књиге, и ми у њему, 
или наше виђење свега око нас. И 
можда је само трик тај трачак дра-
гоцене светлости, који осветли таму 
наших сложених мозаика и окрене 
неку нову страницу наше већ испи-
сане књиге.

Када сте дошли на идеју да са-
купите све ове белешке-цртице 
из свог живота и уобличите их у 
књигу? 
– Пишући о неким савременим пи-

сцима, смислио сам реч „трик-роман”, 
па сам тај израз представио 1999. го-
дине на Међународном научном ску-
пу слависта у Београду. После преда-
вања шетао сам Кнез Михаиловом 
улицом и сео за кафански сто пред 
„Коларцем”. Тада ми је синула идеја 
да напишем трик-роман о трик-рома-
ну. Тај тренутак верно сам описао у 
књизи, и то један од ретких реали-
стичких детаља у њој. Ништа друго 
не треба узети здраво за готово. При-
поведач говори, 
додуше, у првом 
лицу једнине, али 
то не значи да сам 
то ја. Он је јунак 
мог романа. Опи-
сујем га исто као 
друге, измишљене 
ликове.

Неки писци ка-
жу да су упра-
во време короне 
искористили за 
писање, да ли 
је то био слу-
чај и са Вама? 
Је ли то било 
добро време за 
писца, за пре-
тресање беле-
жница, и слич-
но?
– Не, књига је на-

стајала дуго, почев 
од 1999. Тада је иза-
шао први одломак 
у „Српским народ-
ним новинама”, па 
убрзо и други, на 
мађарском, у часо-
пису „2000”, потом 
још разни одломци 
ту и тамо. Био је то 
дуг период и у све-
ту и у мом животу, 
но ја имам своје 

устаљено радно време у „текст-стил-
ној” радионици, без обзира на то какав 
вирус хара и какав ветар дува напољу. 
А, што се тиче „претресања бележни-
це”, ја и немам бележницу, „претре-
сао” сам машту, меморију и лектиру.

У свим својим књигама се поигра-
вате формом, било је и интер-
нет-романа, али овде је једна 
права „игра” са формом. Да ли је 
важно потпуно разобличити 
форму и колико је она важна?
– Баш супротно: форма је толико 

важна да захтева посебну пажњу. 
Оно што радим, није разобличавање, 
или игра са формом, него стварање 
форме. Романи немају предодређену 
форму као стихови, или драмски ди-
јалози и чинови. Сваки роман треба 
да створи своју форму, сам за себе. 
Форма није рухо, него део суштине. 
Рецимо, мој интернет-роман казује 
да је Сентандреја као симбол „север-
ног расејања” завршила своју овозе-
маљску мисију, па се преселила у веч-
ност, коју замишљамо у небесима, а 
тамо је данас разапета сателитска 
мрежа интернета, зато је и мој роман 
смештен у ту сферу. У роману „Ми же 
Сентандрејци” радњу развијам уна-
зад у времену, пошто Сентандреја 
има богатију прошлост него будућ-
ност. У роману „London, Помаз” ме-
шам ћирилицу и latinicu зато што се 
ради о драми политичке расцепље-
ности и судбинске повезаности оних 
светова које представљају азбука и 
abeceda. Значи, форма није формал-
ност. Зато сам „Трик-роман” о 
трик-роману написао у форми 
трик-романа. 

Добрила Боројевић

„Трик-роман” писан дуже од две деценије
„Ова књига је настајала дуго, почев од 1999. године. Тада 

је изашао први одломак у тадашњим 'Српским народним 
новинама', па убрзо и други, на мађарском, у часопису 
'2000', потом још разни одломци ту и тамо. Био је то дуг 
период и у свету и у мом животу”, каже за наш лист књи-
жевник Петар Милошевић поводом изласка из штампе 
своје књиге „Трик-роман”, објављене у издању „Агоре” и 
Задужбине Јакова Игњатовића.

ОБЈАВЉЕНА И МАЂАРСКА ВЕРЗИЈА
На наше питање о мађарској верзији његовог новог романа, Петар Ми-

лошевић одговара:
– Мађарска верзија, под насловом „Trükkregény” (издавач је Сентан-

дрејски клуб књига – Szentendrei Könyvklub) објављена је малтене истог 
дана као српска. Мађарску сам почео да пишем, такође, јако давно, пре 
двадесетак година, па је и она настајала постепено, с прекидима, у пау-
зама других послова. Тако су се током времена српска и мађарска вер-
зија међусобно удаљавале, али и зближавале. Структура је иста, а у дета-
љима нисам марио да ли су две верзије истоветне или различите. Обе су 
самосталне.
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П редставничко тело Срба у 
овом малом барањском се-
оцету конципирало је веома 

добар програм, у којем су простор 
добили и гастрономија и фолклор. 

Већ приликом уласка у месни Дом 
културе, на дворишту ове установе, 
печење и пљескавице припремао је, 
заједно са својим помоћницима, по-
знати роштиљџија Зоран Гујаничић.

Што се тиче презентације лепоте 
српског фолклора, она је била пове-
рена КУД-у „Рузмарин” из Калаза. 
Уметнички руководилац, Енике Вајзер 
Хорват, је на самом почетку приредбе 
топлим речима поздравила домаћине 
и многобројне госте, међу којима је 
био и Петар Богдан, потпредседник 
Самоуправе Срба у Мађарској. Гости 
су до последњег места попунили гле-
далиште под постављеном шатром. 
Госпођа Вајзер Хорват је укратко го-
ворила и о историјату ансамбла, који 
је основан 2004. године, о његовој раз-
новрсној делатности, у којој важно 
место заузима и сакупљање и набав-
ка народних ношњи.  

