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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Предизборна конференција народности у Мађарској

Већина народности неће имати посланика, већ портпарола
У просторијама Ромске земаљске 

самоуправе, одржана је конфе-
ренција на тему предстојећих 

избора. Скуп је организовало Ми-
нистарство за људске ресурсе, а по-
вод је била новина према којој ће по-
сле парламентарних избора 2014. го-
дине, законски признате мањине 
моћи директно да се укључе у рад 
Мађарског парламента.

Част да отвори конференцију при-
пала је домаћину Флоријану Фарка-
шу, председнику Ромске земаљске 
самоуправе. Гостима се такође обра-
тио и др Чаба Латорцаи, заменик др-
жавног секретара за питања мањина, 
док је неколико стручњака одржало 
предавања на тему мањинских избо-
ра. Предавачи су представнике 
мањина најпре информисали о 
најзначајнијим променама, када је 
реч о бирачком праву мањина. После 
парламентарних избора, мањине са 
већим бројем гласача ће у Парла-
менту имати своје представнике. 
Према речима др Латорцаија, заме-
ника државног секретара за питања 
мањина, оне националности које због 

малобројности не могу да 
изаберу свог пуноправног 
представника, биће у мо-
гућности да бирају за-
ступника без права гласа 
(портпарола) и на тај учес-
твују у раду Парламента. 
Заменик државног секре-
тара је додао да се осећа 
нова политика према 
мањинама, а да врхунац 
успеха ове политике чине 
мањински избори, као и 
законска регулатива која 
се односи на ову пробле-
матику.

У свом излагању, др Ча-
ба Латорцаи се осим на 
парламентарне, осврнуо и 

на јесење изборе за локалне самоу-
праве, који ће такође бити одржани 
по новим правилима.

На конференцији је било речи и о 
томе да је стицање мандата послани-
ка математички могуће само код две 
или три мањине (Роми, Немци, Слова-
ци), док остале мањине могу имено-
вати свог заступника са правом да се 
обраћа Парламенту, без могућности 
да гласа.

Посланички мандат на мањинској 
листи се може освојити са мањим 
бројем добијених гласова, у односу 
на страначке листе. Док се на листи 
странака мандат добија са 50 до 80 
хиљада гласова, за освајање посла-
ничких места на листама мањина до-
вољно је имати од 12 до 23 хиљаде 
важећих гласова. Анализом резулта-
та добијених на последњем попису 
становништва, јасно се види да број-
ност припадника народносних 
заједница, у већини случајева, није 
таква да би њиховим кандидатима 
могла да обезбеди изгласавање за 
улазак у Парламент.

П. А.

На скупу посвећеном изборима, говорило се
и о томе да је добијање мандата посланика 

математички могуће само код две или три мањине, 
док остали могу именовати свог заступника без 

могућности да он својим гласом утиче
на одлуке Парламента

др Чаба Латорцаи

У сусрет парламентарним и мањинским изборима

Гласачи бирају: страначка или мањинска листа
П арламентарни избори у 2014. 

ће, за мањине које живе у 
Мађарској, бити од посебног 

значаја. После више деценија, неке 
народности ће бити у прилици да 
обезбеде посланички мандат, а друге 
да делегирају портпарола и тако 
учествују у раду Мађарског парла-
мента. Ову могућност обезбедили су 
нови закони, који су усвојени у парла-
ментарном циклусу 2010–2014. годи-
не, а реч је о новом изборном и 
мањинском закону. И Устав Мађарске 
обезбеђује учешће мањина у раду 
Парламента.

У овом процесу истакнуто место 
ће имати земаљске самоуправе 
мањина, које састављају листе деле-
гата једне националности. 
За истицање листе потреб-
на је препорука оних бира-
ча, који од првог јануара 
следеће године буду упи-
сани у мањински бирачки 
списак. Дакле, да би се ис-
такла кандидатура мањин-
ске листе, потребна је пре-
порука најмање 1%, или 
највише 1500 бирача прија-
вљених на мањински би-
рачки списак. Уколико по-
сланик једне мањине не 
уђе у Парламент и не до-
бије довољно гласова за 
мандат, закон дозвољава 
избор заступника (szószóló). 
Заступник националности 
у Парламенту може бити 
први кандидат са листе по-
стављене од стране зе-
маљске самоуправе.

Закон о избору народ-
них посланика је промењен 
и уместо у два круга, од 
следеће године они ће се 
бирати у једном. За инди-

видуалног кандидата и за листу (та-
кође и мањинску) могу гласати сви 
пунолетни мађарски држављани који 
имају стални боравак у земљи. Поред 
њих, право гласа за листу једне 
странке имају сви мађарски држа-
вљани који који живе ван граница 
Мађарске.

Бирачи на изборима могу гласати 
за појединачног кандидата и за листу. 
Свакако је важно истаћи да мањин-
ски бирачи могу гласати само за јед-

ну од поменутих листа, а као и сви 
остали грађани, имају право да дају 
само један глас. Бирачи сами одлу-
чују да ли ће свој глас дати листи не-
ке од странака или листи своје мањи-
не.

Поред промене прописа везаних за 
парламентарне изборе, 2014. година 
доноси и новине у вези локалних из-
бора. Наиме, следеће јесени ће бити 
одржани локални избори, на којима 
ће се бирати и чланови месних, жупа-

нијских и земаљских мањинских са-
моуправа. Према усвојеном избор-
ном закону, бивши електорски систем 
који се одвијао у два круга, биће за-
мењен једноставнијим системом 
којим се у истом дану бирају чланови 
локалних, жупанијских и земаљских 
мањинских самоуправа. Намера за-
конодавца је била да заустави злоу-
потребе које су се, како се тврдило, 
појавиле током мањинских избора.

И у овом систему је важна улога 
мањинских цивилних организација. 
Као и претходних година, оне деле-
гирају кандидате, а то могу да учине 
и мањинска удружења и фондације. 
Потребно је да кандидат има подрш-
ку 5 одсто оних бирача који су се у 

свом месту боравка прија-
вили на мањински списак 
као мањински бирачи, као 
и да добију препоруку нај-
мање од 5 особа које имају 
право гласа.

Жупанијску листу може 
поставити организација 
која је на изборима у жупа-
нији или у главном граду, 
истакла најмање 10 одсто 
кандидата и која је стекла 
препоруку најмање 2 одсто 
мањинских бирача прија-
вљених на списак у тој жу-
панији или у главном граду.

Што се тиче избора чла-
нова земаљске самоупра-
ве, своју листу могу истаћи 
оне мањинске организа-
ције, које су приликом из-
бора чланова месних 
мањинских само управа ис-
такле најмање 10 одсто 
кандидата и сакупиле нај-
мање 2 одсто препорука 
бирача.

Предраг Алексов

На парламентарним изборима бирачи ће, осим за 
појединачне кандидате, моћи да гласају за листу 

мањина или за листе странака. Истовремено гласање 
на листи народности и листи странака није могуће
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На други 

ппооггллеедд
НИЈЕ ЂАВО ТАКО ЦРН
Поводом споразума премијера 

Србије, Мађарске и Кине
о модернизацији пруге
Београд – Будимпешта

К оначно се десило и нешто веома по-
зитивно за железницу. Реч је о не-
давном споразуму премијера Да-

чића с мађарским и кинеским премијери-
ма о модернизацији пруге Београд-Субо-
тица-Будимпешта. Мада је прва инфор-
мација била да се гради брза пруга, због 
чега је део стручне јавности био у шоку, 
јер је то много подсећало на „Мркине бр-
зе пруге” од пре двадесетак година, права 
и врло добра информација је да ће се на 
траси од Београда до Новог Сада ове пру-
ге реконструисати за брзине од 160 кило-
метара на сат, а од Новог Сада до Суботи-
це, па даље до Будимпеште и за веће бр-
зине. То су брзине које би биле могуће да 
је на прузи редовно рађено инвестиционо 
и текуће одржавање, док се „брзим пруга-
ма” сматрају оне за брзине веће од 250 
километара на сат. То би за ову пругу из 
много разлога било нереално.

Оно што би требало хитно учинити, не-
зависно од реконструкције, јесте да по-
лиција и царина прихвате предлог желез-
нице да своје послове обављају у току 
кретања возова између Новог Сада и Ке-
лебије или неке друге станице у Мађар-
ској, уместо што, као што је сада случај, 
возови стоје у Суботици и Келебији по 40 
минута. Тиме би се време путовања од 
Београда до Будимпеште скратило за чи-
тавих сат и 20 минута, без икаквих инвес-
тиција.

У медијима се често говори о изузетно 
лошем стању на железници и сталном по-
горшавању квалитета превоза. Не пише 
се, у исто време, о томе да су улагања у 
одржавање инфраструктуре неупореди-
во мања него што је потребно да би се по-
стигла пројектована брзина, да су ула-
гања у вучна и возна средства такође не-
довољна да би се држао корак са европ-
ским железницама и да је недостатак по-
требних средстава велики и поред значај-
них субвенција. Тако се стиче погрешан 
утисак да је за недопустиво лоше стање 
на железници крив само постојећи ја-
вашлук. Шта је још узрок оваквом стању?

Негативна селекција кадрова узроко-
вана постављањем партијских кадрова за 
генералне директоре, оних који не схва-
тају да ускостручним службама, као што 
су на пример ред вожње или унутрашња 
контрола, не могу успешно да руководе 
њихови другови из странке (још мање из 
места рођења), који су по правилу завр-
шили неке сумњиве менаџерске школе и 
немају појма o функционисању железни-
це. Јер реч је о сложеном техничко-тех-
нолошком систему, којим не могу да ру-
ководе незналице, без обзира на то коли-
ко су заслужни као партијски кадрови. 
Оно што се већ дуже време дешава, уз 
благонаклоност друштвено-политичке 
заједнице, јесте да са железнице одлази 
руководећи кадар средњег (носећег) ни-
воа руковођења.

Др Петар Анђелковић

Прекогранична сарадња Србија – Мађарска

Трачак светла за оболеле
од мултипла склерозе

Европска унија је, кроз програм сарадње Србије и 
Мађарске, односно Суботице и Сегедина, 

финансирала формирање прве базе података ради 
боље дијагностике мултипла склерозе

З ахваљујући прекограничној са-
радњи, уз подршку Европске 
уније, у Војводини је започето 

успостављање прве базе података 
ради боље дијагностике мултипла 
склерозе. Ради се о пројекту „Мулт-
склер”, реализованом у оквиру ИПА 
програма прекограничне сарадње 
Мађарске и Србије и то између 
Опште болнице у Суботици и Универ-
зитетске клинике у Сегедину, чија је 
завршна конференција одржана у 
Суботици.

