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ПОЛИТИКА

П редседник Јанош Адер крајем 
сваке године традиционално 
приређује пријем за представ-

нике народности у Мађарској, па је 
тако било и овога пута. Српску зајед-
ницу су овом приликом представља-

ли посланик у Мађарском парламен-
ту Љубомир Алексов и председница 
Самоуправе Срба у Мађарској Вера 
Пејић Сутор. 

Како је за наш лист изјавио Љубо-
мир Алексов, председник Адер је уз 

заједнички ручак захвалио свима на 
досадашњем раду и сарадњи, поже-
левши им срећне предстојеће празни-
ке.

- Сваке године, на први дан адвен-
та, председник Јанош Адер позива 
представнике разних друштвених 
групација, цркава, народности и за-
ступнике у парламенту на свечани 
ручак, што је била и овогодишња 
пракса. Током ручка, гости су имали 
прилику да у незваничном разгово-
ру о политичком животу у Мађар-
ској поразговарају о стању и про-
блемима националних заједница, о 
општим политичким питањима, а 
такође су анализирали и шта је све 

последњих осам година учињено и 
колико су напредовале националне 
заједнице - рекао је за СНН госпо-
дин Алексов. 

Према његовим речима, овај са-
станак је био посебно интересантан, 

јер Адеру на пролеће 2022. године 
истиче мандат и он више неће моћи 
да се кандидује за председника Ма-
ђарске, тако да је ово уједно био и 
опроштајни сусрет са њим. 

Гости су председнику пожелели 
срећу и успехе у даљем раду и за-
хвалили на подршци мањинским 
заједницама, коју су добијали од ње-
га лично, као и од мађарске поли-
тичке елите. Председник ће, како се 
на састанку могло чути, остати ак-
тиван у политичком животу Мађар-
ске, а према сопственом обећању, и 
даље ће бити отворен за сарадњу и 
помоћ.  

П одсетивши на права обухваће-
на Универзалном деклараци-
јом о људским правима, попут 

права на живот, слободу вероиспове-
сти, мишљења и изражавања, Миро-
вић је рекао да се у Војводини конти-
нуирано ради на њиховом побољша-
њу, те да је Скупштина Војводине, на 
предлог Покрајинске владе, пре три 
године установила овај дан као један 
од датума од покрајинског значаја.

„Први разлог због којег смо то учи-
нили јесте уверење да Војводина, као 
и цела наша земља, заиста предста-
вља изванредан пример поштовања 
свих људских и мањинских права са-
држаних у поменутој декларацији, 
док је други разлог то што је њихово 
очување, неговање и унапређивање 

наше чврсто и трајно опредељење", 
рекао је Мировић.

Војводина је, како је истакао, место 
складног заједничког живота равно-
правних људи, без обзира на нацио-
налну, конфесионалну или културо-
лошку припадност, а уз то и место где 
националне мањине уживају сва пра-
ва, чији је ниво често и изнад најви-
ших међународних стандарда.

„То значи да су националним ма-
њинама, које данас заједно са већин-
ским народом складно живе у нашој 
покрајини, обезбеђени најбољи усло-
ви да чувају и развијају своју посеб-
ност и идентитет - у култури, јавном 
информисању и образовању на ма-
терњем језику на свим нивоима, и ми 
снажно помажемо у том процесу. То 

је управо суштина, да већински народ 
чува мањинске ентитете", поручио је 
покрајински премијер.

Мировић је рекао да је ово покра-
јинско признање које носи име Људе-
вита Мичатека, цовека који је свој 
живот посветио борби не само за 
права Словака, већ и свих других на-
ционалних мањина, заслужен омаж 
великом човеку, али и признање и 
подстицај онима који данас предња-
че у борби за остваривање људских 
и мањинских права.

Захваливши на признању, овогоди-
шњи добитник Јене Хајнал истакао је 
да је велика част на Међународни 
дан људских права примити једно од 
највиших признања АП Војводине и 
да је она, како је навео, подршка како 
за њега тако и за све припаднике ма-
ђарске националне мањине.

Догађају су присуствовали пред-
седник Скупштине АП Војводине 
Иштван Пастор, чланови Покрајинске 
владе, досадашњи добитници покра-
јинских признања и друге званице. 

Јанош Адер угостио представнике народности

Игор Мировић, војвођански премијер: 

Захвалност на досадашњој сарадњи  
уз празничне честитке

Дужност већинског народа је 
да чува националне мањине

Поводом Међународног дана људских права, председ-
ник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је Јенеу Хај-
налу, председнику Националног савета мађарске нацио-
налне мањине у Србији, покрајинско признање „Људевит 
Мичатек", које се додељује за допринос у очувању људских 
и мањинских права.

Уочи завршетка ове календарске године, у Будимпешти 
је уприличен традиционални сусрет шефа мађарске држа-
ве са представницима националних заједница. Пошто Јано-
шу Адеру на пролеће 2022. године истиче мандат и више 
неће моћи да се кандидује за ту функцију, ово је уједно био 
и опроштајни сусрет са њим.

Игор Мировић и Јене Хајнал
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Н а конференцији у Будимпе-
шти учествовали су и коме-
сар за проширење ЕУ Оли-

вер Вархељи, министар спољних по-
слова Мађарске Петер Сијарто, 
српска министарка за европске ин-
теграције Јадранка Јоксимовић и ор-
ганизаторка конференције, мини-

старка правосуђа Мађарске Јудит 
Варга.

Комесар за проширење Оливер 
Вархељи казао је да са земљама за-
падног Балкана мора кројити будућ-
ност и указао на то да земље члани-
це ЕУ и земље региона западног Бал-
кана деле континент и припадају 

истој култури, економији, географији 
и историји. 

„То су чињенице и реалност”, казао 
је Вархељи и додао да је веома ва-
жно што је на самиту ЕУ-Западни 
Балкан одржаном на Брду при Кра-
њу у Словенији, показана посвеће-
ност европској перспективи западног 
Балкана. 

Како каже, то је само почетак пута 
на ком се налазе ЕУ и западни Бал-
кан: „Можемо сигурно рећи једну 
ствар ако говоримо о будућности 
Европе. Желимо јачу Европу засно-
вану на стабилности, сигурности и 
просперитету. Европа може бити јача 
једино ако потпуно интегрише запад-
ни Балкан”, казао је Вархељи.

Он додаје да региону западног 
Балкана само ЕУ може обезбедити 
на дужи рок стабилност, сигурност и 
просперитет. Наводи да земље реги-
она треба да наставе са спровође-
њем реформи и истиче да је неоп-
ходно да се ураде области владавине 
права, поштовања људских права и 
заштите мањина.

Петер Сијарто је подржао отвара-
ње кластера Србији на конференци-
ји која ће се одржати следеће седми-
це и истакао подршку Мађарске за 
све земље региона да наставе путем 
евроинтеграција. Како је навео, Ма-
ђарска верује да ЕУ може бити јача 
ако земље чланице одлуче да саме 
буду јаче.

„ЕУ може бити јака поново, ако зе-
мље чланице постану јаке опет. Да би 
се то десило треба нам да повратимо 

конкурентност за шта нам је потреб-
но да се изборимо са кризама које 
погађају цео свет”, казао је Сијарто.

Подсетио је да је прво економска 
криза погодила цео свет, па и ЕУ, за-
тим мигрантска и на крају последње 
две године пандемија вируса корона. 
Сијарто је истакао да су земље запад-
ног Балкана у решавању свих тих кри-
за биле партнер ЕУ. Како каже, ако 
НАТО може да сарађује са западним 
Балканом у вези безбедности, не мо-
же да разуме која оправдања ЕУ има.

„Уколико ЕУ не буде интегрисала 
тај регион, неко други ће”, указао је 
Сијарто и додао да је би западни Бал-
кан фундаментално значио за ЕУ да 
буде јача.

Министарка Јудит Варга истакла је 
да Европа треба да препозна да је 
регион западног Балкана део европ-
ске породице и географски, културно 
и у историјском смислу: „Ми верује-
мо да та породица треба да буде за-
једно. Ми морамо ићи заједној ка ја-
чој и безбеднијој будућности ЕУ, а ЕУ 
институције и земље чланице морају 
да сарађују како би дошли до тог ци-
ља. Земље Европе деле историју, а ја 
сам убеђена да треба да имају и за-
једничку будућност”, казала је Варга.

Наводећи да је Мађарска увек би-
ла „камена подршка проширењу ЕУ”, 
Варга каже да Унија треба да повра-
ти кредибилност тако што ће почети 
да испуњава своја обећања: „ЕУ мора 
да препозна реформе и напоре зема-
ља западног Балкана и да испуни свој 
део договора, а земље морају наста-
вити да раде на реформама тамо где 
су стале”, поручила је Варга и истакла 
да је уверена да је кључ за јаку ЕУ 
њено проширење. 