У лепоте народне ношње публика 
се могла уверити и током вечери, 
приликом представљања мушких и 
женских одевних предмета. Калазли-
је су, осим српских, презентовале и 
буњевачке ношње, као и хрватске, из 
Валпова. Током презентације ношњи, 
као и одређене етнографске, етноко-
реолошке области, у извођењу Орке-
стра „Ruzmarin FolkeStars” посетиоци 
су могли чути музику, карактеристич-
ну за дат фолклорни крај.

Енике Вајзер Хорват је присутне 
позвала да погледају етнографску 
изложбу „Рузмарина”, постављену у 
великој сали Дома културе. Овде су 
заинтересовани могли да се диве не 
само ношњама, него и предметима 
који су се користили у домаћинстви-
ма, а посебно је одушевио број изло-
жених опанака. Већину опанака за ту 

прилику обезбедио је Габор Фурча, 
неуморни сакупљач кожне обуће, ко-
ји је сакупио чак 66 пари опанака из 
разних делова, не само Србије, него 
и других земаља.

Уследила је вечера са српским га-
строномским специјалитетима, а за-
тим је на ред дошао приказ народних 
игара. „Рузмарин” је најпре извео 
„Игре из околине Калаза”, да би се у 
наставку вечери представио и „Игра-
ма из Неготина”.

Фолклорни програм су својим ле-
пим певањем употпунили и чланови 
подмлатка калашког ансамбла, док 
су за свирку и представљање српског 
народног мелоса били задужени му-
зичари Оркестра „Ruzmarin Folke-
Stars”. Представљање дела богатства 
и лепоте српског фолклора, фокло-
раши „Рузмарина” привели су крају 
„Играма из околине Гњилана”. Након 
једносатног програма, фолклораши 
из Калаза били су испраћени бурним 
аплаузима. 

У наставку вечери многи су, захва-
љујући Оркестру „Ruzmarin FolkeStars”, 
заиграли и запевали у оквиру плесач-
нице, током које су се низала попу-
ларна кола. Играло се, певало и весе-
лило, а изванредан штимунг својом 
свирком додатно је подгрејао и по-
знати хармоникаш Ладислав Халас, 
шеф Оркестра „Коло” из Тукуље. Про-
грам су суфинансирали Уред преми-
јера и Фонд „Бетлен Габор”. 

П. М.

СУСРЕТИДружење сународника у Мађарбоји

Програм у знаку фолклора и гастрономије
Други по реду „Српски гастро-културни дан”, за који је, 

према запажању нашег репортера, владало огромно инте-
ресовање, одржан је недавно у организацији Српске на-
родносне самоуправе у Мађарбоји, на челу са председни-
цом Вером Вуковић Рот.

К алазлијама се захваљујући 
успешном конкурсу код Уре-
да премијера и Фонда „Бе-

тлен Габор”, од 6. до 9. августа изнова 
пружила прилика да обиђу српске 
светиње и културно-историјске спо-
менике српског народа, а све то у 
склопу пројекта „Обилазак српских 
историјских знаменитости на југу Ма-

ђарске”. Четрдесеточлана група фол-
клораша „Рузмарина”, у којој су се 
нашли и играчи и музичари, првог да-
на путовања најпре је боравила у Ме-
дини, где је посетила месни српски 
православни храм, посвећен Духови-
ма, као и српско гробље. 

Још исте вечери, Калазлије су се 
веома успешним фолклорним про-

грамом, употпуњеним изложбом и 
приказом српских народних ношњи, 
представиле у Мађарбоји. Већ сутра-
дан наставили су обилазак српских 
православних светиња у Бремену, 
Илочцу, Липови, Шароку и Мајшу, где 
им се додатно пружила прилика да 
погледају и старо српско гробље.

У недељу, 8. августа, пут из Харка-
ња, где су чланови Рузмарина били 
смештени, водио их је у Печуј и Ши-
клош, а последњи дан екскурзије про-
текао је у знаку посете светињама у 
Шумберку и древном манастиру Гра-
бовац.

Гдегод да су боравили фолклора-
ши из Калаза, наишли су на топао и 
срдачан пријем својих домаћина, ко-
ји су их детаљно информисали о 
историјату насеља и светиња, али их 
веома радо и угостили. 

Са друге стране, Калазлијама се 

пружила могућност да упознају ле-
поте српских православних храмова 
и културно-историјских споменика 
на југу Мађарске, захваљујући чему 
су дошли до нових спознаја о про-
шлости и пореклу, које ће им пуно 
значити у даљем раду на неговању 
културних вредности и споменичког 
наслеђа српског народа у Мађарској.       

У томе су им и овога пута у сусрет 
изашли суфинансијери пројекта: Уред 
премијера и Фонд „Бетлен Габор”, ко-
јима Културно-уметничко друштво 
„Рузмарин” захваљује и искрено се 
нада да ће и убудуће моћи да рачуна 
на моралну и материјалну подршку 
расписивача конкурса.  

П. М.  

Калазлије у посети српским 
знаменитостима

Екскурзија чланова КУД-а „Рузмарин”

Обиласком српских православних храмова на југу Ма-
ђарске, четрдесетак чланова калашаког Културно-умет-
ничког друштва „Рузмарин”, упознало се са делом истори-
је и културе нашег народа, чији фолклор изводе.
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П отенцијална величина и из-
ванредност, дете је највећи 
капитал о којем се уопште 

може говорити. Да би осетило сигур-
ност, постало телесно и душевно јако, 
морално очувано, потребна је наша 
пажљивост и креативност, као кад се 
биљка калеми.