Директор Опште болнице у Субо-
тици др Горан Бићанин истакао је да 
је „Мултсклер” други по реду проје-
кат који су заједнички реализовали 
Општа болница Суботица и Универзи-
тет у Сегедину.

Према његовом мишљењу, зах-
ваљујући овом пројекту успоставље-
на је добра сарадња и комуникација 
између стручњака ове две установе, 
с обзиром на то да су тимови који су 

учествовали у реализацији пројекта 
имали двогодишњу билатералну ко-
муникацију, чиме су подигли ниво 
својих знања из ове области.

„Мултипла склероза је тешко 
обољење које напада централни 
нервни систем и кроз формирање 
ликворолошке банке података ћемо 
значајно подићи квалитет у дија-
гностиковању пацијената који грави-
тирају ка нашој болници”, рекао је 
Бићанин новинарима. Он је додао да 
је у оквиру пројекта ова здравствена 
установа добила значајну донацију у 
опреми, која је подигла ниво квалите-
та услуга лабораторије.

„Знањем које смо добили кроз раз-
мену и опрему, постали смо рефе-
рентна установа за дијагностиковање 
ове болести”, казао је Бићанин.

Начелница Одељења неурологије 
Опште болнице у Суботици др Ливија 
Деспенић оценила је да формирање 
те банке података и регистра оболе-

лих од мултипла склерозе, у смислу 
форми болести и досадашњег начина 
лечења, треба да омогући бољу 
дијагностику и лечење.

„Национални регистар за мултипла 
склерозу још не постоји, па су ово 
први кораци формирања базе пода-
така и регистра и у томе је још већи 
значај оваквог рада”, рекла је др 
Деспенић.

У Округу од 200.000 становника, 
према подацима добијеним кроз 
овај пројекат, оболелих од ове бо-
лести има 170, што се уклапа у свет-
ску статистику. Реализацијом овог 
пројекта, у Суботици је започето 
формирање „банке ликвора”, али и 
истраживање неуро-имонологије 
ликвора, што ће, према оцени Дес-
пенићеве, бити веома значајно за 
дијагностику.

„Када се формира банка ликвора, 
то ће бити неизмеран извор даљих 
научно-истраживачких пројеката, 
као и прекограничне сарадње”, дода-
ла је Деспенићева.

Вредност овог двогодишњег про-
јекта, који је суфинансирала Европ-
ска унија, нешто је мања од 350.000 
евра. 

Суботички криминалци шверцују азиланте

Пет хиљада евра за место у гепеку!
Присуство невољника из кризних подручја, 

мотивисало је криминалце у Суботици да покрену 
„бизнис” и пребацују азиланте до Мађарске. 
Полиција је ухапсила човека који је у кући

тајно држао 42 илегалца

Д ок становници неких места у на-
шој матици протестују због при-
суства неколико десетина ази-

ланата у њиховим срединама, Субо-
тичани већ дуже време свакодневно 
мирно пролазе поред хиљаду мигра-
ната из Сирије, Пакистана, Бангладе-
ша, Авганистана и других земаља.

Истина, пре две године када су пр-
ви азиланти дошли, међу грађанима 
је владао страх, али до сада није било 
инцидената. Свесни су да је Суботица 
само транзитно место и да из ње миг-
ранти желе да стигну до мађарске 
границе и Европске уније. Зато грађа-
ни готово да и не реагују на тамнопу-

те госте, који су смештени на перифе-
рији, а и у самом центру града – на 
улици, у продавницама, у парку, на 
железничкој и аутобуској станици.

Пре две године је градски Црвени 
крст више од стотину азиланата, који 
су били код депоније, због хладноће 
склонио у ресторан „Фонтана” на Па-
лићу.

– Може се и тако односити према 
људима који су дошли да би побегли 
од страхота у њиховој држави – сма-
тра Радош Ђуровић из Центра за ази-
ланте – Истина, ниједна локална са-
моуправа не гледа благонаклоно на 
појаву страних избеглица. Али, Субо-
тица је прво место на граници, а има 
и искуство мултиетничности. Међу-
тим, држава би требало да се укључи 
и отвори више центара за азил.

Суботичани не само да не страхују 
од миграната, већ су многи у њима 
видели прилику за добру зараду, што 
је можда много већи проблем. 
Смештај и транспорт људи преко гра-
нице постао је најуноснији посао, јер 
цифре по „пребацивању” једне особе 
прелазе и пет хиљада евра. Ланци 
кријумчарења људи су добро органи-
зовани, мигранти се смештају по 
празним кућама, салашима, станови-
ма и хостелима у Суботици, где че-
кају најпогоднији тренутак да се до-
могну Мађарске.

Недавно је полиција ухапсила Су-
ботичанина П. Т. који је у стану крио 
42 азиланта. Пуне руке посла има и 
гранична полиција, која осујећује по-
кушаје недозвољеног преласка др-
жавне међе.

М. Т.
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У Печују одржана седница познате музичке 
асоцијације

Српске ноте на фестивалу 
„Европа кантат”

Скупу су присуствовали и познати стручњаци из 
Новог Сада, Тамара Петијевић, руководилац хора 

„Св. Стефан Дечански” и Богдан Ђаковић,
диригент хора „Св. Георгије”

У Печују је одржана седница 
Хорске асоцијације „Европа кан-
тат”, која је формирана после 

Другог светског рата као својеврсно 
музичко-хорско помирење немачког 
и француског народа. Музика у ши-
рем смислу представља симбол по-
мирења у региону.

На предлог садашњег председника 
асоцијације Габора Мозера из Будим-
пеште, сваке треће године одржава 
се велики фестивал „Европа кантат”. 
Прошле године је ова фестивалска 
манифестација одржана у Торину, 
док ће 2015. године бити приређена у 
Печују где се очекује више од 4.500 
певача из читавог света. Припреме су 
у главном граду Жупаније Барања 
већ почеле, а Печуј је и 1988. године 
био домаћин ове манифестације.

Скупу су присуствовали и познати 
стручњаци из Новог Сада: Тамара Пе-
тијевић, хоровођа хора „Св. Стефан 
Дечански” и Богдан Ђаковић, дири-
гент хора „Св. Георгије”. По речима 
господина Ђаковића, програм мани-
фестације 2015. године биће конци-
пиран тако да ће се поред стандард-

них европских арија и домаће музи-
ке, изводити и словеначка, хрватска и 
српска музика.

Хорску смотру пратиће и радио-
нице, које ће осмислити Богдан Ђако-
вић и Тамара Петијевић. Радионице 
ће бити отворене за различите жан-
рове, па је то могућност за гостовање 
вокалних и фолклорних ансамбала из 
Србије.

Фестивал ће имати 40-50 музичких 
радионица и планиран је за период од 
24. јула до 2. августа, када ће се окупи-
ти 5000 учесника из читавог света. 
Учесници манифестације имаће при-
лику да се упознају са хорским теко-
винама 21. века, али и да се друже, раз-
мене искуства, организују дегустацију 
вина из региона и сл. Музика ће омо-
гућити сусрет различитих култура, а 
биће простора и за духовну димензију.

Свој боравак у мађарском делу Ба-
рање, Тамара Петијевић и Богдан Ђа-
ковић искористили су и за одлазак у 
Шиклош, на храмовну славу, где су 
својим појањем улепшали митровдан-
ско празновање у Српској православ-
ној цркви. П. М.

Активности Срба на југу Мађарске

Мохачани посетили матицу и приредили клупски програм

Н ајважнији циљ Мохачана био је 
да посете Храм Светог Саве на 
Врачару. Жеља им се и оства-

рила, па се група поклоника дивила 
лепотама највеће православне све-
тиње на Балкану.

У повратку за Мађарску, група је 
посетила манастир Ковиљ из 13. века, 
који је основао Свети Сава. Према 

предању, на овом месту су се изми-
рили угарски краљ Андрија II и Сте-
фан Првовенчани. У томе је посредо-
вао брат Стефана Првовенчаног, 
Растко Сава Немањић. Црква мана-
стира Ковиљ потиче из 18. века и она 
је под реконструкцијом, па су Моха-
чани из тог разлога били спречени да 
погледају све њене лепоте.

Група од седамнаест мохачких Срба и њихових 
пријатеља других националности, посетила је 

недавно Београд и Ковиљ, у оквиру једнодневног 
излета који су организовале Самоуправа Срба и 

Српска читаоница у Мохачу

Чанађани праве планове за следећу годину

Појачана брига
о српско-руском гробљу

Пошто имена руских војника сахрањених на 
српском гробљу нема, Срби из Чанада су одлучили 

да их упишу, уз сагласност надлежних

Б ирано тело Срба у Чанаду одр-
жало је седницу на којој је из-
вештај о раду и буџетском по-

словању Српске самоуправе поднео 
њен председник Фрањо Колар. Сед-
ници је присуствовало десетак заин-
тересованих бирача који су били ин-
формисани о намери Самоуправе у 
овом насељу да подели божићне па-
кете оним житељима српске нацио-
налности којима је помоћ преко по-
требна.

На скупу је донета и одлука у вези 
са доделом стипендије. И ове године 
та врста помоћи додељена је Сузани 
Шкиба, која студира у Сегедину. Ина-
че, и Сузанина сестра следеће године 
креће на Универзитет у Сегедину и 
Чанађани се надају да ће се она, на-
кон студија српског језика, вратити у 
село и у њему запослити, ако се за то 
укаже прилика.

На седници Српске самоуправе у 
Чанаду је било речи и о српском 
гробљу, где почивају и руски војници, 
погинули у Другом светском рату. 
Пошто њихова имена нису исписана 

на надгробним споменицима, Ча-
нађани су одлучили да то ураде, уз 
претходну дозволу руске амбасаде 
или руског војног аташеа у Будим-
пешти.

П. М. 

Фрањо Колар на српском гробљу

Две споменуте организације су не-
давно у Мохачу приредиле још једну 
у низу клупских приредби. Чланови 
су овом приликом најпре посетили 
Музеј „Дороћа Канижаи” који се зах-
ваљујући једном успешном конкурс-
ном пројекту налази у новој згради. У 
том објекту место је нашла и богата 
музејска грађа и колекција везана за 
Хрвате и Србе.

Посетиоци, предвођени Зорицом 
Степанов, председницом Српске чи-
таонице, имали су прилику да погле-
дају нову грађевину, али и да се диве 
музејској поставци коју чине предме-
ти од изузетне важности за баштину 

хрватског и српског народа у Мађар-
ској.