Ф онд ће на располагању има-
ти 100 милиона евра за бес-
повратну подршку малим и 

средњим предузећима, као и пољо-
привредницима у РС.

„Треба да седнемо идуће седмице 
и да одређене оперативне детаље 
разрадимо. Углавном, то иде својом 
динамиком, својом процедуром и ми 
заиста очекујемо врло, врло брзо 
формирање тог фонда”, рекао је Ви-
шковић за Радио Слободна Европа 
(РСЕ).

Информације о формирању ма-
ђарског фонда у РС уследиле су на-
кон што је Виктор Орбан, премијер 
Мађарске, 6. новембра посетио Репу-
блику Српску. У Лакташима, у близини 
Бањалуке сусрео се тада са чланом 
Председништва БиХ Милорадом До-

диком и представницима власти у РС. 
Радован Вишковић је након овог са-
станка изјавио како је са мађарским 
премијером договорено оснивање 
мађарског фонда за развој у РС.

На званичној страници премијера 
Мађарске, након Орбанове посете 
Републици Српској, налази се његова 
изјава како су „нама важни мир, ста-
билност и сигурност на Балкану, а Ср-
би овде имају кључну улогу у томе”.

„Наш одговорни суседски економ-
ски програм проширићемо и на те-
риторију Републике Српске. И овде 
ћемо подржати мале и средње пре-
дузетнике, а тиме ће се створити при-
лика да и мађарски предузетници 
раде овде”, наводи се у Орбановој 
изјави.

Према досадашњим најавама из 

Владе Републике Српске, предвиђено 
је да мађарски фонд у РС има свој 
управни одбор. Његова улога је да 
разматра све приспеле захтеве из по-
љопривреде, занатства, индустрије за 
набавку нове опреме, машина, по-
стројења, објеката и расплодног ма-
теријала. Фонд би требало да функ-
ционише на начин да подносилац 
захтева за добијање гранта треба да 
уложи властитих 30 одсто средстава, 
док би из мађарског фонда могао да 
рачуна на износ до 70 одсто беспо-
вратног новца.

Ентитетски премијер Радован Ви-
шковић раније је најавио да би све 

активности на формирању мађарског 
фонда требало да буду окончане до 
краја ове године, као и да ће средства 
бити на располагању у току 2022. го-
дине.

Милорад Додик је за Радио-теле-
визију РС-а истакао пред долазак ма-
ђарског премијера да је Орбан у 
претходних неколико сусрета изра-
зио спремност да помогне Републици 
Српској, као и да постоји идеја о за-
једничким пројектима Мађарске и 
РС. Додик је најавио могућу мађар-
ску помоћ у градњи нове хидроцен-
трале у сарадњи са Хрватском или 
Црном Гором, подсећа РСЕ. 

Ускоро мађарски фонд и у 
Републици Српској

ЕУ може бити јача у будућности уколико се у Европску 
унију интегришу земље западног Балкана, закључак је кон-
ференције одржане у Будимпешти под називом „Дијалог о 
будућности Европе: Да ли је проширење кључ будућно-
сти?”. Један од учесника скупа била је и Јадранка Јоксимо-
вић, министарка за европске инеграције у влади Србије.

Република Српска и Мађарска настављају активности 
око формирања мађарског фонда у овом БиХ ентитету, по-
тврдио је председник Владе Републике Српске (РС) Радо-
ван Вишковић. О томе ће, како је рекао, половином децем-
бра разговарати представници Владе и Амбасаде Мађар-
ске у Босни и Херцеговини (БиХ). 

САРАДЊА

Убрзати интеграцију западног Балкана 
Мађарско-српска конференција о ЕУ

Петер Сијарто и Јадранка Јоксимовић 

Премијер Радован Вишковић: 

Радован Вишковић
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Н ационална туристичка агенци-
ја Мађарске била је организа-
тор догађаја, на коме су тури-

стичке потенцијале земље предста-
вили Мађарска туристичка органи- 
зација и њени партнери – представ-
ници бројних хотела, бања, локалних 
туристичких организација, купали-
шних центара.

Kако је истакао амбасадор Ма-
ђарске у Србији Атила Пинтер, била-
терални односи наше две земље су 
на највишем нивоу, а последњих го-
дина и туристичке везе постају све 
чвршће.

- Наше владе постигле су договор 
о линији брзих путничких бродова 
Дунавом, од Будимпеште до Београ-
да. Договорени су и заједнички насту-
пи туристичких организација Мађар-
ске и Србије ка Kини и Русији, у сми-

слу заједничких програма и рута 
– навео је амбасадор Пинтер.

Он је истакао и да су гости из Ср-
бије највише заинтересовани за Се-
гедин, као и за бање Морахалом, Ма-
ко и Ђула.

Мађарска има 11 регија од посеб-
ног значаја, које имају највеће потен-
цијале, истакао је Иван Љубинковић, 
руководилац за тржишта југоисточне 
Европе и сектора за развој туризма у 
оквиру Националне туристичке аген-
ције Мађарске. Неке од њих су реги-
он Будимпеште, Дебрецин, Токај, Ба-
латон, Печуј.

- Посебно смо поносни на „течно 
благо Мађара”, вино и винске регио-
не, којих је укупно 22. Наша земља не 
производи много вина, али је управо 
драж у локалним винаријама, које би 
требало да откријете лично и да ство-

рите лично искуство – навео је Љу-
бинковић.

Након радионице уприличен је 
коктел на коме су окупљени уживали 
у различитим винима, али и традици-
оналним ђаконијама као што су гу-

лаш, пршута, гомбоци, шомлои галу-
шка, добош торта и друго, уз звуке 
тамбурашког оркестра.

Радионица је одржана уз подршку 
YUTA-е, Националне асоцијације ту-
ристичких агенција Србије. 

ПРИВРЕДА Промоција у Београду

Туризам Мађарске представљен српској јавности
Мађарско вино, специјалитети и музика увеличали су пре-

зентацију мађарског туризма, одржану у хотелу Москва у 
Београду, којој су присуствовале домаће туристичке аген-
ције, али и сви заинтересовани за оно што Мађарска има да 
понуди.

Н а отварању, коме су уз парт-
нере из Мађарске прису-
ствовали и амбасадор Срби-

је у Мађарској Иван Тодоров и гра-
доначелник Лесковца Горан Цвета-  
новић са сарадницима, као и други 
бројни гости, речено је да је оснива-
ње канцеларије Kомитета за Западни 
Балкан Привредне коморе Мађарске 
резултат одличне сарадње привреда 
Србије и Мађарске и да је робна раз-
мена двеју земаља за десет месеци 
ове године износила милијарду и 867 
милиона евра.

Градоначелник Лесковца Горан 
Цветановић пожелео је гостима до-
бродошлицу у град Лесковац и рекао 
како је тај део Србије постао „добро 
подручје, где инвеститори стално до-
лазе”.

- Лесковац је први град у Србији 
који је по четврти пут добио БФЦ сер-
тификат са процентом испуњености 
96,33%, што значи позитивно послов-
но окружење за стране инвестиције. 
Лесковац је постао једно добро по-
дручје где страни инвеститори радо 
долазе. С обзиром на то да је то цен-
тар Јабаланичког округа и да смо ад-
министративни центар, позивам вас 

да, када имате времена, заједно са 
екселенцијом посетимо фабрику за 
пречишћавање отпадних вода у Ле-
сковцу где је већ инвестирано преко 
20 милиона евра, с обзиром на то да 
већ то радите у општини Лебане, као 
и мађарску фирму, која је једна од 
првих успешних приватизација у Ле-
сковцу, где производе један од најква-
литетнијих сирева, односно качкава-
ља – казао је градоначелник Лесков-
ца, наводи се у саопштењу објављеном 
на сајту управе тог града.

У име домаћина, присутнима се 
обратио директор Привредне коморе 
у Лесковцу Горан Јовић и рекао како 
овај пројекат ствара нове могућности 
за долазак мађарских инвеститора.

Атила Галамбош, председник спо-
менуте мађарске коморе је рекао да 
је веома срећан што се у Лесковцу 
налази међу пријатељима:

- Захваљујем се свима који су уче-
ствовали у реализацији овог пројекта. 
Последњих година билатерална са-
радња и односи и Мађарске и Срби-
је су све бољи и бољи. Наш задатак је 
да испунимо све оно што подразуме-
ва споразум, зато је од велике важно-
сти наша одлична сарадња. Сарадња 

између регионалних комора је важна, 
јер рад нашег Kомитета обухвата 
шест држава и мој задатак је био да 
нађем територију са које ћемо поче-
ти рад, а ова локација је географски 
на веома повољном положају због 
суседа у Северној Македонији што је 
довело до могућности да радимо сви 
заједно. Овде смо да истражимо и 
друге могућности, и да уз употребу 
инфо пункта разговарамо са мањим 
и средњим предузећима. Ускоро ће-
мо организовати долазак представ-
ника мађарских компанија у Леско-
вац и очекујемо долазак лесковачких 
– изјавио је Галамбош.