Поверено му биће животног елана 
и снаге, коме је у крви упијање знања 
и напредовање у победничком сми-
слу – али без туђег вођства неспособ-
но да се служи властитим разумом 
– учитељ подиже искрено, без слепе 
родитељске љубави; преузима улогу 
вишу од телесног родитеља. Пут до 
дечјег срца и дечјег ума је најтежи и 
најдраматичнији.

Сила која покреће искључиво тр-
жишну економију, у чијем је фокусу 

потрошач и потреба за куповином, а 
не човек, доминантно апострофира 
наш данашњи тренутак. У окружењу 
урушених репрезентативних вредно-
сти и обезвређеном интелектуалном 
раду, школа – којој је друштво пове-
рило најдрагоценије, своју будућност 
– губи карактер институције од узо-
ритости.

Аналогно општем расположењу, 
учитељ је изгубио од свог имена и 
степена части. Формално са вишим 
просеком у јавности, али са платом 
испод просека (рад обесцењен у ма-
теријалном погледу, по природи ства-
ри, доводи до његовог суштаственог 
обезвређивања), запостављен и оту-
рен у страну, умањен је и у очима де-
це и родитеља; и његово име више се 
не изговара с поштовањем. Расточе-

ног угледа, он истрајава у својој, сме-
мо ли рећи, донкихотској, трагич-
но-комичној улози. Ниоткуда подр-
шке и подигнуте руке за службу која 
се упоређује са насушним хлебом.

Наша жеља да изађемо на обалу 
спаса и не каскамо за другим наро-
дима, може да се обистини уколико 
несебично извршавамо своје задатке 
и учимо из књига и живота.  Налазећи 
решења која воде нашем избављењу, 
имајући у виду нашу препуштеност 
на милост и немилост неодступној 
делотворности масовних медија, њи-
ховој моћи и прштавости, те без на-

шег знања и пристанка формирају 
животни стил и друштвено пожељни 
идентитет, те чињенице да је савре-
мени живот незамислив без њихових 
„услуга” – узмимо за сврховито  –  по-
кретање медијске промоције профе-
сије учитеља.

Приступити, дакле, оглашавању ра-
ди изврсности и пијетета који треба 
да има ово позвање, ради придобија-
ња најбољих кандидата, будућег елит-
ног учитељског кадра. Не треба рећи 
успут, матуранти врло добрих и од-
личних постигнућа не опредељују се 
за просветну струку; многи се невољ-
но уписују на факултете на којима се 
стиче звање „дипломирани учитељ”.

Полазећи од једноставне чињени-
це да сва корисна знања и занимања 
заслужују похвалу и маркетиншке 
активности, од неоцењиве је важно-
сти уздићи учитељевање као позив 

од приоритета и посебног друштве-
ног интереса. Медијско представља-
ње учитеља (јавни медији су у знатној 
мери покорили школу) усмерило би 
позорност на једно лепо звање, на ње-
гову традиционалну екселентност. 
Представљен као врх и почетак сваке 
каријере, као посвећеник и светио-
ник, учитељево лице би засијало, и 
наишло на опште симпатије код мла-
дог света. Свеприсутно обзнањење 
преко интернета, билборда, ви-
део-екрана на стадионима, зградама, 
електричним стубовима и оградама 
– кампања интензитета и доследно-
сти фабрике која хвали и препоручу-
је своју робу – усредсредило би мње-
ње на једно изузетно и хумано зани-
мање.

Масовно медијско разглашавање 
и заговарање позива, који се по свом 
учинку мери сувим златом, треба да 
је у надлежности Министарства про-
свете, онако као што је – већ по ухо-
даној пракси – публицитет војног по-
зива ингеренција Министарства вој-
ске, а популарност милиције 
Министарства унутрашњих послова. 
На тај начин, студентима, будућим 
учитељима, по угледу на кадете, обез-
бедити бесплатан интернатски сме-
штај и све гратификације и погодно-
сти за рад.

Изванредне резултате на мобили-
зацији свести младих и најширих 
друштвених слојева, имале би при-
годне ТВ емисије и ТВ серије о живо-
ту и раду учитеља.

Указујемо на медијску неравно-
правну заступљеност друштвених 
професија. Ето, сваке године, војна 
служба је у гро-плану медијске кому-
никације: епизода за епизодом, сери-
ја за серијом. Телевизија почесто еми-
тује ланац емисија о животу и раду 
припадника Војске Србије; дају се ре-
призе. Да не говоримо о партизан-
ским филмовима! Нуде се ТВ гледа-
лишту криминалистичке, тајкунашке 
серије стране и домаће продукције!

Где је немилитантна вокација? Учи-
тељ, који стоји испред свих, кроз чију 
учионицу сви пролазимо – постали 
војници, полицајци или стекли неко 
од хиљаду регистрованих занимања? 
Домовина се не брани само са пу-
шком у руци, него – као што каже пе-
сник – знањем, васпитањем и лепотом. 

Д. А.