Након изложбе, посетиоци су 
обишли и „Кућу буша”, која је тек не-
давно пронашла место међу ту-
ристичким атракцијама града Моха-
ча. Градић на Дунаву је надалеко по-
знат по културно-забавној манифес-
тацији „Буше”, а од недавно и по ус-
танови коју је могуће посетити и ван 
сезоне поклада, када су у центру 
пажње „буше”. Етнографска изложба 
која представља мушке и женске „бу-
ше”, веродостојно дочарава ритуале 
и светковине везане за покладе.

П. М.

Тамара Петијевић Богдан Ђаковић
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Поздрави наших сународника
из Чешке Републике

Како сам километрима удаљена од матице, од 
Мађарске такође, ваш лист пратим преко интернета. 
Волела бих да и у Чешкој постоји недељни лист са 

таквом концепцијом и садржајем,
по много чему особен

П оштована редакцијо, 
вероватно није очеки-
вано да пратим Српске 

недељне новине, имајући у 
виду да не припадам српској 
заједници у Мађарској, те 
тиме нисам ни учесник у ње-
ном друштвеном животу, 
осим повремено, као гост. 
Разлог због којег увек с ра-
дошћу чекам појављивање 
СНН-а на интернету, лежи у 
чињеници да је лист, по 
својој концепцији, специфи-
чан и да се разликује од ос-
тале штампе коју пратим, у 
Србији, а и ван њених грани-
ца.

С обзиром да се и сама 
бавим писаном речју, на-
стојим да пратим нашу штампу у ра-
сејању. За свако поштовање је како 
успевате да, на релативно малом 
броју страница, понудите толико раз-
нородних тема, а да се истовремено 
очува концепт информативног гласи-
ла. СНН није само политички, нити ис-
кључиво локални лист. Није само 
општенационални, ни само културни, 

као ни само забавни лист. А опет 
јесте све то у исто време, и то у мери 
и обиму који су примерени средини у 
којој излази и популацији којој се об-
раћа.

Искрено бих волела да ми у Чешкој 
имамо такав недељни лист; вредело 
би позабавити се размишљањем ко-
лико услови за то постоје. Ретко где у 

земљама нашег расејања (изузев 
можда у Хрватској и БиХ, које се због 
својих особености тешко могу поре-
дити са остатком српског расејања) 
излази недељни лист, који има тако 
изграђене професионалне стандар-

де, попут Српских недељних 
новина. Изненађује чињени-
ца да се лист са недељним 
темпом излажења, припрема 
у заједници са не тако вели-
ким бројем припадника, као 
и факат да успевате да сва-
ке недеље пронађете до-
вољан број тема, и то не би-
ло каквих, којима попуњава-
те рубрике.

Овом приликом, упућујем 
и честитке за Велику плаке-
ту, коју је вашој редакцији 
доделило Удружење књи-
жевника Србије, а честитам 
и члановима вашег тима на 
појединачним признањима. 
Награде су, без икакве 
сумње, отишле у праве руке.

У име наше невелике 
српске заједнице у Чешкој Републи-
ци, вама и свим Србима у Мађар-
ској, шаљем срдачне поздраве и же-
лим да и убудуће предано радите 
на очувању свега онога што их чини 
припадницима српског националног 
корпуса.

Јелена М. Ћирић,
књижевница из Прага

Колектив Српских недељних но-
вина се најсрдачније захваљује 
свим институцијама и појединци-
ма који су нам лично, електрон-
ском поштом или телефонским 
путем, упутили честитке поводом 
добијања Велике плакете Удру-
жења књижевника Србије.

Захваљујемо се Амбасади Ре-
публике Србије у Будимпешти, Са-
моуправи Срба у Мађарској, 
Одбору за дијаспору и Србе у ре-
гиону Народне скупштине Србије, 
Канцеларији за односе са Србима 
у дијаспори и региону, нашим ко-
легама из Радио-телевизије Ср-
бије, Српске редакције мађарског 
јавног радио и ТВ сервиса, српског 
недељног листа Наша реч из Те-
мишвара, као и читаоцима Љубин-
ку Мандићу, Кристини Роцков, 
Димитрију-Мити Живићу, Пери 
Остоићу, Зори Пејовић, Миодрагу 
Јакшићу. Хвала и оним нашим чи-
таоцима који редовно, на Фејсбук 
профилу СНН-а, изражавају своје 
симпатије за наше активности: 
Аници Косталић-Фујс, Радовану 
Филаковићу, Ласлу Јанки, Дејани 
Божић-Савић, Нади Бунчић-Ђу-
рић, Биљани Милошевић, Марини 
Александрић-Ремели, Даници Ца-
рић, Драгани Ђуровић, Марти Ду-
ката-Мандић, Тодори Шкоро, Ми-
лени Краљевић, Драгану Андрићу, 
Биљани Божовић, Зорици Станко-
вић.

Редакција СНН-а

Надате ли се да би црква у Дес-
ци могла добити нове појце?
– У Десци је основан Културно ду-

ховно образовни центар. Видим да се 
они труде у оквиру центра и госпо-
дин Кристифор Брцан организује 
разноврсне програме. Надамо се да 
ће та сарадња бити интензивнија. 
Имамо тројицу појаца који су већ у 
годинама, па сам мислио да замоли-
мо Кристифора и остале омладинце, 
који желе да дођу у цркву, да појача-
мо мушки хор.

Дешчанско појање се разликује од 
појања у осталим селима и наши се 
појци тиме диче. Од тројице појаца се 
много може научити о црквеном пе-
вању, вери и традицији. Деца учест-
вују кад има програма везаних за на-
ше празнике и тако се упознају са на-
шом вером, традицијом и обичајима.

Јесте ли задовољни сарадњом 
са Србима у Новом Сентивану?
– У Новом Сентивану српска 

заједница је мала и броји око шезде-
сет душа. Оно што је задивљујуће 
јесте слога, јер што науме, сваке го-
дине и остваре. Почетком сваке годи-
не имамо седницу црквеног одбора и 
тада видимо колике су нам новчане 
могућности. После се договарамо за 
конкретан посао и то и испунимо. То 
се увек види кроз неколико година на 
цркви. Ове године смо планирали ре-
новирање самог торња, који је у ло-
шем стању и прокишњава. Морали 
смо да променимо крст и офарбамо 
лим.

Ове године смо и урадили оно што 
смо планирали, захваљујући до-
бротворним прилозима и новцу 
црквене општине. У Новом Сентивану 
се верници држе својих обичаја и ве-
ре и сви увек помажу. Верници одр-
жавају српско гробље и то је за сваку 
похвалу.
Колико често одлазите у Ва-
шархељ, где такође постоји срп-
ска црква? Како се тамо одвија 
верски живот?
– У Вашархељу живи мала српска 

заједница која броји 24 верника, а са-

мо двоје или троје говоре српски је-
зик. Црква је била у лошем стању, али 
је новцем добијеним из ЕУ фондова и 
захваљујући већинској самоуоправи, 
реновиран ужи центар где се налази 
наша црква, која је комплетно обно-
вљена. Сада црква изгледа веома ле-
по и одвојен је новац за рестаури-
рање иконостаса. У току је нови тен-
дер, па очекујемо да ће током сеп-

Светомир Миличић, свештеник у Десци (2)

Очекујемо нове појце
Дешчанско појање се разликује од оног у осталим 
селима и наши се појци тиме диче. Од тројице 

појаца се много може научити о црквеном певању, 
вери и традицији, каже за СНН отац Миличић

тембра почети радови на рестаура-
цији. Остаје још да се обнови звоно.

На месту старог Парохијског дома 
саграђен је данашњи Дом културе, а 
стан поред светог храма користимо 
као нову црквену кућу. Ту служим 
само једном месечно.

На гробљу имамо капелу, коју смо 
прошле године обновили. Већинска 
самоуправа одржава ред, коси траву 
и ради све што је потребно. Црква, 
гробље и Парохијски дом су најваж-
нија три објекта и она су и у Сентива-
ну, али и у Вашархељу и Десци у до-
бром стању. Наравно, има у свакој па-
рохији много тога још да се уради, 
али даће Бог да се још понешто сре-
ди и у будућности.
Разговор водио: Драган Јаковљевић
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З ванично обележавање двостру-
ког јубилеја започело је 6. де-
цембра у преподневним сатима, 

у фоајеу будимпештанског Нацио-
налног позоришта, научном конфе-
ренцијом, односно округлим столом 
под насловом: „Јоаким Вујић и два ве-
ка српског позоришта”. Скуп је орга-
низовао Српски институт, у сарадњи 
са Српском самоуправом у Будим-
пешти.

Пре него што су учесници конфе-
ренције добили прилику да изложе 
своје научне радове, поздравне речи 
упутили су им председник Српске 
самоуправе у Будимпешти Борислав 
Рус у име организатора, директор 
мађарског Националног позоришта 
Атила Видњански у име домаћина, 
амбасадор Србије у Мађарској Раде 
Дробац, представник мађарског Ми-
нистарства за људске ресурсе Ан-

драш Берталан Секељ, председник 
Самоуправе Срба у Мађарској Љубо-
мир Алексов, доцент Педагошког фа-
култета у Сомбору и бивши директор 
Српског народног позоришта у Но-
вом Саду Миливоје Млађеновић и 
директор Српског позоришта у 
Мађарској Милан Рус.

Господин Млађеновић је ову при-
лику искористио да организаторима 
уручи пригодан поклон. Реч је о порт-

рету Јоакима Вујића, аутора Милана 
Стојкова, који је у име Српског инсти-
тута преузео његов директор Пера 
Ластић.