Амбасадор Републике Србије у 
Мађарској др Иван Тодоров, изразио 
је своје уверење о томе како овај про-
јекат представља нову фазу у бољој 
сарадњи две земље:

- У сваком сегменту смо потписали 
билатералне уговоре који отварају 
могућност за ову врсту сарадње. 
Овом приликом хтео бих пре свега 
да се захвалим господину Јовићу, јер 
је он рекао да ми нисмо сиромашни, 
него недовољно искоришћени. Има-

јући у виду мотив који има Привред-
на комора на челу са Вама, очекујем 
изузетно добре резултате, а уједно и 
одличну вољу мађарске стране, зато 
вам честитам што сте након месец 
дана од потписивања уговора орга-
низовали рад канцеларије, заиста 
очекујем оптимистички и велики 
успех. Честитам вам још једном и же-
лим много успеха у раду, а Мађарска 
и Србија, као две озбиљне земље, при-
дају веома велики значај регионалној 
сарадњи, како Мађарска у својој зе-
мљи, тако и Србија, тако да се надам 
да ће ово бити још један покретач 
регионалне сарадње – казао је он.

Чила Генцел, трећи секретар еко-
номске канцеларије у Амбасади Ма-
ђарске рекла је како отварање пунк-
та представља добру основу за развој 
односа Србије и Мађарске јужно од 
Београда.

- Наши економски и трговински од-
носи доживели су спектакуларан ра-
звој последњих година, који није мо-
гла ни пандемија Kовид-19 да поре-
мети – закључила је она, преноси 
портал „Јужне вести”. 

Отворен привредни пункт 
Мађарске у Лесковцу

Мађарски привредници на југу Србије

У просторијама Регионалне привредне коморе Јабла-
ничког и Пчињског округа отворен је Инфо-пункт Kоми-
тета за Западни Балкан Привредне коморе Мађарске, 
захваљујући Меморандуму о сарадњи између поменутог 
комитета и Регионалне привредне коморе Јабланичког 
и Пчињског округа.

Атила Пинтер
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С рпска самоуправа у Стоном 
Бeограду одржала је јавно 
заседање у својим простори-

јама, у Рацкој улици. Како је за наш 
лист изјавио Ласло Шандоровић, 
председник Српске самоуправе, сед-
ници је присуствовао већи број посе-
тилаца, а међу њима и заменик гра-
доначелника Жолт Лернер. Било је 
речи о реализацији планова за 2020. 
и 2021. годину, као и о плану рада за 
2022. 

Самоуправа је учествовала на кон-
курсима Фондације „Бетлен Габор” и 
сва четири њихова пројекта су при-
хваћена за суфинансирање. Најва-
жнији посао за следећу годину биће 
постављање спомен-плоче на зид не-
кадашње куће Катарине Ивановић, а 
ту је и низ манифестација у склопу 
обележавања „Дана српске народно-
сти” у Стоном Београду. Заједно са 
Удружењем за израду рукотворина 

„Фехервар”, биће приређен Фестивал 
„Tüzzel-vassal” („Ватром-гвожђем”), уз 
учешће занатлија из Србије. У плано-
ве су укључени и одласци на ходоча-
сна путовања. Такође ће се наставити 
традиционални серијал разговора 
„Сретење”, уз учешће познатих говор-
ника. 

Српска самоуправа је градској са-
моуправи предала три пријаве на 
конкурсе и све три су прихваћене. Та-
кође, од градске самоуправе добиће 
додатна средства за обнављање Срп-
ске цркве. На велико задовољство та-
мошњих Срба и целе српске заједни-
це, Рацкој улици биће промењено 
име у Српска. Такође се очекује да се 
Српска црква нађе на листи култур-
них споменика под заштитом мађар-
ске државе.    

Када је реч о реализованим про-
грамима, споменимо да су чланови 
српске заједнице Стоног Београда у јуну месецу посетили су Србију. Сред-

ства су одвојили за куповину црквене 
одежде, тепиха, сталка за Јеванђеље, 
литургијских књига и још неких цр-
квених предмета. Новцем добијеним 
од Фондације „Бетлен Габор” финан-
сирали су и завршетак обнове ограде 
са југозападне стране српске цркве, 
као и нову капију.  

Концертом Камерног хора „Vox 
Mirabilis”, под диригентском палицом 
Катице Землењи, 19. септембра, завр-
шене су манифестације „Месец срп-
ске културе” и „Дани културног на-
слеђа”, а истог викенда српска црква 

је била отворена за многобројене по-
сетиоце. 

Дана 1. новембра, чланови Српске 
самоуправе присетили су се својих 
предака и јунака Великог рата и по-
ложили цвеће на спомен обележја на 
српском гробљу и поред зида Српске 
цркве. Такође је положен венац на 
споменик прве српске академске сли-
карке, Катарине Ивановић. 

До краја године планира се још 
трибина под називом „Вечерњи раз-
говори”, на којој ће бити речи о исто-
ријату Старог града и Шканзена. 

К. П.

Ускоро спомен-плоча сликарки Катарини Ивановић
ВЕСТИНовости из Стоног Београда

Ј една улица у  Дески ће у догледно 
време понети име познатог срп-
ског композитора и етномузиколо-

га Тихомира Вујичића. Одлуку о томе 
донело је посланичко тело села, које 
је на заседању одржаном 30. новем-
бра, подржало предлог заменика на-
челника села Кристифора Брцана, 
који је и председник дешчанске Срп-
ске самоуправе.

У последње време све се више по-
већава број житеља насеља надомак 
Сегедина. Многи управо у Десци на-
илазе на повољне услове, мир, сеоску 
идилу, која им је потребна након 
градског живота.

Пошто је све већи број оних који 
су заинтересовани да живе у Десци, 
руководство насељa је одлучило да 
отвори нови део за изградњу стамбе-
них објеката, што за собом повлачи 
и регулацију нових улица. У питању 
су четири улице које ће овом прили-
ком бити посвећене композиторима: 

Золтану Кодаљу, Ференцу Еркелу, Бе-
ли Бартоку и Тихомир Вујичићу.

Како нас је информисао Кристи-
фор Брцан, заменик начелника села 
и руководилац ССД, и међу чланови-
ма посланичког тела насеља било је 
таквих који нису знали ко је Тихомир 
Вујичић. Када је, међутим, споменуо 
да је он компоновао музику за попу-
ларну серију „Капетан Тенкеша”  
(Tenkes kapitánya), која је снимљена 
1963. године, а емитована 1964. године, 
сви су били одушевљени предлогом 
и сложили су се да једна улица поне-
се име чувеног Тихомира, који је био 
и марљив сакупљач музичке тради-
ције Срба и Хрвата у Мађарској, вр-
сни познавалац балканске музике, 
која је знатно утицала на његово бо-
гато стваралаштво.

Кристифор Брцан је подсетио да 
ће се плацеви тек продавати и мо-
гуће је да ће проћи више година док 
се отвори Улица Тихомира Вујичића. 

Међутим, први корак је 
учињен и чим се сви адми-
нистративни и технички 
детаљи уклопе, улица по-
свећена врхунском срп-
ском интелектуалцу, који је 
1975. године, на Преобра-
жење, трагично погинуо у 
авионској несрећи, званич-
но ће бити предата на упо-
требу.

Наравно, претходно ће 
житељи Деске и детаљно би-
ти упознати са његовим жи-
вотом и стваралаштвом, и то 
захваљујући сеоском листу 
„Дешчанско огледало” 
(Deszki tükör), a сасвим је си-
гурно да ће месна српска 
самоуправа и приредбама 
осветлити лик и дело Тихо-
мира Вујичића. 

У мохачком Српском клубу је 19. 
новембра, у организацији Само-
управе Срба у Мохачу и месне 

Српске читаонице, одржан традици-
онални сусрет произвођача вина. Ду-
го је претила опасност да ни ове го-
дине, због короне, неће доћи 
до одржавања ове манифеста-
ције, међутим, ипак је преваг-
нула одлука организатора, на 
челу са Радованом Степано-
вом, чланом месне Српске са-
моуправе, који је и сам врсни 
виноградар, да се манифеста-
ција одржи. Ипак, то овога пута 
није било такмичење винара, 
већ дегустација новог вина.

Преко двадесет узорака је 
пристигло у мохачки Српски 
клуб, где је трочлани жири у 
саставу: Јанош Хаген, председ-
ник, Иштван Бардош и Жолт 
Јергер оцењивао производе и 
изнео своје стручно мишљење 
у вези нових вина. Наравно, уз 
дегустацију су ишли и разни 
сиреви, слане погачице и ки-
флице.

Током вечери су свим вина-
рима који су донели своје 
узорке, подељене дипломе и 
захвалнице, а дружење и раз-

мена искустава настављени су уз за-
куску, музику и песму. 