Поводом почетка школске године

Учитељевање као позив од посебног друштвеног интереса
Полазећи од једноставне чињенице да сва корисна зна-

ња и занимања заслужују похвалу и маркетиншке актив-
ности, од неоцењиве је важности уздићи учитељевање 
као позив од приоритета и посебног друштвеног интере-
са. Медијско представљање учитеља (јавни медији су у 
знатној мери покорили школу) усмерило би позорност на 
једно лепо звање, на његову традиционалну екселентност. 
Представљен као врх и почетак сваке каријере, као посве-
ћеник и светионик, учитељево лице би засијало, и наишло 
на опште симпатије код младог света.

ДРУШТВО

РЕКЛИ СУ О УЧЕЊУ И УЧИТЕЉИМА
- Не учимо за школу, него за живот. – Сенека
- Учење без размишљања је празно, размишљање без учења је опасно. 

– Лао Це
- Kо жели нешто да научи, наћи ће начин; ко не жели, наћи ће оправда-

ње. – Пабло Пикасо
- Што је научио Јовица, не исправи Јован! – Владета Јеротић
- Знање је тек онда знање кад је стечено напором властите мисли, а не 

памћењем. – Лав Николајевич Толстој
- Боље је научити непотребно, него ништа. – Сократ
- Ако учитељ воли само посао, он је добар учитељ. Ако учитељ воли 

ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао 
све књиге, али не воли ни свој посао, ни ђаке. Kад учитељ сједини љубав 
према послу и према ученицима – он је савршен учитељ. – Лав Толстој

- Ситни су они људи који учитељев рад за ситно сматрају. –  Доситеј 
Обрадовић

- Једини учитељ достојан тог имена јесте онај који побеђује дух сло-
бодног мишљења и развија осећај личне одговорности. – Јан Kоменски

- Да би био добар учитељ, мораш и сам стално учити. – Џорџ Чампан
- Учитељ је гори од слуге, јер господски не може живети, а животињски 

не сме. – Иван Цанкар
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К ао и протеклих година, осим 
у Ужицу, концерти су се одр-
жали на Златибору и у Више-

граду. КУД „Табан” је добио позив за 
учешће од организатори фестивала, 
ужичког Удружења грађана КУД 
„Ера”, под управом Горана Пауновића 
и Иване Цветковић, чланице Органи-
зационог одбора фестивала. Гостова-
ло je 23 фолклорна ансамбла са око 
700 учесника, узраста од 6-16 година, 
из Украјине, Египта, Молдавије, Грузи-
је, Бугарске, Мађарске, Северне Ма-
кедоније, Републике Српске и Србије. 

После свечаног 
дефилеа кроз 
град, Јелена Рако-
вић Радивојевић, 
градоначелница 
Ужица и чланови 
Организационог 
одбора, 5. августа 
отворили су фе-
стивал. На свеча-
ном отварању уче-
ствовала је и дечја 
група „Табана”, са 
завршним делом 
кореог рафије 
„Влашке игре”. По 
отварању фести-
вала, наредног да-

на, био је организован свечани при-
јем страних учесника код градона-
челнице, кад је одржан и централни 
концерт у Ужицу, на Тргу партизана. 
Наша двадесет и два играча предста-
вили су се двема кореографијама: 
„Игре из Мачве” и „Влашке игре”. 

Покровитељи овог фестивала су 
Република Србија и председник 
Александар Вучић, као и Република 
Српска. 

„Ово је јединствени фестивал, у 
јединственом амбијенту, када више 
од седамсто деце дефилује градом. 

Ово је својеврсна промоција фол-
клорне баштине народа са различи-
тих подручја и прилика да се разме-
не искуства и стекну нова пријатељ-
ства. Организација је била одлична, 
било је лепо и весело. Ужичани су 
добри домаћини, традиционално го-
стољубиви. После 23 године поново 
смо се срели са члановима КУД-а 
„Китка” из Северне Македоније”, за 
наш лист је изјавио Душан Вуковић, 
уметнички руководилац КУД-а „Та-
бан”. 

Фолклораши су били смештени у 

ђачком дому за средњошколце у са-
мом центру града, имали су своје 
пратиоце и слободно време су иско-
ристили да обиђу град и знаменито-
сти Ужица. После концерата за уче-
снике су организоване журке, са пу-
но дружења, уз дечји смех и радост, 
заједничке игре и песме. 

Амбасадор Украјине у Србији је о 
овој манифестацији рекао: „Овај фе-
стивал је празник који је настао са 
децом, у име деце и за децу, и који 
нам говори да будућност постоји!”    

К. П.

Дечја група КУД-а „Табан” из Будимпеште три дана је 
гостовала на Међународном дечјем фестивалу фолкло-
ра „Лицедерско срце”, тринаестом по реду, одржаном у 
Ужицу, од 15-19. августа. Овај фестивал окупља младе из 
више земаља света.  

Дружење са вршњацима на међународном фестивалу
ГОСТОВАЊЕКУД „Табан” гостовао у Ужицу

ФЕЉТОН

„Било би срећније по све нас да се 
тај суманути Станчић угледао на свог 
идејног учитеља Сен Симона који је 
шест пута пуцао себи у главу. Безуспе-
шно! Господе, која шепртља!”, помисли 
Ганголф, па пљуну у страну. 

Станчић је тога дана био ослобођен. 
У свом заносу, пред окупљеним наро-
дом усхићено закликта да ће у спомен 
свога ослобођења презиме мењати у 
Танчић! Светина из свег гласа заурла: 
„Живео наш велики мађарски родољуб 
Михаљ Танчић!” 

„Пих, и он ми је неки велики мађар-
ски националиста! Станчићева мајка 
беше Словакиња, а отац Хрват!”, прому-
мља злурадо себи у браду агент тајне 
полиције.