У радном делу конференције, реч 
је први добио др Алојз Ујес, некада-
шњи редовни професор Факултета 
драмских уметности у Београду, који 
је презентовао свој рад на тему: „200. 
годишњица прве световне, грађанске 
представе на српском језику у Пешти 

24. августа 1813. у режији Јоакима 
Вујића”. Следили су доц. др Ференц 
Немет (Учитељски факултет на 
мађарском наставном језику, Субо-
тица) са темом „Церни Ђуро, или зау-
зимање Београда од Турака”; др Та-
маш Гајдо (Земаљски музеј и инсти-
тут историје позоришта, Будим-

пешта) – „Прва изворишта историје 
мађарског позоришта”; мр Ана Ми-
тић (Универзитет у Бечу) – „Место 
забаве, медијум рефлексије, попу-
ларни театар на крају XVIII и поче-
тком XIX века”; др Исидора Попо-
вић (Матица српска, Нови Сад) – „Јо-
аким Вујић у контексту раног развоја 
српске комедиографије”; доц. др 
Миливоје Млађеновић (Педагошки 
факултет у Сомбору) – „Драматурш-
ка и књижевно-историјска вредност 
Добродетељног дервиша Јоакима 
Вујића”; Милан Степановић (Педа-
гошки факултет у Сомбору, кустос 
Музеја у Препарандији) – „Списа-
тељски, преводилачки и издавачки 
рад Јоакима Вујића”; Золтан Бада
(Српски институт, Будимпешта) – 
„Мађарска стручна литература о Јо-
акиму Вујићу и почецима српског по-
зоришта”; Стеван Бугарски (истори-
чар, Темишвар) – „Позоришни живот 
Срба у Темишвару и околини”; Ду-
шан Дејанац (публициста, Кикинда) 
– „Стефан Дилбер, Јоаким Вујић и 
Кикинда”; Милан Дујмов (Српски 
институт, Будимпешта) – „Срби у 
Баји”; проф. др Драган Никодије-
вић (Универзитет Мегатренд, Бео-
град) – „Предузетнички дух Јоакима 
Вујића у светлу менаџмента савреме-
не позоришне праксе”; Андраш 
Фриђеши (директор Позоришта у 
Будаершу, Будимпешта) – „Почеци 
рада мањинских позоришта у Мађар-
ској и први њихов сусрет у Будим-
пешти крајем 1980-их и почетком 
1990-их”; Пера Ластић (Српски ин-
ститут, Будимпешта) – „Српско позо-
риште у Мађарској, као позориште 
националне мањине”.

Како је најављено, радови који су 
изложени на овој конференцији биће 
публиковани у посебном зборнику. У 
организовању скупа, Српском инсти-
туту и Српској самоуправи у Будим-
пешти су финансијску подршку пру-
жили Секретаријат за културу и јав-

но информисање АП Војводине и Ми-
нистарство за људске ресурсе 
Мађарске.

У истом простору отворена је и 
пригодна изложба, састављена од две 
тематске целине. Једна је историјско-
документарног карактера и говори о 
почецима и каснијем развоју позори-

Целодневним мултимедијалним програмом у 
мађарском Националном позоришту у Будимпешти, 
обележени су значајни јубилеји нашег позоришног 
живота: 200 година од извођења прве представе на 

српском језику и 20 година постојања и рада 
Српског позоришта у Мађарској

Обележени велики јубилеји српског театра

Двовековни ехо Јоакимове „Крешталице”

НЕКАДА ЧУДО, ДАНАС СПОМЕНИК 
ПРИЈАТЕЉСТВА

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић је у обраћању пре 
премијере представе „Чудо у Рондели”, нагласио да је јубилеј који слави-
мо важан за обе нације, српску и мађарску, и за обе земље које „дуже од 
миленијума чине кичму средње и јужне Европе”:

– Вечерас на сцени Националног театра Мађарске обележавамо двес-
та година од када је у будимпештанској „Рондели” изведена представа 
Јоакима Вујића „Крешталица” – прва позоришна представа на српском 
језику. У том комаду српске Препарандије из Сентандреје играли су, је-
дан поред другог, српски писац и учитељ Јоаким Вујић и свестрана исто-
ријска личност мађарског театра Балог Иштван. Тај јубилеј који данас 
славимо, тих двеста година, важан је за наше две нације и наше две др-
жаве које дуже од миленијума чине саму кичму средње и јужне Европе. 
Важан је због мањинских права која негујемо, због бољег разумевања, 
због нашег оправданог настојања да у заједничкој европској породици 
чувамо и сачувамо свој идентитет, традицију и културу.

Зато данас у Војводини постоје два професионална мађарска позори-
шта: Народно позориште – Népszinház у Суботици и Новосадско позори-
ште – Ujvídéki színház у Новом Саду, као и два мађарска позоришта за 
децу: Позориште за децу – Gyermekszinház у Суботици и Луткарска сце-
на Народног позоришта „Тоша Јовановић” у Зрењанину. Помажемо и 
много културно-уметничких друштава која негују позориште на мађар-
ском језику. Поменућу само неколико: „Петефи Шандор” из Мужље, 
„Egység” из Кикинде, „Петефи Шандор” из Купусине, „Арањи Јанош” из 
Србобрана, „Népkör” из Куле, Театар „Орфеј” из Чоке, Сенћанска позори-
шна група и КУД „Јожеф Атила” из Дебељаче. И сви лепо раде. Оно што 
је пре 200 година било чудо у Рондели, данас јесте споменик великог 
пријатељства два велика народа.

Изложбу у Националном позоришту заједнички су организовали Српски 
институт и Културни и документациони центар Срба у Мађарсој

На научној конференцији радове је изложило петнаестак учесника
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СЕНКЕ ПУТОПИСНОГ 
МАСТИЛА (2)

Среда
У даљини ноћи, муње браздају не-

бо над пучином.
Обесни ројеви облака цели су дан 

изливали кишу, јаку и упорну.
Причали су да су то прве кише на-

кон три-четири године.
И у причи, у тихом жамору уто-

пљен и снено препуштен њен глас би 
назирао.

А већ изјутра, у магличастом кип-
тању и немирима мора, бескрајног 
мора пред њим, с десна је, по мало у 
даљини у благом луку у ветру ле-
лујала осунчана Махдија – бела и 
ониска са танким пустињско-смеђим 
оквирима зидина Медине.

У ветру и влаги која се након киша 
набирала у ваздуху као танушна 
стабла градићем су се повијали свет-
ли минарети.

Пред њим до у даљ пучине, таласи 
су плели у хуку својих набора фили-
гранске, а дивље чипке. Чипке њене 
модре хаљине, у ћутњама његовог 
понирања пучином и тек непримет-
ном осмеху.

Само неколико дана пре био је за-
течен.

У таквима као ти у својој моћи 
обесни таласи, до опијајуће понесе-
ности су се наметали, само не више 
непрекидно плаветно живи него по-
пут болног грча заустављени, једном 
прадавном магновењу окамењени 
масиви Атласа.

Као огромни остењени таласи до 
суровости су се низали понегде бле-
дољубичасто-модри, смеђе-црвен-
касти или оловно-смеђи масиви и њи-
хови оргијастички висови.

Заробљеним урликом из пустиње, 
дизали су се, таложили и узвисивали, 
орубљени тек ретким оазама.

Наједном, баш целим бићем 
осећајући је а не видећи је, у висина-
ма једна гола сурост поиграла се 
погледом, и силовито наметнула дру-
гу. Јер, далеко недохватно испред и 
далеко испод тог планинског трона, у 
недоглед, простирала се ужарено 
жута титрава врелина Сахаре.

Творац као да је лепотом исцрта-
вао, и исцртавајући померао – грани-
це пакла.

И бескрајног пакла тишине у њему.
Без ње. 

Човечанство почиње да ствара оп-
тимисте тек кад престане да ства-
ра срећне људе.

Жилбер Кит


Ја имам опет све што изгубих, 
преображено и уљепшано – у 
сјећању. И још: ја имам велику сло-
боду оног који ништа нема и мир 
оног који је прежалио и коначно се 
растао.

Иво Андрић

шта код Срба током протеклих 200 
година, док друга има савремену те-
матику. Путем архивских фотогра-
фија приказана је дводеценијска де-
латност Српског позоришта у Мађар-
ској и то детаљима из најзначајнијих 
представа те театарске куће. Излож-
бу су заједнички припремили Српски 
институт и Културни и документа-
циони центар Срба у Мађарској, а от-
ворили су је челници ових организа-
ција Пера Ластић и Милан Ђурић. Они 
су, свако из свог угла, говорили о из-
ложеној документарној грађи и фо-
тографијама. У састављању поставке 
коришћени су материјали из архива 
Музеја позоришне уметности у Бео-
граду и фотографије из архива Срп-
ског позоришта у Мађарској.

Дуго очекивана представа „Чудо 
у Рондели”, коју је Радослав Златан 
Дорић написао пре неколико годи-
на, специјално за ову прославу, при-
казана је у вечерњим сатима на сце-
ни Националног позоришта. Нажа-
лост, прерана смрт је Дорића спре-
чила да доживи премијерно из-
вођење свог дела. Комад је извео 
глимачки ансамбл Српског позори-
шта у Мађарској, у проширеном 
саставу. За ову прилику, сталној по-
стави овог театра придружило се и 
неколико глумаца из матице, чији 
таленат је већ добро познат будим-
пештанској публици.

Пре представе, гледаоцима је до-
бродошлицу у Национални театар по-
желео његов директор Атила 

Видњански, који је указао на значај 
дела Јоакима Вујића за потоњу српс-
ку културу и целокупни културни 
живот на овим просторима. Похвално 
се изразио и о сарадњи коју водећа 
позоришна установа у Мађарској 
остварује са овдашњим Српским по-
зориштем.

Честитајући двоструки јубилеј, 
председник Владе АП Војводине др 
Бојан Пајтић посебно је истакао мул-
тикултуралност као драгоценост 
која је вековима присутна на овим 
просторима. Одајући признање Јо-
акиму Вујићу и његовим следбеници-
ма, војвођански премијер је истакао 
чињеницу да су у стварање српског 
театра, поред Срба, били укључени и 
Мађари, а да је српско позориште 
доприносило богаћењу и мађарског 

културног живота, што и данас чини. 
По њему, све то може и треба да пос-
лужи као светао пример и садашњим 
генерацијама Срба и Мађара на на-
шим просторима.

Када је реч о самој представи, 
могло би се рећи да су се те вечери 
у Националном позоришту догодила 
два „чуда”. Једно је била сама пред-
става „Чудо у Рондели”, док се друго 
„чудо” догађало у препуном гледа-
лишту. Видно расположена и моти-
висана за комуникацију са глумци-
ма, каква је и потребна да би се 
представа могла сматрати успелом, 
публика је током читаве представе 
реаговала онако како су то, вероват-
но, очекивали и драмски писац, и ре-
дитељи, и глумци. Комплексна и, за 

самог Јоакима Вујића, трау-
матична питања организо-
вања прве српске позориш-
не дружине, третирана су 
на врло духовит начин, па су 
се током представе у пуб-
лици могли чути и смех и 
духовити коментари, изго-
варани гласно или полуша-
патом. Било је међу њима и 
оних који су Вујићева обја-
шњавања, тада неупућеним 
суграђанима о томе шта је 
заправо позориште, пореди-
ли са трудом који неки кул-
турни посленици данас ула-
жу да својим неповерљивим 
савременицима објасне 
суштину неких прогресив-
них струјања у нашем 
друштвеном животу.