Свирао је Иво Павковић Пака, по-
знати хармоникаш, који је низао „вин-
ске”, али и остале познате песме.

П. М.

Тихомир Вујичић добија 
своју улицу

Велика очекивања  
од нових вина

Нова иницијатива Дешчана

Дегустација у Мохачу
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 ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Одлазак бившег градоначелника Помаза

Предбожићни обичаји у Дески

Тужни скуп у Калазу

Акција Дешчана

У Помазу је 8. децембра у 71. го-
дини живота преминуо Атана-
сије Голуб, бивши градоначел-

ник тог града и угледни члан српске 
заједнице.  

Атанасије Голуб био је економиста, 
директор бившег складишта MÜÁRT 
и активни члан српске заједнице у 
Помазу. Био је члан Прелазног пред-
ставничког одбора 1990. године, пред-
седник Одбора за финансије и кон-
тролу, заменик градоначелника и гра-

доначелник од 2002. до 2006. године, 
истиче се у објави Градске управе 
Помаза, коју је потписао градоначел-
ник Иштван Леидингер.

Под руководством Атанасија Голу-
ба, замак Телеки-Ватај је пренет у на-
длежност градске управе, а обновље-
ни су и проширени Основна школа и 
гимназија „Шашхеђи Шандор” и Цен-
тар за социјални рад. Изграђена је и 
нова полицијска и ватрогасна стани-
ца, асфалтиран је значајан део град-
ске путне мреже, изграђен је кружни 
ток, као и тротоар између Трга хероја 
и станице, а под његовим руковод-
ством покренути су многи пројекти 
који су били основа за даљи развој 
града.

У сећању грађана Помаза и при-
падника српске заједнице у Мађар-
ској, Атанасије Голуб остаће као вео-
ма непосредан, дружељубив и преду-
сретљив човек, који је конкретним 
видовима помоћи и саветима редов-
но излазио у сусрет свима којима су 
они били потребни. Памтимо га и по 
специфичном и рафинираном хумо-
ру и оптимизму, којим је зрачио и уз 
који је успешно решавао и најдели-
катнија питања. 

Датум сахране Атанасија Голуба 
биће накнадно објављен. 

В ећ неколико година у Дески, 
у свечаном паљењу адвентске 
свеће учествује и месна срп-

ска заједница. Адвентски је венац 
круг, или прстен од зимзеленог грања 
са четири свеће. Поставља се на стол 
као симбол ишчекивања Божића. 
Сваке недеље, за време адвента, пали 
се по једна свећа.

Прва адвентска свећа, ове године, 
запаљена је 28. новембра, а другу су 
5. децембра запалили протонамесник 
Светомир Миличић, парох дешчан-
ски, Кристифор Брцан, заменик на-

челника села и председник месне 
српске самоуправе, као и мала Јулија 
Болдог, полазник Српског дечјег вр-
тића у Десци.  

Након поздравних речи начелника 
села Ладислава Кираља, пригодним 
поздравним говором присутнима се 
обратио и Кристифор Брцан. Он је на 
мађарском и на српском језику одр-
жао свечану беседу и истакао лепоту 
и важност припрема за Божић. На 
крају свог говора, захвалио је органи-
заторима што сваке године чувају и 
негују лепу традицију, и укључују срп-

ску заједницу у негова-
ње лепих предбожић-
них обичаја. 

У програму су уче-
ствовали мали забави-
штанци Српског дечјег 
вртића, подружнице бу-
димпештанског Српског 
образовног центра „Ни-
кола Тесла”, предвође-
ни васпитачицом Ани-
цом Крум. Деца су кази-
вала песмицу о Деда 
Мразу и певала о Божи-
ћу, а приређено је и ко-
ринђање. Следио је кра-
ћи програм подмлатка 
„Баната”, као и свечани 
чин паљења друге по 
реду адвентске свеће. 

Н а српском гробљу у Калазу, 
8. децембра сахрањен је др 
Петар Милошевић, истори-

чар књижевности, универзитетски 
професор и познати књижевник, у 
присуству чланова породице и род-
бине, као великог броја његових при-
јатеља, колега и поштовалаца. 

Опело др Петру Милошевићу су, 
пред капелом која се налази на като-
личком гробљу у Калазу, служили 
отац Војислав Галић, сентандреј-
ски парох, отац Зоран Живић, ка-
лашки парох и отац Павле Каплан, 
парох у Бати, уз саслужење ђако-
на Стефана Милисавића.

О покојнику је бираним речима 
најпре говорио отац Живић, док 
се у име Универзитета ЕЛТЕ, на 
којем је др Милошевић провео 
читав свој радни век, од свог ко-
леге и блиског сарадника опро-
стио др Иштван Лукач, шеф Сла-
вистичке катедре. Он је подсетио 
на научне резултате које је др Ми-
лошевић остварио у овој устано-
ви, кроз више десетина објавље-
них научних радова и неколико 
монографија, а такође је указао и 
на чињеницу да је у сећању број-
них генерација студената остао 
не само као одличан професор, 
већ пре свега као мудар и племе-
нит човек.

Од др Петра Милошевића опро-
стио се и његов пензионисани колега 
др Предраг Степановић, писмом које 
је у његовом одсуству прочитао др 
Тибор Ембер. Покојник је на свој по-
следњи пут испраћен дирљивом ме-
лодијом „Низамски растанак” у изво-
ђењу Ансамбла „Вујичић”, која је у 
очима многих измамила сузе и поја-
њем чланова сентандрејског Хора „Ја-
вор”. 

У Дески се убрзано ради на 
обнови месног српског пра-
вославног храма. Захваљују-

ћи средствима добијеним путем 
конкурса од Уреда премијера и 
Фонда „Габор Бетлен”, већ су извр-
шени хидроизолациони послови, 
као и замена прозора на светињи.

Укупно је измењено тринаест 
прозора, који су били у веома тро-
шном стању. Како нас је информи-
сао протонамесник Светомир Ми-
личић, парох дешчански, по свему 
судећи, никада раније није било 
измене прозора на светињи. Након 

160 година најзад је и до тога до-
шло.

Са друге стране, резултати хидро-
изолације већ се виде. Сушење зидо-
ва је у току, а томе доприносе и отво-
рени прозори. 

Још ове године, у плану је модер-
низација електрификације светог 
храма, тј. измена жица, а уколико 
остане средстава из буџета, у плану 
је и малтерисање  олтарског дела  
светиње. Протонамесник Миличић се 
нада да ће радови на цркви бити 
успешно реализовани до краја наред-
не године. 

Преминуо Атанасије Голуб

Свечано упаљене  
адвентске свеће

Др Петар Милошевић 
испраћен на најдужи пут

Замењени прозори  
на српском храму
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Р еч је о неслободама које су 
се овом љубавном пару, на 
сасвим случајно заједнички 

проведеном двонедељном зимова-
њу у Словачкој, на почетку романсе, 
седамнаест година пре него што ће 
се поново срести, чиниле као сићу-
шне, готово занемарљиве у поређе-
њу са снагом тада показаних емо-
ција и духовне слободе, односно 
снагом љубави која се међу њима 
родила. Али, ограничавајуће окол-
ности којe су у то време делиле 
исток и запад Европе, су, ван њихо-
вог утицаја, почеле да се нижу чим 
се зимовање завршило и Ичвич и 
његова девојка отишли натраг, свако 
у своју земљу, с намером да се уско-
ро поново састану, овога пута ради 
наставка заједничког живота. 

Испоставило се, ипак, да између 

ралности и слике света коју је мла-
ди пар створио у својој машти, вла-
да значајна диспропорција. Главни 
јунак није могао у Лондон, јер га је 
чувена источноевропска гвоздена 
завеса, у конкретном случаjу оличе-
на у мргодном локалном полициј-
ском службенику у будимпештан-
ској Ченгери улици, у томе спреча-
вала, као што ни чврста намера 
Енглескиње да се због Ичвича досе-
ли у мађарску провинцију, у Помаз, 
није била остварива из разлога по-
литичке, али и културолошке приро-
де. У те, културолошке разлоге је, 
додуше, више био уверен Ичвич не-
го девојка из Лондона. Традицио-
нални начин живота у Помазу, који 
је укључивао више генерација Ичви-
чеве породице на окупу, на челу са 
неуморном баба Ковиљком и непо-

стојање купатила у породичној кући, 
главном јунаку су, и поред љубави 
која је лебдела европским мериди-
јанима, на релацији Лондон-Помаз, 
говорили да би наставак романсе 
на северу Мађарске био тешко мо-
гућ. 