Ко зна како и одакле, тек весела сту-
дентарија успела је да набави кочије. 
Станчић је поносно стајао у њима и не-
престано махао. Певајући родољубиве 
песме, добро расположена омладина 
сама је вукла каруце. Сава Вилински 
им се весело придружи. Био је очаран 
снагом револуционарне масе. „После 

овога све је могуће. Живела слобода! 
Живела једнакост! Живело братство 
свих људи овога света!”, кликтао је мла-
ди филозоф.

*
Два дана пре револуционарних до-

гађаја Сава Вилински је у „Пилваксу” 
срео групу колега који су се окупили 
око једног стола и пажљиво слушали 
Ванцака, секретара градског начелни-
штва, како чита одељке из неке књижи-
це сивкастих корица. Секретар је веома 
вешто преводио са оригиналног немач-
ког на мађарски језик. „Баук кружи 
Европом – баук комунизма. Све силе 
старе Европе сјединиле су се у свету у 
хајку против тог баука, римски папа и 
руски цар, Метерних и Гизо, француски 
радикали и немачки полицајци. Где је 
она опозициона партија коју њени про-
тивници на власти нису извикали као 
комунистичку, где је она опозициона 
партија, која није у напреднијим опози-
ционарима и својим реакционарним 
противницима узвратила прекор који 
их је имао жигосати као комунисте!” 

- Каква је то књига? – заинтересова 
се Вилински.

- „Манифест комунистичке партије” 
– одговори му неко.

- То ти је, млади господине, будућа 
Библија слободних умова, грађана и 
пролетера! – прекину читање Ванцак, 
па настави: – Чујте овај пасус: „Борба 
пролетаријата против буржоазије ис-
прва је национална по облику, мада то 
није и по садржају. Пролетаријат сваке 
земље мора најпре да се обрачуна са 
својом властитом буржоазијом.”

- Ово је веома занимљиво! – повика 
један студент медицине.

- Французи су већ успели у томе – 
дода неко од окупљених. 

- Требало би и ми да се угледамо на 
њих! – прозбори плавокоси младић.

- Прекините! – брецну се Ванцак, па 
настави да чита: „Оцртавајући најоп-
штије фазе развоја пролетаријата пра-
тили смо мање, или више прикривени 
грађански рат унутар постојећег дру-
штва, све до тачке у којој он избија у 
отворену револуцију и пролетаријат 
насилним рушењем буржоазије пола-
же темеље своје владавине.”

- Ко је то написао? – упита Сава Ви-
лински.

- Маркс и Енгелс – одговори задо-

вољно Ванцак, који је приметно уживао 
у својој улози паметњаковића.

- То је огавна жидовска пропаганда! 
– добаци Ганголф одевен у одело свр-
шеног јурата.

- Тако је! – прикључи му се неко од 
окупљених.

- Шта хоће ти комунисти? – упита не-
ко.

- Шта хоће, брате мој? – провокатив-
но подиже глас бркајлија. - Рећи ћу ти! 
То ти је иста она проклета банда која 
је уништила француско друштво 1789. 
године! (…)

Драгомир Дујмов

Наставак револуционарних превирања 
Српске судбине током револуције 1848/1849. године (9)

Михаљ Станчић је тога дана био ослобођен. У свом зано-
су, пред окупљеним народом усхићено закликта да ће у 
спомен свога ослобођења презиме мењати у Танчић!

Михаљ Танчић (Михајло Станчић)
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НЕВЕН Српска гимназија „Никола Тесла” у Будимпешти

У Српској гимназији „Никола Те-
сла” у Будимпешти од недав-
но постоји веома занимљива 

манифестација, која има за циљ да се 
нови ђаци што боље упознају са сво-
јом новом школом и са велеградом, 
у којем ће ускоро започети своје 
средњошколско школовање. Оним 
ученицима који су успешно положи-
ли пријемни испит пружена је могућ-
ност да пре почетка наставе учеству-
ју на „Кампу бруцоша”, који је овај 
пут одржан од 25. до 29. августа, у Бу-
димпешти. Главни и одговорни орга-
низатори овогодишњег кампа били 
су професори Лазар Которчевић и 
Грациа Брусњаи. 

Први дан кампа протекао је веома 
интензивно. Наиме, у преподневним 
сатима обављен је долазак ученика 
који су смештени у Српском ђачком 
дому, у Улици рожа. Затим су органи-
затори, уз помоћ професора у ђачком 
дому, и у сарадњи са ученицима, до-
бровољним координаторима 10. и 11. 
разреда, израдили картице, обавили 
фотографисање у школи и куповину 
месечних карата. 

У поподневним часовима бруцоши 

су се окупили у свечаној сали наше 
гимназије, где су имали прилику да 
се упознају са будућим разредним 
старешинама, Енико Матаи, Емеке 
Барта, Кристијаном Енгијем и Драго-
миром Дујмовим. Затим су уследиле 
лепо урађене аудио-визуелне презен-
тације ученика 10. и 11. разреда. Овде 
су биле приказане разне занимљиве 
теме, као што је представљање града 
Будимпеште, историја Срба у Мађар-
ској, историјат српске школе у Будим-
пешти. На крају излагања, нови ђаци 
су упознати и са кућним редом у шко-
ли и у ђачком дому. После вечере 
обављено је веома занимљиво пред-
стављање под насловом: „МИ и ВИ”.