Д. Ј.

АКТЕРИ „ЧУДА У РОНДЕЛИ”
У представи којом је Српско позориште у Мађарској обележило свој 

20-годишњи јубилеј и 200. годишњицу од извођења комада „Крештали-
ца” Јоакима Вујића, глумили су: Милан Рус као Јоаким Вујић, Јосип Мато-
риц као Иштван Балог, Олгица Несторовић као Јулијана Балог, Тибор Ем-
бер као Тома Фехер, Бранислав Унгиновић као отац Лазар, Михајло Нес-
торовић као Милован Видаковић, Мирјана Савин као г-ђа Каталин, Зори-
ца Јурковић као Екатарина Давидовић, Радован Зубац као Јанош, Се-
бастијан Губик као ђак Петар Трифић, Горан Карагић као ђак Јефтимир 
Стојадиновић, Бранимир Ђорђев као Стефан Дилбер.

Редитељски дуо чинили су Милан Рус и Лазар Пајтић, уз асистенте Ка-
тарину Бачи, Ноеми Борбељ, Тибора Прагаија.

Драматург је био Петар Милошевић, музику је компоновао Габор Лен-
ђел, костиме и декор урадила Весна Радовић-Дорић. У организационом 
делу помогла је Евица Шишковић као уметнички секретар, а значајан 
допринос успеху представе дали су мајстор светла Лајош Мезеи и тон-
ски техничар Богдан Сабо.
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14. децембра 1995. – У Јелисејској палати у 
Паризу потписан је Мировни споразум о окончању 
44-месечног рата у Босни, који је постигнут 21. 
новембра у Дејтону, САД.

14. децембра 1998. – У оружаном нападу мас-
кираних лица на кафић у центру Пећи на Косову 
убијена су шесторица младића српске национал-
ности.

14. децембра 1998. – У сукобу Војске Југосла-
вије и наоружаних Албана-
ца у близини Призрена по-
гинуло је 36 Албанаца, а 
шесторица су рањенa.

15. децембра 1801. – 
Одметнути јаничари, које 
су предводили четворица 
београдских дахија Аган-
лија, Кучук Алија, Фочић 
Мехмед-ага и Мула Јусуф 
убили су београдског ва-
лију Хаџи Мустафа пашу и 
завели терор у Београд-
ском пашалуку. Насиље је 
убрзало избијање Првог 
српског устанка 1804.

15. децембра 1914. – 
Ослобађањем Београда у 
Првом светском рату завршена је Колубарска бит-
ка. Победа за коју изузетне заслуге припадају ко-
манданту Прве армије генералу Живојину Ми-
шићу, подигла је углед Србије међу савезницима и 
учврстила самопоуздање српске војске и народа.

16. децембра 1885. – У Сарајеву је почео да 
излази српски књижевни лист „Босанска вила”, 
који је био веома цењен у босанским књижевним 
круговима.

16. децембра 1931. – Умро је српски истори-
чар и свештеник Димитрије Руварац, професор и 
ректор Карловачке богословије, од 1882. архи-
мандрит манастира Гргетега. Установио је критич-

ку школу у српској историографији, уводећи фи-
лолошки метод у анализу историјских извора. Ау-
тор је бројних расправа и студија („Преглед до-
маћих извора старе српске повеснице”).

16. децембра 1934. – Пуштен је у саобраћај 
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 Александар Ка-
рађорђевић, млађи син српског краља Петра и цр-

ногорске кнегиње Зорке, 
регент од 1914. краљ 
Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца од 1921.

17. децембра 1991. – 
Савет министара ЕУ ус-
вајањем нове Декларације 
о Југославији одлучио је да 
призна независност свих ју-
гословенских република 
које прихвате критеријуме 
за признавање нових држа-
ва у источној Европи и СС-
СР-у.

17. децембра 1992. – 
Скупштина Републике 
Српске на Палама изабрала 
је Радована Караџића за 

првог председника Републике.
17. децембра 2002. – Скупштина СР Југосла-

вије ратификовала је Дејтонски споразум, потпи-
сан 1995. којим је окончан рат у Босни.

18. децембра 2000. – У Бриселу су обновљени 
преговори о сукцесији бивше СФР Југославије, на-
кон што су нове југословенске власти одустале од 
става да је СР Југославија једини наследник би-
вше државе.

19. децембра 1991. – Република Српска Краји-
на прогласила је Книн за главни град, а Милан Ба-
бић, дотадашњи председник владе, преузео је 
функцију председника Републике. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 30 477 82 33 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

Српска основна школа у Ловри
Тел. + 36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Краљ Александар Краљ Александар 
КарађорђевићКарађорђевић

Тајне љубави чувених Срба (4)

Како је Ђуру Јакшића опчинила крчмарица Мила
П раву утеху Ђура је налазио са-

мо у својој уметности, сликар-
ској и поетској. Било да је пе-

вао родољубиво и љубавно, припове-
дао сатирично или писао драме у хе-
ројско-романтичарском духу, његово 
писање је увек било грмљавина неба, 
хука валова, пламен пожара, 
вапај напаћене душе, одјек не-
остварене љубави.

Живео је у земљи коју је 
неизмерно волео, и у средина-
ма које је исто толико мрзео. 
Јадао се: „Зло је, мајко, међу 
људима”. Сва његова поезија 
је потекла из личног дожи-
вљаја, а љубавна највише. Као 
у речима, изузетно плодан и 
надарен био је и са кичицом. 
Ту је нарочито успешан био 
његов „кикиндски период”, 
који ће му и живот преокре-
нути. У писму Ђорђу Попо-
вићу Даничару маја 1856. Ђура 
каже следеће: „Ја сам овамо 
дошао у надежди да ћу какву 
цркву овде у околини добити 
за моловање, али сам се љуто 
преварио. Ја нисам за ове љу-
де, нити су они за мене, разма-
жени, горди, сујетни, прости, 
неваљали”. Такве су им биле и 
жене, хладне и незаинтересо-
ване. Баш међу њима се нашла 
и девојка коју је Ђура Јакшић 
на смрт заволео.

Лик Миле Поповић ове-

ковчеио је на једној од својих 
најлеших слика. Било је про-
леће, како се неколико година 
пред смрт исповедила коме-
диографу Браниславу Нушићу 
сама тајна Јакшићева љубав. 
Цветале су љубичице, а њихов 
опојни мирис ширио се и у ка-
фани „Код Белог крста”. У до-
ба када је млади сликар жи-
вео у Кикинди ту кафану је 
закупио извесни Лазар Попо-
вић, паор по занимању. Он је 
имао две кћери које су му по-
магале и послуживале госте. 
Шта је било даље, испричао је 
Нушић:

„Ана и сестра Мила носиле 
су радњу на плећима. Оне су 
служиле, оне наплаћивале, 
оне забављале, па оне, од-
носно она, Мила, и привлачила 
госте… А Мила је била млада, 
лепа, ватрених очију, танког 
струка… Па ено је и сад, у ду-
боким годинама, како се др-
жи”.

Служећи тако у очевој ка-
фани, занела је Мила тада 

сликара и будућег песника Ђуру. За-
волео ју је за цео живот. О њој је пе-
вао, њу је сликао. На једној од њего-
вих најлепших слика „Девојка у пла-
вом” налази се Милин лик. Али, то 
није било довољно крчмаревој кћери. 
Њој је био привлачнији један чур-
чијски калфа, који је касније постао 
глумац. Звао се Ђура Рајковић. (…)

Путешествија Ђуре Јакшића била су испуњена 
сталним разочарањима у свет, у људе, а нарочито

у жене. Мир је тражио свуда, чак и међу 
манастирским искушеницима, или у природи,
где су му птице биле једини род и пријатељи

УТОЧИШТЕ
У КАФАНИ

Заљубљени песник Ђура Јакшић 
се неколико година касније оже-
нио Тином, али Милу никада није 
заборавио. Његов „усхит љувени” 
прелио се из срца у стихове, неке 
од најлепших у српској књижев-
ности. Душа му је крварила на 
смрт, али му његов песнички ге-
није није дозволио да те стихове 
претвори у просте срцепарајуће 
нарицаљке, којима је у то доба 
обиловала романтичарска поезија. 
Да би побегао од пакосног света и 
несрећне љубави, отишао је у ма-
настир Крушедол и замонашио се! 
То га место ипак није држало. По-
шао је у Србију и у сећању са со-
бом повео и Милу. Путујући доли-
ном Млаве у Горњак и после у Хо-
моље, он ју је „налазио” и у друм-
ским механама. Тада јој је посве-
тио песму „На ноћишту”.
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„Љ удска природа” је тема 
филозофских расправа већ 
хиљадама година, а уз по-

моћ модерне технологије и науке, 
најзад смо почели да откључавамо 
ове мистерије. У раним фазама сту-
дија, научници су успели да докажу 
једну чињеницу: наш мозак је фи-
зички подешен да помаже другима.

Наука сугерише да је стара изрека: 
„Боље је давати него примати”, до-
словно истинита, тврди Џефри Скулс, 
еволуциони биолог на Вестмаунт ко-
леџу у Калифорнији. „То није само 
морални клише.”

У свакодневном животу, безброј 
људи изабере да се одрекне свог сло-
бодног времена како би помогли дру-
гима – било да се ради о помагању 
старијима, спашавању напуштених 
животиња, људских живота или по-
магању некоме да реши одређени 
проблем – добрим делима сведочи-
мо сваки дан.

Многе студије су показале да ал-
труизам значајно смањује ниво 
стреса, главног узрочника већине 
болести, а самим тим значајно мења 
нашу физиологију. Али шта је то у 
нама што нас тера да несебично по-
мажемо другима, да чинимо херојс-
ке подухвате како би спасили нечији 
живот, не размишљајући о сопстве-
ном?

Веза алтруизма и стреса је откри-
вена сасвим случајно 1956. године, ка-
да је тим истраживача са Корнела 

спровео истраживање са 427 удатих 
жена с децом.

Они су очекивали да ће жене са 
више деце бити под већим стресом, 
те због тога и имати краћи животни 
век. Изненађујуће, истраживачи су 

открили да број деце, образовање, 
класа, и радни статус нису утицали 
на дуговечност.