Ичвичеву тугу због немогућности 
да од мађарског полицијског слу-
жбеника, који је на своју параноју 
гледао као на узорну службу домо-
вини и најправеднијем политичком 
систему на свету, добије пасош за 
посету Лондону, нису успевала да 
ублаже ни писма, препуна роман-
тике и наде у бољу будућност, која 
су редовно слата из Лондона, али 
знатно ређе стизала у Помаз. Поли-
тички систем у коме је живео Ичвич, 
подразумевао је и строгу контролу 
писама из иностранства, па је и по-
шта намењена Ичвичу била редовно 
прегледана. Полицајац је комуника-
цију заљубљеног пара, према соп-
ственом нахођењу и безбедносним 
проценама, покаткад дозвољавао, 
али ју је много чешће ометао, преу-
смеравао или прекидао. И тако пу-
них седамнаест година.

За то време, главни јунак, сада 
већ времешно 'дете цвећа', одбијао 
је да одрасте и прихвати постојање 
категорије зване време. Као да је 
покушавао да занемари неумитно 
откуцавање сата, смењивање листо-
ва на зидном календару и годи-
шњих доба. На основу најпре че-
стих, а потом све ређих писама из 
Лондона, чинило му се да исто по-
кушава и Енглескиња, али је њена 
стварност ипак била другачија. Свог 
Помазлију је задржала у једном де-
лу срца, али је за разлику од емотив-
ног Србина, она била знатно рацио-
налнија и, поставши госпођа Твист, 
прихватила све материјалне и поро-
дичне благодети које јој је такав ста-
тус донео. Осим супруга, он је укљу-
чивао и децу, породично гнездо, пу-
товања... Једно од њих, оно вене- 
цијанско, сасвим случајно укршта 

путеве Ичвича и госпође Твист. Тре-
нутак у ком се меша Ичвичева и дав-
но проживљена стварност песника 
Лазе Костића, који је на тој истој ве-
нецијанској обали стварао своју пе-
сму „Санта Марија дела Салуте”, и 
главни јунак романа и госпођа Твист 
препознају повратак слободе, за ко-
ју би се заправо могло рећи да је 
била све друго само не то: привид, 
сурогат, њена бледа сенка, из које 
се заправо није могло готово нику-
да.

Постављајући питање може ли 
постојати слобода без граница, тре-
ба имати у виду који је ауторов ин-
дивидуални избор: оно „што му мо-
же користити или оно због чега ће 
страдати”, односно за „оно по чему 
ће бити хваљен или због чега ће да 
се стиди”? „Када аутор пређе круг 
возможности, како би рекао Његош, 
и тако наруши етичке норме култур-
ног амбијента и естетске оквире не-
ког жанра, поетички одређене, до-
лазе санкције писаних закона и јав-
ног мнења, културних кругова и 
критичара. Оне показују да не по-
стоји „слобода без граница”: њу 
ограничава, поред друштвених кон-
венција, ауторских скрупула и стра-
хова – и љубав, јер без љубави ства-
ралачка слобода постаје „самово-
ља” и прелази у своју супротност, 
анархију.

Испољавање слободе у поједи-
ним књижевним делима мора се 
посматрати према предмету који та 
дела обрађују, месту и времену на-
станка или представљања дела, од-
носно према књижевном облику, 
лирском, епском и драмском, у који 
је аутор транспоновао одређени 
предмет према владајућим поетич-
ким начелима.

Први наговештај да је роман 
„Лондон, Помаз” заправо прича о 
(не)слободи, уочавамо већ у првој 
реченици: „Видиком су задомини-
рала огромна муда. 'Матори хипик', 
осмехнуо се Ичвич лежећи на трави, 
док је из жабље перспективе посма-
трао како један флегматичан боби 
одводи оседелог чупавца који је уо-
бразио да је Хајд парк нудистичка 
плажa.”

(Наставак у следећем броју)

Слобода и неслобода у стваралаштву  
Петра Милошевића (2)

Др Драган Јаковљевић ФЕЉТОН

Са ове временске дистанце, путање којима су се у време 
дешавања радње романа „Лондон, Помаз” кретале слобо-
да и неслобода, прилично су јасне и прегледне. Међутим, 
у време када су по њима ходили главни јунак Ичвич, Ср-
бин из Помаза са севера Мађарске, и госпођа Твист, негда-
шња изабраница његовог срца – чистокрвна Енглескиња 
из срца Лондона, оне су биле прилично непроходне, зара-
сле у сложене културолошке, социјалне, историјске и по-
литичке околности.

РЕАКЦИЈЕ „УВРЕЂЕНИХ” ГОСПОЂА
Неки од Срба из Мађарске се, вероватно, и данас сећају првих реакција 

појединих припадника конзервативне струје у овој бројчано малој етничкој 
заједници, када је из штампе изашло прво издање романа „Лондон, Помаз”, 
односно када су његови делови почели да излазе у тадашњим „Српским 
народним новинама”, чији је Милошевић био главни уредник. Као стални 
сарадник листа, у то време сам и лично имао увид у писма неких „увређе-
них” госпођа, које су сматрале да је коришћењем бројних „недоличних” 
израза у свом роману, аутор „оскрнавио леп српски говор у Мађарској и 
обрукао целу заједницу”. Стога су те читатељке од главног уредника тражи-
ле да више не шаље на њихове адресе једини лист на српском језику у Ма-
ђарској, док за роман, како су запретиле, „не желе ни да чују”. И сам Петар 
Милошевић је често, уз њему својствени хумор, касније препричавао ове 
догађаје, који су увек наилазили на живо интересовање његових слушалаца.  
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Д имензије оригиналног уља на 
платну су 380×580 cm, а на 
слици је приказан патријарх 

Арсеније III Чарнојевић, како пред-
води десетине хиљада Срба у из-
гнанство, јашући коња са истакну-
том српском заставом. У непосред-
ној вези са Библијом, слика подсећа 
на Мојсија који је предводио иза-
брани народ из Египта. 

Историчар уметности Лилијен 
Филиповић Робинсон сматра да је 
Јовановић у своје дело уграђивао 
савремене технике, показујући да 
се налазио „у лагодности са умет-
ношћу из прошлости и оном из ње-
говог времена”. Композиција је 
означила значајно одступање за Јо-
вановића, који је до тада бележио 
углавном оријенталистичке радове, 
за разлику од оних који су описива-
ли одређене тренутке из српске 
историје. 

Патријарх и још четири фигуре 
доминирају композицијом, неујед-
начено са ширином платна. „Они се 
истичу у првом плану”, пише Лили-
јен Филиповић Робинсон, „усмера-
вајући око кроз дијагонале и кри-
вине њихових тела и гестова до сле-
деће линије слика иза њих. Свака 
наредна линија води ка следећој.” 

На слици су присутне све старо-

сне групе, а Јовановић је посебну 
пажњу посветио њиховим лицима. 
Хиљаде фигура које јашу коње и 
иду пешке јављају се у позадини 
пре него што се на крају стопе са 
хоризонтом. Лева позадина прика-
зује српске ратнике који уздижу 
своја копља ка небу, док се на де-
сној позадини истичу дрвени ваго-
ни који носе породице у изгнанство. 
На десној страни првог плана, ста-
рац тера стадо оваца. Десно од па-
тријарха, мајка и њен синчић јашу 
коња који носи њихове ствари. 

Жена је супруга војсковође Јова-
на Монастерлије, а дете је његов 
син. Ратник с брковима који хода 
испред њих, са мачем окаченим о 
појасу и пушком наслоњеном на ра-
ме, „корача хотимице у будућност”. 
Ратникова десна рука умрљана је 
крвљу и везана је белим завојем. 

Када је патријарх Георгије први 
пут видео слику, био је незадово-
љан приказом сеобе, нарочито због 
приказа оваца и вагона који носе 
жене и децу, рекавши да изгледају 
као „руља у бекству”. Извор патри-
јарховог незадовољства био је ра-
зличито тумачење онога што је пр-
вобитно довело до сеобе; Црква је 
тврдила да је патријарх Арсеније III 
једноставно одговорио на позив 

светог римског цара да крене на 
север. 

Након што је проучавао Рувар-
чево дело, Јовановић је стекао ути-
сак да је страх од османске одма-
зде, а не жеља да се заштите хаб-
збуршке границе, навела Србе да 
напусте своја огњишта. Јовановић 
је вратио слику у свој атеље и про-
менио је према патријарховој же-
љи; уклонио је овце, дрвене вагоне, 
жену и њеног синчића, постављају-
ћи стилизоване ратнике на њихово 
место. Такође је поставио Леопол-
дово писмо, којим је наводно по-
звао Србе да се населе у данашњој 
Војводини, у руке Исаије Ђаковића, 
свештеника који јаше поред патри-
јарха Арсенија III. Иако су те проме-
не учињене релативно брзо, Јовано-
вић их није могао урадити на време 
да би слика била изложена у Будим-
пешти. Дакле, само је Вршачки 
триптих био приказан на Милени-
јумској изложби. 