Другог дана бруцоши су распоре-
ђени по такозваним дистриктима. Би-
ло је укупно осам група, које су пред-
водили старији ђаци. Тако су новајли-
је, у пратњи својих колега из 10. и 11. 
разреда, професора организатора, 
разредних старешина и осталих про-
фесора кренуле „Трагом Срба у Бу-
диму и Пешти”. Први зацртани зада-
так био је посета саборној цркви Све-
тог великомученика Георгија, данас 
једином српско-православном храму 

у мађарској престоници. Овде је по-
лазнике кампа дочекао и поздравио 
месни парох о. Зоран Остојић. Он је 
веома интересантно говорио о исто-
ријату наше цркве у Будимпешти, а 
после преласка у Текелијанум, бруцо-

ше је упознао и са богатом повешћу 
познате задужбине племенитог Саве 
Текелије, која је функционисала као 
први српски колеџ на свету. Потом су 
кампери пешака прешли у Табан, где 
су координатори прочитали припре-
мљене текстове о знаменитостима 
овог дела Будима, који је негда био 
насељен и српским становништвом. 
Споменута је и у тужна судбина нег-
дашње велелепне барокне српске цр-
кве која је у последње време свога 
постојања славила „Силазак Светог 
Духа на апостоле”. Данас је на њеном 
месту подигнуто спомен-обележје, у 
знак сећања на наш саборни храм, 
који је за време комунистичког јед-
ноумља срушен. Овде су полазници 
кампа видели и бивше чувено стеци-
ште српских интелектуалаца, гостио-
ницу „Код златног јелена”, као и бисту 
Вука Караџића и Корнелија Станко-
вића. Пут је даље водио у разгледање 
лепо обновљене Будимске тврђаве, 
одакле пуца јединствен поглед на Пе-
шту и Будим. Код Рибарске куле ђаци 
су самостално могли да уживају у 
красотама пејзажа. После краће сло-
бодне активности, чета, која се састо-

јала од неких осамдесетак ђака, спу-
стила се пешака до Баћањијевог трга, 
одакле је метроом прешла до импо-
зантног Парламента. О историјату 
највеће грађевине у Мађарској гово-
рили су координатори. Затим је пут 
водио према Базилици и Тргу Ферен-
ца Деака. Последња дестинација тога 
дана био је чувени Трг хероја. Пома-
ло уморни, бруцоши су са много ути-
сака пошли у школу на ручак. После 
краћег одмора, у 15:30 часова, обавље-
но је упознавање предметних профе-
сора по кабинетима. У вечерњим ча-
совима одржан је квиз, који је наста-
вљен дружењем.

Трећи дан су бруцоши провели у 
чаробној Сентандреји. После краће 
шетње застали су испред родне куће 
великог српског родољуба Евгена 
Думче, првог сентандрејског градона-
ченика. Потом су се зауставили и ис-
пред родног дома Јакова Игњатовића, 
зачетника српске реалистичке прозе. 
Основне податке о значају Сентан-
дреје у српској историји, култури и 
литератури изнео је професор књи-
жевности Драгомир Дујмов.

Кампери су, потом, посетили изу-
зетно лепо уређен Музеј српске пра-
вославне Епархије будимске. После 
дужег разгледања, обогаћени новим 
сазнањима бруцоши су кренули даље 
у правцу Саборне цркве. Након посе-
те дивној барокној цркви, ђаци су са 
својим професорима и координато-
рима пошли на Магареће брдо, ода-
кле су уживали у лепотама импозант-
не Сентандреје. Званични део програ-
ма у Сентандреји завршен је код 
Преобрежењске цркве и на Тргу Ти-
хомира Вујичића, о чијој делатности 
је говорио професор Дујмов. 

Бруцоши су са уживањем сели у 
чувени српски ресторан Миленка 
Маргаритовића, где их је већ чекао 
обилан и укусан ручак. После обеда, 
кампери су се приградском железни-
цом ХЕВ вратили у Будимпешту. Тамо 
су имали прилике да се на кратко од-
море. Но, бруцоше су у 16.30 чекале 
оригинално припремљене занимљи-
ве „Игре вештине”.

Четврти дан кампа бруцоши су 
провели у интересантној игри „Тра-
жење блага по граду”. Полазници 
кампа, који су пре дан-два пажљиво 
слушали предавања координатора и 
који су успешно запамтили места и 
знаменитости Будимпеште, могли су 
без већих потешкоћа да решавају од-
лично осмишљене и састављене за-
датке. 

Узбудљиви обилазак и решавање 
задатака обављени су веома успе-
шно. Деца су приметно уживала у ре-
шавању тема. Но, тиме још није био 
окончан четврти дан кампа. Наиме, 
на велико задовољство и радост кам-
пера, суботњи дан је завршен весе-
лом журком, која је приређена у шко-
ли.

За успешну реализацију „Кампа 
бруцоша” финансијску подршку је 
дала Влада Мађарске, односно Фон-
дација „Бетлен Габор”.