У истој студији, која је трајала 30 
година, сасвим случајно је откривено 
да је 52% жена које нису никада во-

лонтирале, на крају оболело од неке 
теже болести, за разлику од 32% же-
на које су редовно волонтирале.

Ово откриће је заинтересовало на-
учнике, па су након тога спровели још 
неколико истраживања: Једна сту-
дија је закључила да редовно чињење 
добрих дела смањује ризик од пре-
ране смрти за 44% – што је бољи 
учинак од редовног вежбања.

Друга студија, спроведена 1990-их, 
испитала је личне есеје часних сеста-
ра из 1930-тих. Истраживачи су от-
крили да су часне сестре које су иска-
зале највише позитивних емоција жи-
веле око 10 година дуже од оних које 
су изразиле мање таквих емоција.

Многе су студије показале да ал-
труизам значајно смањује ниво стре-
са, главног узрочника већине болести 
– а самим тим, да значајно мења на-
шу физиологију. Код тестираних 
субјеката који су само гледали видео 
који је приказивао чињење добрих 
дела, забележени су привремени ско-
кови нивоа хемикалија које јачају 
имунитет.

Код жена које су комшије сматра-
ле добрим особама јер воле да пома-
жу другима, пронађен је повишен ни-
во окситоцина – хормона ‘везивања’ 
који нам помаже да се осећамо до-
бро.

Алтруистичне емоције – „дрога 
помагача” – такође повећавају ниво 
окситоцина – због којег се осећамо 
добро, смањују ниво стреса и побољ-
шавају имунитет. Алтруизам у нама 
изазива хемијску реакцију сличну 
оној коју изазива и истинска љубав. 

Научници су проучавали утицај добрих дела и 
њихове ефекте на људско тело и закључили да 
жеља да несебично помажемо другима утиче на 

наше здравље, па чак и на дужину живота

Човек и доброчинство

Чинећи добра дела, постајемо здравији

М ирко Томовић је у свом члан-
ку објављеном у суботичком 
„Невену” највише замерао 

што је Борош пуштен на слободу тек 
после исплате износа од 40.000 кру-
на. Блатио је градоначелника Васу 
Долинку и због рапидног богаћења 

полицијског капетана 
Добривоја Савића, који је 
до последњег дана рата 
поносно носио официр-
ску униформу Фрање Јо-
сифа, а сада под ок-
риљем српске управе пу-
ни џепове хиљадама 
маркираних круна и ди-
нара. Томовић је још на-
вео и случај Олтвањија, 
Колера и Хубера, које 
Долинка није затворио, 
иако је знао за њихова 
тајна окупљања и кријум-
чарење неколико стотина 
хиљада круна у сврху 
агитације против државе.

Овај дрски напад и 
клевету Долинка је теш-
ко поднео. Разочаран због 
неизвесне судбине Бај-
ског троугла, која је из 
дана у дан била све не-
подношљивија, био је 
уморан због учесталих 
немилосрдних напада у 
чему су предњачили ње-
гови сународници, па је 

оболео од јада и немоћи. Долинка 
није послушао савете својих најбли-
жих сарадника и поднео је неопозиву 
оставку.

Доцније је Васа Долинка у Печују 
именован за поджупана Барање.



М ного деценија пре Велике сео-
бе под патријархом Арсе-
нијем, преци благородног гос-

подина Евгенија Ђурковића су стица-
ли благо и углед широм Угарске. О 
томе сведочи и обновљено племство 
из 1714. године, што им је својим печа-
том и потписом потврдио аустријски 
цар Карло.

Главни школски надзорник срп-
ских православних школа у Угар-
ској са полице узе књижицу „Пра-
вила училиштнаја внов исправље-
наја ради прељубезних учеников во 
употребленије слав-сербских на-
родних училишт” Козме Јосића, 
„благожелателног” учитеља пеш-
танског, завршену „В Пеште мјесе-
ца сјечења (јануарија) 14-го дне, го-
да же 1805”, а штампану „В Будимје 
градје 1815”.

Дугим, кошчатим прстима боје 

слоноваче поче пажљиво да пре-
листава крхку, пожутелу хартију. Док 
је погледом прелетао преко слова 
старог облика, изненада застаде на 
једном месту.
Како ученици прјамо учитеља во-

дитисја имут.
• Ученици должни учитеља својего 

равно како родитељи своја високопо-
читати, и почитаније таковоје са-
мим взором, словом и дјелом показо-
вати.

• Ученици должни учитељу своје-
му послушни и покорни бити: то 
јест: што он им творити повеља-
вајет, должниј охотно и точно на-
бљудати.

Уморно подиже поглед. Старе 
ситне очи се одморише на валовима 
Дунава, који је тромо протицао ис-
под његових прозора пештанског 
дома ослобођеног неочекиваног не-
укуса. „Е, тако ваља. Тако би треба-
ло да се и данас подучавају ученици 
сербски – прогунђа у себи горди Ев-
геније, наследник грба племенитих 
Ђурковића.

Отац Григорије био је дугого-
дишњи сенатор бајске вароши, коју 
је бечки ћесар далеке 1696. године у 
једном документу назвао „српским 
војним градом”. Том називу увелико 
су чинили услугу и далеки преци Ев-
генија и његовог брата Владислава, 
заљубљеника у јахање преко разно-
бојних и офуцаних мапа Европе, на 
којима се с времена на време мењао 
правац црвених линија разграни-
чења.

Драгомир Дујмов

Разочаран због неизвесне судбине Бајског троугла, 
која је из дана у дан била све неподношљивија, а и 
уморан због учесталих немилосрдних напада у 
којима су предњачили његови сународници, 

Долинка је оболео и повукао се

Бајске легенде (18)

Немилосрдни напади сународника

Евгеније Ђурковић
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Ловрански забавиштанци дочекали драгог госта

Нови сусрет са старим знанцем – Деда Мразом

С ва деца на свету, али и сви 
одрасли, знају ко је Деда Мраз. 
Увек га са радошћу и много љу-

бави дочекујемо. Доброћудни деди-
ца дуге седе браде, са наочарима на 
врху носа, округлог стомака, обучен 
у црвену одежду опшивену белим 
крзном, увек је весео.

У Српско забавиште и основну 
школу у Ловри, Деда Мраз је стигао 
одлично расположен. Деца су била 
веома узбуђена када је дошао, јер 
су га данима жељно ишчекивала. 
Имали су довољно времена да за 
госта из далека припреме богат про-
грам, препун дечјих песама и реци-

тација. Забавиштарци су певали пе-
сме о њему, међу којима је била и 
„Деда Мразе, Деда Мразе”. Уследио 
је рецитал основаца, а затим и поде-
ла поклона.

За време додељивања поклон-па-
кетића Деда Мраз се обратио сваком 
детету. Након поделе поклона и при-
годног програма, деца су заједно са 
васпитачицама и учитељицама исп-
ратила госта и позвала га да им и сле-
деће године дође у госте. Деда Мраз 
је за СНН рекао да је био очаран див-
ним програмом и изненађен колико 

песама малишани знају, па их је бога-
то наградио.

Васпитачица Милица Алексов је за 
наш лист истакла:

– Деда Мраз је и ове године обра-
довао сву децу. Мислим да је наш 
програм успео, а деца су пресрећна, 
што је и најважније. Ове године смо 
били веома активни и учестовали на 
многим приредбама, као што је био 
Српски дан у Адоњу и Сусрет дечјих 
плесних група у Чипу. Деца су ужива-
ла у свим заједничким програмима.

П. А.

Док је боравио међу лоранском децом, Деда Мраз 
је за СНН изјавио да је био очаран програмом 

тамошњих малишана и изненађен колико песама 
знају, па их је богато наградио за уложени труд

Свечаност поводом Дана народности

КУД-у „Табан” плакета за допринос мањинској култури
П оводом Дана народности, у 

Националном институту за 
просвету у Будимпешти, при-

ређена је манифестација „Гала на-
родности”, на којој по се по тради-
цији награђјују појединци и организа-
ције који су својим радом и трудом 
допринели очувању националног 
идентитета и развоју културе народ-
ности у Мађарској.

После интонирања европске и 
мађарске химне, присутнима су се 
обратили директорка овог института 
Магдолна Завођан и државни секре-
тар за парламентарна питања мађар-

ског Министарства за људске ресур-
се Андраш Дончев. Потом је уследи-
ло уручење плакете „Pro cultura 
minoritatum Hungariae”, ликовни при-
каз листа гингко билобе, биљке која 
представља заједништво, дуговеч-

ност, издржљивост и толеранцију. Ви-
соко признање су, у име српског КУД-
а „Табан”, преузели његов руководи-
лац Душан Вуковић и дугогодишња 
чланица Тимеа Берец.

После сплета игара из околине Ни-

ша, који су извели разиграни „Табана-
ша” уз пратњу оркестра „Зора”, Ду-
шан Вуковић који од самог настанка 
КУД-а „Табан” води једино српско 
фолклорно друштво у мађарској 
престоници, рекао је:

„Веома нас радује што смо данас 
имали прилику да примимо угледну 
награду као што је плакета ‘Pro 
cultura minoritatum Hungariae’. Увек 
је леп осећај када човек види да се 
његов дугогодишњи рад признаје и 
цени, а такође и рад свих садашњих и 
бивших чланова КУД-а ‘Табан’, чији је 
број износио око две стотине. Ако 
Бог да, следеће 2014. године просла-
вићемо 20 година постојања нашег 
фоклорног друштва. Овом приликом 
се захваљујемо Српској самоуправи 
у Будимпешти која нас је предложи-
ла Националном институту за просве-
ту, за доделу поменуте награде. Зах-
ваљујемо се и свима онима који су 
подржали ову иницијативу.”

У програму „Гала народности” 
наступило је више фоклорних 
друштава и оркестара, као и соло му-
зичари различитих народности. Уз 
финансијску помоћ Националног ин-
ститута за просвету, заинтересовани 
су могли да се упознати и са кулинар-
ским вештинама националних мањи-
на. За српске специјалитете се тога 
дана побринула Српска самоуправа у 
Будимпешти, на челу са њеним пред-
седником Бориславом Русом.

Д. Д.