Сеоба Срба откривена је у Патри-
јаршијском двору у Сремским Кар-
ловцима 1896. године. Ту се налази-
ла све до 1941. године, када су уста-
ше опљачкале двор и украле слику, 
коју су изрезали из оквира и однели 
у Загреб, где је остала до краја рата. 
Након рата, слика је враћена у Ср-
бију; накратко је била изложена у 
Народном музеју у Београду, а по-
том је враћена Српској православ-

ној цркви. На крају је изложена у 
згради Патријаршије у Београду, 
где се налази и данас. Рестаурација 
слике је почела 2004. године. 

Док је радио на слици коју је на-
ручио патријарх, Јовановић је отпо-
чео радове на другој верзији, на ко-
јој је задржао жену и њеног синчи-
ћа, стадо оваца и кола која превозе 
избеглице. Тиме се, како Филипо-
вић-Робинсонова тврди, показује 
„Јовановићева непоколебљивост 
уверења и уметнички интегритет”. 
Друга верзија је мања од првобитне 
и њене димензије су 126×190 cm. 
Као и прва, довршена је 1896. годи-
не и постала је позната као „Панче-
вачка верзија” како ју је Народни 
музеј Панчево набавио седамдесе-
тих година XX века. 

Недуго након довршетка ове вер-
зије, Панчевачку верзију купио је 
загребачки уметнички колекционар 
Петар Николић, уз право на обја-
вљивање литографских репродук-
ција наредних педесет година. Те 
репродукције су постале веома по-
пуларне и могле су се наћи у срп-
ским домовима до краја XX века. 
Како је Панчевачка верзија постала 
прва литографска репродукција, 
уједно је постала и најпознатија 
верзија слике. Била је изложена на 
Универзалној изложби (светска 
изложба) у Паризу 1900. године. 

Д. А.

Верзија слике настала 1896. године

Како је настала чувена слика Паје Јовановића (2)

Четири верзије „Сеобе Срба” резултат различитих жеља
Када је патријарх Георгије први пут видео слику „Сео-

ба Срба”, био је незадовољан, нарочито због приказа 
оваца и вагона који носе жене и децу, рекавши да изгле-
дају као „руља у бекству”. Извор патријарховог незадо-
вољства био је различито тумачење онога што је прво-
битно довело до сеобе. 

УМЕТНОСТ

Илустрација - Срби преко Дунава прелазе у Аустријско царство

ПРОНИЦЉИВ КОМЕНТАТОР ИСТОРИЈЕ
Лилијен Филиповић Робинсонова слику сматра једним од три најбоља 

Јовановићева рада, заједно са „Таковским устанком” (1894) и „Проглашењем 
Душановог законика” (1900).  Она велича Јовановићев „бескомпромисан ре-
ализам” и хвали његове портрете сеобника. Робинсонова пише како Пан-
чевачка верзија „потврђује Јовановића као проницљивог коментатора бал-
канске историје” и указује на „методологију и техничку вештину која му је 
већ донела међународно признање”. 

ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ВЕРЗИЈА СЛИКЕ
На врхунцу Другог светског рата, Паја Јовановић је креирао трећу верзи-

ју слике „Сеоба Срба”, по наруџбини београдске лекарке Даринке Само-
длаке, која је тражила да лик жене буде замењен њеним ликом. Димензије 
ове верзије биле су 65,2×96,5 cm. Тренутна локација ове верзије је непозната 
и претпоставља се да је изгубљена. Када се рат приближио крају, тачније 
1945. године, богати српски трговац Миленко Чавић, наручио је четврту и 
последњу верзију, погрешно претпостављајући да су остале верзије нестале 
током ратних сукоба. Чавић је слику поклонио породици Мандукић, на кра-
ју рата. Они су емигрирали у Сједињене Америчке Државе након што су 
комунисти дошли на власт у Југославији 1945. и са собом су однели слику у 
Њујорк. Ова верзија је враћена у Београд 2009. године и тренутно је изло-
жена у Конаку кнегиње Љубице у Београду. Димензије четврте верзије су 
39×59 cm. 
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„Жеље које су Срби у својих се-
дамнаест тачака промовисали, скре-
ћу нам пажњу на груби сепаратизам. 
Тиме, с једне стране, желе да у новом 
мађарском уставу, који је још у изра-
ди, за себе извојују посве нови ста-
тус. С друге стране, пак, говорећи о 
проблемима грчконесједињене кон-
фесије, Срби желе да Румуне, који 
су иначе одувек гајили велику сим-
патију према Мађарима, потисну у 
страну и да поразивши их славе сво-
ју победу.”

Боже, ово је прави мелем за душу! 
Прави ужитак! – одушевљавао се по-
лицисјки шпицлов. 

„Поштовани мађарски пријатељи! 
Прочитајте 'поменуте тачке', па ћете 
се уверити како та српска народна 
раса није у стању да се задовољи са 
свим оним пруженим повластицама, 
које им је славна мађарска нација, 
истакавши заставу слободе и једна-
кости, тако милосрдно дала. Никако 
не бисмо желели да дође до неке за-
буне, па да се о Власима стекне по-
грешан утисак. Насупрот својој сло-
бодној вољи, Румуни, које Срби на 
пољу црквених ствари и данас држе 
у потчињеном положају и над којима 
и у будуће желе тирански да владају, 
нипошто не желе да се изврши њихо-
во изједначавање са Србима. (...) Ру-

муни ће бити принуђени да се због 
дугогодишњег шиканирања и деспо-
тизма кад-тад освете Србима.”

Наравно, ни то не беше пука слу-
чајност! О, не! Није то била никаква 
наивна игра злехуде судбине! Био је 
то плод мог упорног рада и труда. Од 
бечког колеге ускоро сам добио пе-
тоструко увећан хонорар! Истини за 
вољу, тада још нисам тачно знао за 
кога ја то уистину радим. Да ли за 
царску тајну полицију, или, евентуал-
но, за неку другу структуру?”, записао 
је тајни агент.

*
Захваљујући управо таквим новин-

ским чланцима, али и све интензив-
нијем роварењу тајних агената, поло-
жај Срба у Пешти из дана у дан се 
погоршао. Озлојеђени Мађари поче-
ли су да задиркивају, изазивају и гру-
бо вређају своје српске суграђане 
називајући их бунтовницима и сепа-
ратистима. Убрзо дође и до жешћег 
комешања, па и до туче. Разбијен је и 
понеки излог српских дућана. Све че-
шће су и нападани верници, који су 
после литургије излазили из цркве 
Светог Георгија. 

*
У гостионици „Бела лађа” за истим 

столом су седели Јаков Игњатовић, 
Максим Лудајић и Сава Вилински. 

На лицима им засела сенка забрину-
тости. У главама им се ројише разне 
мисли, низаше се многа питања на 
која не имадоше ваљане одговоре. 
Покушали су подробније да анали-
зирају све те догађаје који су недав-
но запљуснули Пешту.

- Рек'о сам, биће бе-
лаја! – намрштеним 
лицем прозбори Луда-
јић.

- А ја сам јоште ми-
слио да ће сунашце на 
хоризонту свободне 
нам Еуропе ипак и на-
ма зарудити. Ја сам 
вас ономад опомињао, 
али ко би само и мог'о 
предвидети у шта ће 
се све то преметнути 
– подсећао је Игњато-
вић. 

- То сигурно није де-
ло „мартовски' млади-
ћа” – изјави енергично 
Вилински.

- Него? – брецну се 
Лудајић.

- Верујте ми на реч, 
ја сам помно слуш'о 
тог Вашварија који је 
нашироко диванио о 
братским народима 
који треба да се су-
протставиду Бечу и 
његовој злој политики 
– упорно је тврдио 
млади Вилински. – Та, 

како не видите о чим се ту ради, бра-
ћо моја почитајема? То је чиста про-
вокација! То је подмукла работа они' 
покварени' шпицлова, Седлницкије-
ви' хидри! (…)

Драгомир Дујмов

Испод написа о Србима стајао је још један веома за-
нимљив текст: груби напад пештанских Румуна, који су 
се свим силама окомили на Раце. 

Напад пештанских Румуна на Србе
ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (19)

Јефтимије Мургу, румунски национални прегалник

16. децембра 1885. – У Сарајеву је по-
чео да излази српски књижевни 
лист „Босанска вила”, који је био 
веома цењен у босанским књижев-
ним круговима. Био је то српски 
лист за „забаву, поуку и књижев-
ност”. Покренут је као орган Учи-
тељског збора Српске школе у Са-
рајеву, а забрањен од стране ау-
строугарских власти 15. јуна 1914. 
године.
Књижевни програм листа био је 
одговор Срба Босне и Херцеговине 
и заједничких матица у Војводини, 
Србији и Црној Гори, на идеолошки 
и културни утицај двојне аустроу-
гарске монархије. „Босанска вила” 
се с почетка одређује као књижев-
ни часопис са одређеним нацио-
налним курсом. Као једини српски 
лист у БиХ, сматрао је да има зада-
так да српски народ, поред његовог 
општег просветљавања, окупи око 
себе и да пружи отпор аустроугар-
ској политици. 