Д. Дујмов

Камп бруцоша прилика за упознавање нове средине 
Ученицима који су положили пријемни испит за упис у 

Српску гимназију, пружена је могућност да пре почетка 
наставе учествују на „Кампу бруцоша”, који је од 25. до 29. 
августа одржан у Будимпешти. 
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ДАТУМ НАЗИВ ПРОДУКЦИЈЕ ИМЕ ПОЗОРИШТА  ЈЕЗИК 
ПРОДУКЦИЈЕ

САЛА

 2021. 09. 06 ПОНЕДЕЉАК     

19:00 KERESZTÉNY JELEN/LÉT СРПСКО ПОЗОРИШТЕ  
У МАЂАРСКОЈ

МАЂАРСКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

19:30 OTT/HON  УДРУЖЕЊЕ НАРОДНОСНИХ 
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ 

МАЂАРСКИ КАСАШ АТИЛА

2021. 09. 07 УТОРАК     

15:00 A KIS HERCEG ДБУ НЕМАЧКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

19:00 A KIS HERCEG ДБУ НЕМАЧКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

19:30 AZ ISMERETLEN CSILLAG KURT WEILL ТЕАТАР МАЛКО БУГАРСКИ KAСАШ АТИЛА

19:00 CAFÉ KLIMT TЕАТАР JEТЗТ МАЂАРСКИ САЛОН БАЈОР ГИЗИ

2021. 09. 08 СРЕДА     

15:00 IŠLO VAJCE NA VANDROVKU ТЕАТАР ЦЕРВИНУС СЛОВАЧКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

11:00 A MAGÁNYOS MISZTIKUS ЈЕРМЕНСКО ПОЗОРИШТЕ AНИ - 
БУДАВАРИ 

МАЂАРСКИ КАСАШ АТИЛА

19:30 A NAGYRAHIVATOTT НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР МАЂАРСКИ KAСАШ АТИЛА

19:00 MILOŠ VELIKI KNJAZ SRPSKI СРПСКО ПОЗОРИШТЕ  
У МАЂАРСКОЈ

СРПСКИ САЛОН БАЈОР ГИЗИ

2021. 09. 09 ЧЕТВРТАК     

19:00 FILA ARANYMÁLINKÓT FOG СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ВЕРТИГО СЛОВАЧКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

19:30 A KASSAI POLGÁROK НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР МАЂАРСКИ KАСАШ АТИЛА

2021. 09. 10 ПЕТАК     

19:00 GUPPI ПОЗОРИШТЕ КАРАВАН МАЂАРСКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

19:00 CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР МАЂАРСКИ ВЕЛИКА СЦЕНА

19:30 VIĐENJE ISUSA KRISTA  
U KASARNI V.P. 2507

ПЕЧКО ХРВАТСКО КАЗАЛИШТЕ ХРВАТСКИ KAСАШ АТИЛА

2021. 09. 11 СУБОТА     

19:30 OEDIPUS TYRANNUS ГРЧКО НАРОДНОСНО 
ПОЗОРИШТЕ АМФИТЕАТАР

ГРЧКИ ВЕЛИКА СЦЕНА 

19:00 A GYŰLÖLET MOSOLYA ТЕАТАР РОМАНО    МАЂАРСКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

11:00 KÁLO JANKÓ ПОЗОРИШТЕ КАРАВАН МАЂАРСКИ СЦЕНА ГОБИ ХИЛДА

17:00 VEGYESHÁZASSÁG ЦИГАНСКО ПОЗОРИШТЕ ЦИНКА 
ПАНА 

МАЂАРСКИ KAСАШ АТИЛА

17:00 l'M ONLINE ПОЗОРИШТЕ КАРАВАН МАЂАРСКИ САЛОН БАЈОР ГИЗИ

2021. 09. 12 НЕДЕЉА     

19:00 HOTEL YEREVAN ЈЕРМЕНСКО ПОЗОРИШТЕ УРАТУ МАЂАРСКИ KAСАШ АТИЛА

11:00 A FŐTT TOJÁS NEM  
DALOL

СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ВЕРТИГО СЛОВАЧКИ KAСАШ АТИЛА
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Свечаност на југу МађарскеФОЛКЛОР

Н а Тргу Флориан Алберт, где је 
била постављена отворена по-
зорница, дошло је много људи 

да искажe дужно поштовање „Весе-
лим Сантовчанима”, ансамблу, који 
од самог свог оснивања неуморно 
гаји и негује фолклорне традиције 
Срба, Хрвата, па и Мађара.  

Наравно, није било лако доживети 
тридесетпетогодишњи јубилеј, али је 
„Веселим Сантовчанима” то пошло 
за руком. То је посведочила и кратка 
пројекција, видео запис о делатности 
ансамбла од самих почетака када се 
1986. године позиву Евице Чатић Ко-
зић одазвало стотињак деце, са ци-
љем да заиграју у тада још мађар-
ској основној школи. Кренуло се са 
радом, у којем је тада посебно место 
заузео данас, нажалост, покојни Јо-
жеф Богнар. 

Управо српски, хрватски и мађар-
ски фолклор је доминирао током 
празничне вечери, на отвореној по-
зорници, на Тргу Флориан Алберт. 
Јер, без сумње: „Весели Сантовчани”, 
од самог свог формирања, били су и 
остали синоним за спој српског, хр-
ватског и мађарског фолклора. 

Та повезаност могла се уочити и 
друге суботе у августу, приликом 
конципирања шароликог фолклор-
ног програма. Поред „Веселих Сан-
товчана”, наступали су и: Плесни ан-
самбл из Нађбарачке, који је извео 
мађарске игре, Хрватско култур-
но-просветно друштво „Силвије 
Страхимир Крањчевић” из Бачког 
Брега у Србији, чији чланови су пре-
зентовали „Шокачки сватовац”, тако-
ђе из Србије, публици је у склопу 
евоцирања  мађарских свадбених 
обичаја - „Испраћај младе” предста-
вило Мађарско културно-уметничко 
друштво „Шандор Петефи” из Купу-
сине. Место Купусина и Сантово су 
побратимљена насеља.  