На предлог Српске самоуправе у Будимпешти, 
плакетом „Pro cultura minoritatum Hungariae” 
награђен је српски КУД „Табан”. Признања су 
добили и Ференц Оршош, Јоргос Колатос, КУД 

„Танац”, Терезија Хислер, Думитру Рус постхумно и 
КУД из Сакаловаца
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СРПСКА ПОСЛА ДАНАС

П олитичар у Србији мора да пази шта прича. 
Он не сме да обећа више посла, већ више 
радних места, јер нико не тражи посао, већ 

радно место. Код нас су популарнији они полити-
чари који затварају због криминала, него они који 
отварају радна места. У овој земљи радно место 
може да се пронађе, додуше, само у предизбор-
ним говорима политичара, програмима странака и 
у режимским медијима. Незапосленост је највећи 
проблем у нашој земљи. Зато ми незапосленима и 
дозвољавамо да се иселе, да и другима праве про-
блеме. Ми имамо пола милиона незапослених и 

милион оних који не раде, али имају посао. Влада 
се зато определила за каснији одлазак у пензију; 
да се незапосленима пружи шанса да пронађу по-
сао до 65 године.

Ко у Србији заврши неку школу, заврши на Бироу 
за незапослене. Биро за незапослене све више 
постаје Биро за изгубљене људе.

– Размишљао сам – поверава ми се комшија Ђо-
ле, из зграде, са спрата изнад – да ли да се прија-
вим на Биро за незапослене, или да уплатим тикет 
за ЛОТО?

– И? – питам га наивно.
– Одлучио сам се за ЛОТО, јер, са 1:15 милиона 

за добитак, ту су ми веће шансе.
За посао у овој земљи на „брдовитом западном 

Балкану” нису потребни диплома, уверења, серти-
фикат или плакета. Тражи се партијска књижица. У 
Србији се за посао не тражи знање, већ познавање. 
Незапослен човек свашта ради, док не дође до 
посла. Да би добили посао, многи су спремни да 
волонтирају и раде бесплатно. А када се запосле, 
ситуација се не мења много. И даље раде скоро 
бесплатно.

– Хвала Богу да сам добио посао – каже један 
мој пријатељ. – Сада и ја могу као човек да штрај-
кујем.

– Десет година сам чекала посао – јада ми се 
школска другарица која је завршила Факултет по-
литички наука, и невесело додаје: – А сада сам 
обавештена да ћу тек мало мање чекати прву пла-
ту.

Ко у Србији ради, драги читаоче, одмах скреће 
пажњу на себе, издваја се, изгледа као чудак и са-
мим тим постаје сумњив околини.

Вероватно сте се и сами некада питали, како 
препознати запосленог?

Најсигурније је по томе што блокира пругу, пут, 
тротоар, речни ток, ваздушни коридор и бицик-
листичку стазу и да би добио плату.

То што толико људи не ради, шта рећи, осим – 
не ваља нам посао!

Незапосленост, ето – то су српска посла данас!
Александар ЧОТРИЋ

Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu Телефон: +36 30 273 3399Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu Телефон: +36 30 273 3399

ЈАВНА СЕДНИЦА У ПОМАЗУ
Самоуправа Срба у Помазу срдачно позива све 

заинтересоване суграђане на јавно заседање тог тела, 
које ће се одржати у петак 13. децембра 2013.

с почетком у 9.00 часова.
Адреса: Szerb utca 8, Помаз

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2013.

14. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
15. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.

18. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
19. 12. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Никола)

21. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
22. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Детињци)

28. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
29. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

Протонамесник Зоран Остојић, парох
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО
МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ

Срдачно вас позивамо на вече посвећено обележавању 
1700 година од проглашења Миланског едикта, у петак 

13. децембра 2013. у 18.00 часова.
Током вечери ће бити промовисана књига „Константинов 

град старохришћански Ниш” – најновије остварење 
проф. др Мише Ракоције. У програму учествују и

др Ксенија Голуб са излагањем на тему „Мање позната 
икона Богородице у српској цркви у Чобанцу” и

др Зоран Вукосављев са излагањем под насловом 
„Српске цркве у Мађарској”.

Програм се одржава на српском и мађарском језику.
Место: Српски културни центар, Нађмезе улица 49. 

(Budapest, Nagymező u. 49)
Организатор: Културни и документациони центар 

Срба у Мађарској

Срдачно вас позивамо на дечји програм

„ШАРЕНА БАРКА”
У суботу 14. децембра 2013. од 11.00 до 14.00 часова

Програм уз пловидбу Дунавом одржаће се на броду 
„Примус”, док 9. код Маргитиног моста. Информације 

можете добити на телефон 06 70 931 1954.
Програм:

– Позоришна представа за децу
– Ликовна радионица
– Анимације за децу
– Долазак Деда Мраза са пакетићима за децу

Програм су помогли: Српска самоуправа V кварта у 
Будимпешти, Српска самоуправа Пештанске жупаније, 

Удружење уметника Круг и Културни и 
документациони центар Срба у Мађарској

НОВОСТИ ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СНН-а
Корисници интернета 

од недавно су у прилици 
да на Фејсбук профилу 
Српских недељних новина 
прате дневно актуелне ин-
формације везане за српс-
ку заједницу у Мађарској, 
контакте и сарадњу са 
већинском средином и ма-

тицом, као и бројне занимљивости, галерије фотогра-
фија и видео снимке са догађаја у нашим локалним 
срединама.

Путем тог комуникацијског канала пласирамо све оне 
значајне информативне садржаје који због своје дневне 
актуелности, великог обима или мултимедијалног карак-
тера не могу да нађу место на страницама штампаног из-
дања нашег листа.

Једним кликом (лајком) на назначено место, постајете 
Фејсбук пријатељ Српских недељних новина, што вам 
омогућава да, кад год отворите панел свог профила, ау-
томатски будете информисани о новопостављеним садр-
жајима на профилу нашег листа.

Овакав вид комуникације са читаоцима представља 
прелазну фазу ка нашем крајњем циљу – дневним интер-
нет новинама. Њих ће, према плановима уредништва 
СНН-а, српска заједница у Мађарској добити у првој по-
ловини следеће године. На тај начин ће тематски и днев-
но актуелни садржаји значајни за Србе у Мађарској, бити 
доступни у било ком тренутку свим корисницима интер-
нета. Изглед и обим будућег дневног електронског из-
дања СНН-а у многоме ће зависити од степена прихваће-
ности нашег пројекта на конкурсу Канцеларије за са-
радњу са дијаспором и Србима у региону, који је ових да-
на завршен.

Ваш СНН

Српска самоуправа Помаза организује

РЕГИОНАЛНИ ДОЧЕК ДЕДА МРАЗА
Петак, 20. децембар 2013. у 17.00 ч.

Срдачно очекујемо све малишане
из Помаза и околних насеља!
Место: Помашка Градска кућа

Ул. Лајоша Кошута 23-25

Добродошли на промоцију нове књиге историчара 
Милана Дујмова

ЛИСТА СВЕШТЕНИКА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ 

БУДИМСКЕ
Издање ће бити представљено

у петак 20. децембра 2013. од 18.00 ч.
у згради Текелијанума

Адреса: Улица Вереш Палне бр. 17, Будимпешта

Српска самоуправа у Јожефварошу срдачно позива Вас 
и Вашу породицу на

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
СВЕТОГ НИКОЛЕ

14. децембра 2013. од 15.00 ч.
За децу и младе припремамо занимљиво поподне уз 
креативну радионицу, а за одрасле пријатно дружење

Адреса: Улица Вајдахуњад 1/б
у будимпештанском VIII кварту
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Б оравећи на острву Видо, покло-
ници из Будимпеште посетили 
су и спомен-костурницу укра-

шену великим белим крстом, грбом 
Краљевине СХС и ћириличним натпи-
сом „Српским јунацима – Југосла-
вија”, подигнуту 1938. године по нацр-
ту архитекте Николаја Краснова. Ов-
де се на белим плочама налази 1289 
уклесаних имена српских војника 
који су преминули на Виду.

Остало је у сећању како је упо-
којене Србе на последњи пут у лађи 
испраћао митрополит Димитрије 
(Павловић) (1846–1930). Његове речи 
се и данас памте: „Острво Видо је 
српски Јерусалим. Нека оно буде збо-
риште потомака ових мученика. А ви, 
који сте преживели, казујте да су им 
гробови, ови морски вали”.

Учесници путовања су, враћајући 
се са Вида, на таласе „Плаве гробни-
це” положили три венца украшена 
српском тробојком. При крају четвр-
тог дана група Срба из Мађарске по-
сетила је и војно гробље Дринске ди-
визије на Крфу, у месту Агиос Мате-
ос.

Пети дан путовања пружио је нове 
доживљаје, као што је посета чароб-
ној ували Палајокастрицу и манасти-

ру светог Спиридона, одакле се пру-
жа величанствен поглед на остатке 
тврђаве Ангелокастро.

Путовање је настављено посетом 
Метеорима и легендарним мана-
стирима разасутим по врховима 
стеновитих кречњака, чија висина 
достиже и до 500 метара. Данас је, 
од некадашња 23 манастира преос-
тало свега шест – два женска и че-
тири мушка. Међу првима био је 
Скит Стагој (мали пустињачки ма-
настир) који је саздан око храма 
посвећеном Богородици. На стрмим 
литицама Метеора подигнут је и 
манастир Преображења Господа 
Исуса Христа, данас познат под на-
зивом Велики Метеор. Један од 
двојице ктитора поменутог, најста-
ријег и највећег мушког манастира 
био је Јован Урош, у монаштву Јо-
асаф, последњи члан српске динас-
тије Немањића који је овде и са-
храњен. Пут је настављен преко Ла-
рисе и Олимпске регије. Застало се 
једино у клисури, Темба у којој се 
налази црква свете Петке са чудо-
творним извором.

Претпоследњи дан путовања про-
текао је у обиласку града Солуна, са 
нагласком на посети српском војнич-
ком гробљу на Зејтинлику и костур-
ници украшеној предивним стихови-
ма Војислава Илића млађег (репорта-
жу о том месту објавили смо недав-
но, у овој рубрици СНН-а.)

Д. Д. 

На овом острву и у дубини мора, у чувеној „Плавој 
гробници”, као и на 27 војничких гробаља на Крфу, 

сахрањено је око десет хиљада српских
војника и регрута

Утисци са путовања по Грчкој (2)

Острво Видо – српски Јерусалим

У Рацком Аљмашу обележен „Дан сеобе Срба”

Нема сагласности историчара о броју избеглих Срба

С офија Чупић-Мохаи, предсе-
дница Самоуправе Срба у Рац-
ком Аљмашу, упутила је речи 

захвалности поштоваоцима српске 
историје и културе, јер је одзив био 
изванредан. Сви присутни имали су 
прилику да нешто више сазнају о ис-
торијској позадини егзодуса Срба с 
краја 17. века, као и о догађајима из 
1690. године када су Срби бежећи 
пред Турцима, нову домовину нашли 
у Угарској.