16. децембра 1931. – Умро је српски 
историчар и свештеник Димитрије 
Руварац, професор и ректор Кар-
ловачке богословије, од 1882. архи-
мандрит манастира Гргетег. Устано-
вио је критичку школу у српској 
историографији, уводећи филоло-
шки метод у анализу историјских 
извора. Уређивао је часопис „Срп-
ски Сион” у периоду између 1903. 
и 1914. године; смењен је због 
оштрих критика упућених Сабор-
ском одбору у којем су били главни 
радикали. Радикали су га шикани-

рали као политичког непријатеља; 
чак послали наводно једног човека 
да га убије. Такође је између 1911. и 
1914. године уређивао драгоцени 
Архив за историју Српске право-
славне карловачке митрополије. 
Био је од 1906. године дописник 
члан Српске Краљевске академије 
у Београду. А у Новом Саду поча-
сни члан Матице српске и Историј-
ског друштва у Новом Саду (1930). 
Одликован је због заслуга српским 
краљевским Орденом Св. Саве 2. 
реда.

16. децембра 1934. – Пуштен је у сао-
браћај први београдски друмски 
мост преко Саве, назван „Земунски 
мост краља Александра”. Дигнут је 
у ваздух у априлу 1941, а на месту 
висећег моста подигнут је 1957, 
мост незванично назван „Бранков 
мост”.

17. децембра 1888. – Рођен је Алек-
сандар Карађорђевић, млађи син 
српског краља Петра и црногорске 
кнегиње Зорке, регент од 1914, краљ 
Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца од 1921. 

17. децембра 1991. – Савет министара 
ЕУ усвајањем нове Декларације о 
Југославији одлучио је да призна 
независност свим југословенским 
републикама које прихвате крите-
ријуме за признавање нових држа-
ва у источној Европи и СССР-у. 

17. децембра 1992. – Скупштина Репу-

блике Српске на Палама изабрала 
је Радована Караџића за првог 
председника те републике. 

17. децембра 2002. – Скупштина СР 
Југославије ратификовала је Деј-
тонски споразум, потписан 1995. ко-
јим је окончан рат у Босни. 

18. децембра 2000. – У Бриселу су об-
новљени преговори о сукцесији 
бивше СФР Југославије, након што 
су нове југословенске 
власти одустале од ста-
ва да је СР Југославија 
једини наследник бив-
ше државе. 

19. децембра 1991. – Репу-
блика Српска Крајина 
прогласила је Книн за 
главни град, а Милан Ба-
бић, дотадашњи пред-
седник владе, преузео је 
функцију председника 
Републике. 

20. децембра 1355. – Умро 
је српски цар Душан Не-
мањић, син краља Сте-
фана Дечанског, краљ 
Србије од 1331. У Скопљу 
је 1346. крунисан за цара 
Срба, Грка и Арбанаса. У 
време његове владави-
не Србија је била на вр-
хунцу моћи, простирала 
се од Kоринтског залива 
на југу до Дунава на се-
веру и од Јадрана на за-

паду до Егејског мора на истоку. 
Односе у држави уредио је збир-
ком закона која је објављена 1349, 
а допуњена 1354. и коју историчари 
сматрају Уставом тадашње феу-
далне српске државе. Сахрањен je 
у манастиру Светих Арханђела код 
Призрена који је у време турских 
освајања срушен до темеља.

ВРЕМЕПЛОВ

Димитрије Руварац
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НЕВЕН Дечја представа у Сегедину и Дески

У ченици српских основних 
школа на југу Мађарске има-
ју ретку прилику да гледају 

дечје представе на српском језику. 
Управо због тога их весели свако го-
стовање позоришта из Србије.

Српски педагошки и методоло-
шки центар је омогућио да деца из 
Деске и Сегедина уживају у чарима 
дечје представе „Смехоносна лута-

лица”. Представа је одржана у току 
октобра у Дому културе, у Десци. Ма-
лишани из сегединских и дешчан-
ских вртића и школа су са нестрпље-
њем ишчекивали почетак представе. 
Глумци, Предраг Вуковић Пеђолино 
и Ратко Краљевић, су се потрудили 
да анимирају децу. Укључили су их у 
саму представу, што представља ин-
тересантну форму. Они су својим ин-

терактивним учешћем утицали и на 
ток представе. Низале су се песме и 
креативне идеје. Кроз песму и игру 
су поновили оно о чему се у школи 
свакодневно говори, шта значи дру-
гарство и лепо понашање. Сала је све 
време била испуњена смехом и ве-
сељем.

Истога дана, ова представа је одр-
жана и у Дому културе у Батањи, где 
су малишани из батањске Српске 
двојезичне школе и вртића, заједно 
са својим учитељицама, уживали у 
представи и дружењу са глумцима. 

Оба програма су остварена уз фи-
нансијску подршку Уреда премијера 
и Фондације „Бетлен Габор”.

Снежана Дошић

Песме наших 
 гимназијалаца

Љубав није реч

Љубав није само реч,
ни за смех, ни за лек.
Она је дар,
Љубав не сме бити ствар.

Љубав је осећање,
њу не можеш уништити.
Каква год да је
на њу ћеш увек мислити.

Она милује,
никад не посустаје.
Ако  је покушаш скрити,
она ће се открити.

Она се не налази на страници,
Она није поглавље у књизи.
Љубав је старија него пирамиде у  

     Гизи,
Љубав је због тога у срцу станар
ца.

Тиса Васиљевић, 9/ц

*
Заљубљени пар

Ово је песма за заљубљени пар
једно другоме даје на дар.
Ово је песма за срдашца два
који се заједно боре од зла.

Можда си чуо за заљубљени пар
сваки дан, један другом дају дар.
За љубав спремни су на све
рећи један другом тајне највеће.

Тиса  Васиљевић, 9/ц

Лето 

Мирис лета, осећај просечног бое-
ма.

Испијам прву кафу, гледајући пла-
во море, 

а онда замишљам опет нас двоје...
Море ми те је узело, схватам то по-

лако, мој ниси већ одавно.
Увече седим, очи затрпавам пе-

ском, 
знам да сам те некад волела слепо 

моја најдража песмо.

Пролази јул. Jул од пет дана, кад 
сам те лудо волела тада.

Остајем ту неколико дана, видећу 
те можда на пола сата?

Знам да је крај, заборавићеш ме 
знам, 

Пoмисао на то да те немам поти-
скујем, потискујем са пар коктела, 

пар ноћи где нисам трезна.
Превише тебе у свакој песми, то ме 

ломи, јер искрено још те волим.
Мој лажни осмех ту је као маска, 

шта би дала да си само фарса.
Сматрам те великом грешком, по-

мало лепом летњом шемом.
Гледам звезде свако вече, некад 

плачем од среће, 
a oнда се сетим тебе пa молим не-

бо и звезде да ми те чувају, 
иако си далеко од мене.
Ноћима до зоре мe воли, потом љу-

би тамо где боли.
Не заборави немирно море, модре 

боје, које и даље чека на нас двоје.
Вино на плажи ружичасте боје ча-

ми само док га не попијемо у двоје.
Имала сам само један план, да 

уживам у малим стварима.
У сваком плану ти си сметња, ниси 

више мирис мог лета.

Летње песме свирале су за нас, док 
још нисмо били само траг.

Уместо тебе, бирам себе, коначно 
је време да решим проблеме.

Предомишљам се много, морам ти 
рећи збогом.

Боље је за мене, да останем без те-
бе.

О теби сада море таласа, остао си 
са милион пораза.

Одлуке моје чврсте су као стена, 
сада је љубав ван терена.

Призор љубави више не постоји, то 
сада могу бити твоји пусти снови.

Ива Тодоровић, 10/б

Смехоносна луталица  
на југу Mађарске

Са представе у Батањи

Весели малишани из Деске

ЗАНИМЉИВОСТИ
Да ли можете да поверујете да чак две трећине људи у свету никада није 

видело снег?
*

Веровали или не, нокти на рукама расту четири пута брже него на ногама.
*

Да ли можете да замислите да пре неких 34 милиона година Земљом су 
ходали пингвини високи 2 метра?

*
Можда о томе никада нисте размишљали, но комарци лете брзином од 

1-17 км на час и имају 47 зуба. Има их 3500 врста свугде у свету.
*

Вероватно ћете се изненадити када прочитате податак да 70% живог 
света на Земљи чине бактерије.
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
ФОТО: Ванредни час српске 

књижевности
ВИДЕО: Ликовна колонија 

„Никола Тесла"
ВИДЕО СНН-а: Пештанске 

зимске чаролије
ФОТО-ВИДЕО: „Последњи дани 

Аљоше Карамазова”
ФОТО: Аранђеловдан 

у Грабовцу

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021.