У упечатљивом промовисању срп-
ског фолклора, али и македонског, 
„Веселим Сантовчанима” су се то-
ком вечери прикључили и чланови 
Културно-уметничког друштва 
„Опанке” из Помаза.

У програму су место добиле и со-
листкиње: Даринка Орчик са шокач-
ким писмама и Вероника Варга, са 
једном мађарском композицијом, 
која је и контрабасиста Оркестра 

„Бабра”. Овај музички састав је од 
самог почетка, па све до краја кон-
церта, беспрекорно пратио „Веселе 
Сантовчане”. 

Ваља истаћи и учешће осталих му-
зичких састава у програму, којим је 
обележена тидесетпетогодишњица 
постојања сантовачког ансамбла, а 
то су: Оркестар „Фокош” из Старог 
Бечеја, из Србије, Тамбурашки састав 
„Сантовци”, као и помашке „Опанке”, 
које је током вечери пратио Орке-
стар „Зора”, под управом Круносла-
ва Киће Агатића.

Чланови Културног удржења „Ве-
сели Сантовчани” су вече отворили 
„Играма из Куманова”.

У јубиларни програм руководиоци 
ансамбла уврстили су и „Игре из Ни-
ша”. Ову кореографију „Весели Сан-
товчани” су извели са истоименим 
друштвом, које је октобра прошле 
године, предвођено Кристофером 
Мартином Ласлом, прорадило у Ба-

ји. Пробе у граду на обали Шугавице 
се одвијају у згради Регионалног 
центра бачванских Срба, надомак 
бајске српске православне цркве.

Посебно изненађење представља-
ла је заједничка кореографија у из-
вођењу КУД-а „Весели Сантовчани” 
и КУД-а „Опанке из Помаза”. То су 
биле „Игре из Пчиње”, које је увежба-
ла Данијела Крунић Ђерђ. 

Двоипочасовни програм заокру-
жила је кореографија „Босилеград-
ско Крајиште”. 

Фолклораши „Веселих Сантовча-

на” током целе вечери играли су и 
срцем и душом, и с правом су били 
испраћени овацијама и аплаузима 
публике.

На крају јубиларног концерта, ко-
јем су присуствовали и Вера Пејић 
Сутор, председница Самоуправе 
Срба у Мађарској, као и Габор Вар-
га, начелник села Сантова, који су 
честитали и поздравили слављени-
ке, чланови Културног удружења 
„Весели Сантовчани” су на бину 
прозвали уметничког руководиоца 
ансамбла Евицу Чатић Козић, којој 
су се јавно захвалили на тридесет-
петогодишњем раду. Видно ганута, 
она нам је рекла следеће: „Веома 
сам срећна и задовољна. Први пут 
се догодило да сам прославу једне 
годишњице нашег ансамбла прати-
ла из редова публике. Имали смо 
много потешкоћа приликом припре-
ма, међутим, савладали смо пробле-
ме и мислим да смо приредили ве-
ома успешно вече. Достојно смо 
прославили јубилеј!”

Задовољна је након концерта била 
и Мира Ђурић, бивша играчица у ан-
самблу, коју је судбина одвела у Бу-
димпешту. На крају јубиларне про-
славе, у својству председнице Само-
управе Срба у 1. будимпештанском 
кварту, она је букетом цвећа поздра-
вила играче са којима је некада за-
једно играла у ансамблу, у којем сло-
жно играју Срби, Хрвати и Мађари. 

На Тргу Флориан Алберт су се за 
добру забаву слављеника и њихових 
гостију побринули чланови Орке-
стра „Зора”, предвођени Круносла-
вом Кићом Агатићем. 

Сви су повели заједничко коло, ко-
је је сведочило о огромној љубави 
младих и старих према истинским 
вредностима фолклора, које негују 
и чланови Културно-уметничког дру-
штва „Весели Сантовчани”.

Одржавање јубиларног концерта 
суфинансирали су: Уред пемијера, 
Фонд „Бетлен Габор”, Национални 
културни основни фонд (NKA), Фонд 
„Шандор Чори”, Самоупрва Срба у 
Мађарској, Српска самоуправа 1. бу-
димпештанског кварта, Пољопри-
вредно деоничарско друштво у Сан-
тову и Илдико Краниц. 

П. М. 

 „Весели Сантовчани” 
одржали јубиларни концерт
Културно удружење „Весели Сантовчани” свечано је 

прославило свој 35. рођендан. Његови чланови, који су 
на позорницу закорачили давне 1986. године, искoристи-
ли су овогодишњи свечани концерт, одржан 14. августа 
ове године, и да се присете времена оснивања и рада у 
протеклом тридесетпетогодишњем периоду.

НЕГУЈУ ФОЛКЛОР ТРИ НАРОДА
„Кад помислим како смо кренули, услед којих околности је дошло до 

оснивања ансамбла, шта смо постигли и колико је генерација прошло кроз 
ансамбл током 35 година, онда сам радосна и задовољна. Пружила ми се 
прилика да се бавим омладином и децом. Иако нисам кореограф, немам 
ту спрему, ипак, многе су генерације под мојим руководством стасале у 
марљиве играче, који су радо играли, неговали српски, хрватски и мађар-
ски фолклор. Касније су те вредности предали другима. Сматрам да смо 
припремили богат програм, иако смо имали мало времена на располага-
њу. Али, успели смо и, ако Бог да, наставићемо са радом”, рекла нам је 
Евица Чатић Козић, председница и уметнички руководилац КУД-а „Весе-
ли Сантовчани”.