18. 12. субота – Вечерње    16.00 ч. 
19. 12. недеља – Св. Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан (Детињци) 
Св. Литургија    10.00 ч. 
25. 12. субота – Вечерње    16.00 ч. 
26. 12. недеља – (Материце) 
Св. Литургија    10.00 ч. 

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова.

Српска читаоница „Лаза Костић“ из Сомбора расписује

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ
„МИРОСЛАВ ЈОСИЋ ВИШЊИЋ“

Конкурс се расписује за прву објављену књигу прозе 
(приповетке или роман) аутора до 35 година. У обзир 

долазе књиге које су изашле у току 2021. године и 
написане на Српском језику.

Молимо издаваче или ауторе да по четири примерка 
књиге пошаљу до 20. јануара 2022. године на адресу: 
Српска читаоница „Лаза Костић“, Читаоничка бр. 2, 

25000 Сомбор. 

Контакт подаци: +381 25 420 715; имејл: srpskacitaonica.so@
gmail.com ; интернет сајт: www.srpskacitaonica.rs

Резултати конкурса биће објављени почетком марта 2022. 
године а награда ће бити уручена на свечаној годишњој 

Скупштини читаонице 24. марта 2022. године.
Награда се састоји од плакете и новчаног износа.

Удружење књижевника Србије расписује

KОНKУРС ЗА НАГРАДУ  
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

1.  За најбоље књиге сатире објављене на српском језику у 
2012. и у 2013. години

2.  За укупан допринос српској књижевној сатири

Kонкурс је отворен до 31. јануара 2014. године. 
Образложене и потписане предлоге (уз навођење броја 

телефона, адресе и адресе електронске поште предлагача 
и аутора), као и књиге шаљу издавачи, удружења, или 

појединци у три примерка на адресу: Удружење 
књижевника Србије (за Kонкурс „Радоје Домановић”), 

Француска 7, 11000 Београд, Србија.

О добитницима награде одлучује жири у саставу: 
Радомир Андрић, Милован Витезовић, Срба Игњатовић, 
Петар Жебељан, Слободан Симић и Александар Чотрић, 

књижевници.

Признање ће добитиницима бити уручено на свечаности 
која ће бити одржана поводом годишњице рођења Радоја 

Домановића, половином фебруара 
2014. године у Београду.

ИНФО
Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС

за доделу признања 

НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ

Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив 
свим заинтересованим образовно-васпитним установама, 
српским самоуправама, српским институцијама и физичким 
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за 
доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ за 2021. годину.

Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ се додељује српским 
просветним радницима за допринос квалитетном образовању 
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског језика, 
културе, традиције и идентитета на територији Мађарске.

Право да буду предложени за доделу признања НАЈДРАЖИ 
УЧИТЕЉ имају: тренутно запослени у предшколским 
установама, основним школама, као и средњој школи, ђачком 
дому и високошколским установама на територији Мађарске, 
као и просветни радници који су свој радни век посветили 
очувању српског језика и идентитета и тренутно су у пензији. 

Критеријуми за доделу признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ:
- Изузетно залагање и зна-чајна достигнућа у раду са децом, 
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави 
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном 
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног 
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.

Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега 
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде 
добитник признања НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ.

Предлоге очекујемо најкасније до 20. децембра 2021. године, 
путем поште на адресу Српског педагошког и методолошког 
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла szerbpedkp@gmail.com

Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети 
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке, 
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.

Све додатне информације можете добити 
путем телефона 0670 339 2995.
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Надметање у рецитовању и казивању прозеНЕВЕН

С обзиром да у току протекле го-
дине, због ванредне ситуације 
ово такмичење није било одр-

жано, ове године је било пријављено 
преко 120 ученика. Допутовали су 
основци из Батање, Сегедина, Сири-
га, Ловре, са својим учитељицама и 
придружили се ученицима из Будим-
пеште. 

За такмичење, ученици су били по-
дељени по узрасту у 4 групе: 1-2. ра-
зред, за који је био задужен жири, 
који су чиниле Љубинка Георгијевић 
и Гордана Ђерђ, затим ученици 3-4. 
разреда, које су слушали и оцењива-
ли Аница Пандуровић и Изабела 
Данко, 5-8. разред, који су бодовали 
Драгомир Дујмов и Радивој Галић и 
гимназијалци, чије извођење су про-
цењивали Зорица Јурковић Ембер и 
Митар Кркељић. Председник жирија 
је био професор Драгомир Дујмов.

За дочек такмичара, који су допу-
товали издалека, побринуо се актив 
учитељица на челу са Мирјаном Ко-
вач. Они су помогли такмичарима да 
пронађу просторије у којима, у зави-

сности од узраста, треба да се так-
миче. 

Најмлађи су били смештени у би-
блиотеци, 3. и 4. разред у аули, 5-8. 
разред у кабинету за енглески и нај-
старији у кабинету за српски језик. 
Две ученице из Сирига су се придру-
жиле групи 5-8. разреда.

Такмичење је почело у 11. часова 
и било је завршено у року од сат вре-
мена. Док је жири усаглашавао сво-
је одлуке и док су се исписивала 
имена добитника на књиге и дипло-
ме, учесници такмичења у рецито-
вању су ручали и дружили се. Жири 
није имао нимало лак задатак, јер, 
како кажу, ове године је била изу-
зетно јака конкуренција. Из тог ра-
злога у неким групама је било по 
два друга и два трећа места, и по 
неколико похвала за посебно исти-
цање у рецитовању и казивању про-
зе.

За све такмичаре, као и за све учи-
тељице које су припремале ученике, 
биле су припремљене чоколаде и 
захвалнице за учешће на такмичењу, 

а за победнике и све оне који су до-
били посебне похвале, биле су при-
премљене и књиге. Захвалнице и чо-
коладе су добили и чланови жирија, 
јер је њихова улога у овом такмиче-
њу била веома значајна.

После ручка, у аули Јулијана Ко-
торчевић се у име организатора за-
хвалила на труду учитељицама и 
ученицима, наравно и члановима 
жирија и изразила задовољство што 
су се ученици одазвали у оволиком 
броју. Посебно се захвалила дирек-
торки др Јованки Ластић и Српској 

школи „Никола Тесла”, која је усту-
пила свој простор и била домаћин 
овом такмичењу. 

Уручене су награде ученицима и 
пакети са захвалницама и чокола-
дама свакој учитељици за њену гру-
пу, а након тога су победници имали 
част да пред публиком одрецитују 
песме са којим су победили.

Одржавање такмичења у рецито-
вању и казивању прозе финансијски 
су помогли Уред премијера и Фон-
дација „Бетлен Габор”. 

Драгана Меселџија

Лепо изговорена реч отвара многа врата – и срца!
У Српској школи „Никола Тесла” је крајем новембра све 

врвело од ђака пристиглих на такмичење у рецитовању и 
казивању прозе под називом „Кад речи добију крила”, 
које је организовао Српски педагошки и методолошки 
центар, под руководством Јулијане Которчевић. 

ПОБЕДНИЦИ ПО КАТЕГОРИЈИМА: 
1-2. разред 1. место: Мила Бадонич из Будимпеште
  2. место: Ана Никшић из Сегедина
  2. место: Естер Малацко из Ловре
  3. место: Балаж Гал из Батање
  3. место: Лола Перишић из Будимпеште
  Похвала: Вук Митровић из Будимпеште
  Похвала: Лазар Кираљ из Сегедина
  Похвала: Татјана Почуча из Будимпеште

3-4. разред 1. место: Лилијана Бакош из Сегедина
  2. место: Ангелина Радовановић из Будимпеште
  2. место: Милан Дару из Сегедина
  3. место: Анастасија Мићић из Сегедина
  3. место: Дарко Карагић из Ловре
  Похвала: Вук Кљајић из Будимпеште
  Похвала: Миона Игњатовић из Сегедина
  Похвала: Зора Миа Варга из Батање
  Похвала: Теодор Радић из Сегедина

5-8. разред 1. место: Наташа Симић из Будимпеште
  2. место: Теодора Почуча из Будимпеште
  3. место: Сара Дахан из Будимпеште
  Похвала: Хеди Грунчић из Батање
  Похвала: Сања Вуковић из Будимпеште

Гимназија 1. место: Димитрије Петровић - 10. разред
  2. место: Сара Остојић – 10. разред
  3. место: Теодора Голић – 9. разред
  Похвала: Јована Миодраговић – 9. разред
  Похвала: Павле Мацановић – 9. разред

Две ученице из Сирига су биле потпуно друга категорија (ученици који 
похађају школу где се српски језик предаје као предмет), али без обзира 
на то што српски језик не уче дуго, у рецитовању су, по речима жирија, 
биле одличне. Жири је у складу с тим одлучио да Бланка Мишколци, уче-
ница 1. разреда, освоји 1. место, а Кинга Танач, ученица 5. разреда, добије 
похвалу за посебно истицање у рецитовању.