Историчар Милан 
Дујмов упознао је пуб-
лику са историјским 
чињеницама везаним за 
Велику сеобу Срба и то 
на мађарском језику. Он 
је подсетио да је то био 
егзодус српског народа 
око којег историчари 
још увек ломе копља. 
Није са сигурношћу 
утврђено да ли је било 
40.000 или 100.000 избе-
глих Срба, који су уто-
чиште нашли у Угарској.

Милан Дујмов је у 
свом петнаестоминутном предавању 
веома прецизно изнео све важније 
историјске податке, а излагање је за-
окружио освртом на постојање српс-

ке заједнице у Рацком Аљмашу, која 
је некада била многобројнија.

Потом су наступили чланови Оркес-
тра „Хармоника” из Музичке школе 
„Фриђеш Шандор” из Пантелије, пред-
вођени музичким педагогом Мелин-
дом Месарош. Госпођа Месарош, која 
је родом из Војводине, успешно је 
увежбала српске и хрватске народне 
песме са младим хармоникашима.

Публику је пријатно изненадио 
наступ Женског хора „Сунчеви зра-

ци” из Рацког Аљмаша. 
Под руководством хо-
ровође Зите Игманди, 
чланице су извеле по-
знате српске мелодије, 
а помогла су и два му-
шка гласа.

Након аљмашких же-
на, наступао је месни 
Фолклорни ансамбл 
„Барина”, а потом се 
представио и Оркестар 
„Квинтиа” из Пантелије. 
Женски састав на челу 
са Каталин Петер и Ир-
мом Немет публику је 

очарао интерпретацијом српских на-
родних песама.

Двочасовни програм наступом је 
заокружило Културно-уметничко 

друштво „Рузмарин” из Чобанца, које 
је публици представило лепоте срп-
ског фолклора. Чланови ансамбла из 
Чобанца побринули су се и за српску 
плесачницу, а свирао је оркестар 
предвођен хармоникашем Иваном 
Њаријем.

Чланови аљмашке српске самоу-
праве угостили су извођаче програма 
и многобројне госте, које је привукла 
српска историја и култура. Посетио-
ци су имали прилику да у холу Дома 
културе погледају пригодну изложбу, 
која је осим детаља из Велике сеобе 
Срба обухватила и грађу о славским 
обичајима и већим црквеним празни-
цима.

Масовност посете је доказала да 
се у овом насељу поштује малобројна 

српска заједница. То су посведочиле и 
речи госпође Каталин Палинкаш, по-
сланика локалне самоуправе Рацког 
Аљмаша, која је за СНН изјавила:

„Срби се од појављивања породице 
Вукајловић 1690. године налазе овде 
у Рацком Аљмашу. Они су донели 
своју културу и све оно чиме су обо-
гатили и улепшали наше насеље. Зах-
ваљујемо се и на лепом споменику 
културе, српском православном хра-
му, као и на сарадњи коју српска 
заједница пружа када се организују 
градске прославе. Желим да истак-
нем улогу Софије Чупић-Мохаи, која 
представља пример неговања са-
радње Срба и становника града”, на-
гласила је госпођа Палинкаш.

П. М.

Српска историја богата је судбоносним догађајима, 
попут Велике сеоба из 1690. године. Срби из Рацког 
Аљмаша и Пантелије приредили су серију програма 
којима су се подсетили на патријарха Чарнојевића

и његове невољнике

Милан Дујмов



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Два века од погибије Хајдук Вељка

„Главу дајем,
Крајину не дајем!”

В ељко Петровић је рођен око 1780. 
године у селу Леновцу у источном 
делу Србије код Зајечара у имућној 

породици Петра Петровића, који је до-
био надимак Сирењар због великог броја 
стоке коју је поседовао и сира што је 
продавао. У младости Вељко Петровић 
је био чобанин. Када је напунио 22. го-
дину убио је два Турчина која су напа-
ствовала његову сестру, потом се одмет-
нуо у хајдуке. Прво је ишао у Видин код 
угледног јунака Османа Пазваноглуа, не-
гдашњег јањичара из Босне који је отка-
зао послушност султану Селиму III. 
Међутим, Вељко Петровић је овде уско-
ро дошао у сукоб са момцима Пазвано-
глуа. Убио је двојицу одметника и побе-
гао у шуму. Од 1803. године био је хај-
дук у чети Станоја Главаша, да би затим 
пришао старешини Смедеревске нахије, 
војводи Душану Вулићевићу Ђуши. Ка-
да је војвода Ђуша тражио од Станоја 
Главаша храброг и поверљивог човека, 
Главаш му је изабрао најбољег хајдука 
– Вељка Петровића.

Хајдук Вељко је од 1804. учествовао 
у бројним борбама током Првог српског 
устанка у чети Станоја Главаша, а после 
и са Душаном и Вујицом Вулићевићем. 
Својеглавост Вељкова је увелико допри-
нела томе да током Првог српског ус-
танка не буде послушан ни Вујици, а по-

том ни вожду Карађорђу. Са Вулиће-
вићем се борио приликом опсаде и ос-
лобођења Београда 1806. године. 
Храбро држање Хајдук Вељка тада је 
посебно запажено, а касније и у песми 
опевано. Године 1807. постао је буљуба-
ша и добио дозволу од Совјета да поди-
гне буну у Кривом Виру и Црној Реци. 
Током 1809. године одлучно је бранио 
Бању од Турака.

Храброст Вељкова била је надалеко 
чувена, и убрзо је постао познат на свим 
странама устаничке Србије. Прек и своје-
глав Хајдук Вељко није познавао дис-
циплину, и Совјет је често имао неприли-
ка због његовог необузданог темперамен-
та. Лета 1810. одликован је златним 
руским орденом за храброст.

Посебно се истакао у боју на Варвари-
ну, где је био рањен у леву руку и због то-
га остао помало сакат. Године 1811. постао 
је војвода  Крајине и упућен је у Неготин. 
Судбоносне 1813. чета турских коњаника 
напала је Вељка код села Буковча, где их 
је поразио. Турци су потом нападали са 
далеко јачим снагама, па се Вељко морао 
повући у неготинске шанчеве.

Велики окршаји око Неготина почели 
су у лето 1813. Вељко је успео да продре 
чак до Видина у Бугарској. Затим је код 
села Буковча потукао мање турске једи-
нице, али се однос снага убрзо променио. 

Османлије су почеле да опседају Него-
тин са појачањем које је послао турски 
паша из Влашке. Укупно шеснаест хиља-
да турских војника је нападало Неготин, 
док је број српских бранилаца био око 
три хиљаде. Вељко је утврдио Неготин, 
направио шанац, дигао куле и сачекао 
Турке. Највиша кула у којој је седео 

Вељко је названа Баба Финка. У шанчеви-
ма, заједно са Вељком борила су се и ње-
гова браћа Милутин и Миљко, као и 
храбре буљубаше и бимбаше Хаџи-Нико-
ла Мијаиловић, Стојан Абраш и Делибал-
та. Очекивана помоћ коју је Хајдук Вељко 
тражио није стигла. Понестало је и муни-
ције, па је Вељко Петровић наредио да се 
сакупе по Неготину калајне ствари и да 
се растопе у пушчана зрна, а у топове је 
дао да се стављају талири. Дан и ноћ је 
обилазио шанчеве, храбрио своје војнике 
и поправљао рушевине од турских топо-
ва. Једно јутро, после двадесетак дана 
опсаде, 28. јула 1813, кад је наређивао оп-
равке на малом шанцу, погодило га је то-
повско ђуле сред плећа. Његов брат Ми-
лутин га је још исте ноћи сахранио код 
неготинске цркве.

Хајдук Вељко се женио два пута. Прва 
жена му је била Марија, најмлађа сестра 
по мајци Станоја Главаша, али она није ду-
го могла да поднесе хајдучки живот 
Вељка Петровића, па се ускоро разиђо-
ше. Друга његова жена, Чучук Стана, би-
ла му је нарочито мила. За њу се везују 
многе приче, укључујући и оне које гово-
ре о томе како се са Вељком борила про-
тив Турака, бранила Неготин и да је чак 
четири ране у тим борбама задобила. По-
сле његове смрти удала се за другог чу-
веног јунака, грчког капетана Јоргаћа. 
Веома занимљиву и живописну Вељкову 
биографију написао је Вук Стефановић 
Караџић. 

Дечја ризницаДечја ризница

Овај додатак објављујемо уз финансијску 
помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспо-
ром и Србима у региону и Покрајинског 

секретаријата за културу и информисање 
Војводине11

Хајдук Вељко, слика Уроша Кнежевића, 1853.

Хајдук Вељко на топу, слика Стевана Тодоровића



Почеци српског ваздухопловства
П рви напис о ваздухопловству у Кне-

жевини Србији је објављен у „Срп-
ским новинама” септембра и ок-

тобра месеца 1844. године. Чланак Матије 
Бана са насловом „Ваздухопловије” штам-
пан је у наставцима. Неколико година ра-
није 1841. београдски калфа Манојло је 
израдио летелицу, ваздухопловни настрој 
или полетај – како је тада ова направа 
названа, којом је намеравао да прелети 
реку Саву. Но, његов подухват није био 
успешан.

Идеја о увођењу ваздухоплова у Срп-
ске оружане снаге први пут се појавила у 
деветнаестом веку и планирана је за 1893. 
годину. Међутим, прве мере у вези са 
формирањем војног ваздухопловства у 
Србији предузете су тек 1901. године, ка-
да је Министар војни Краљевине Србије, 
ђенералштабни пуковник Милош Васић 
капетана Косту Милетића упутио у Ру-
сију на школовање за пилота балона.

Дана 9. фебруара 1901. године краљ 
Александар Обреновић је у Нишу потпи-
сао „Закон о устројству војске” у којем 
се спомиње и ваздухопловство, које тада 
још није постојало у српској војсци.

Занимљиво је да је касније и престо-
лонаследник Александар Карађорђевић 
био посебно заинтересован за ваздухо-
пловство и који је и сам 1909. летео на ае-
роплану приликом свог боравка у Фран-
цуској. Његовом оцу, српском краљу Пе-
тру је 18. новембра 1911. у Француској де-
монстрирано летење аероплана.

Припреме за формирање српског вој-
ног ваздухопловства текле су споро. Убр-
зане су тек 1912. године с избијањем Бал-
канских ратова. Тада је у Француској обу-
чено шест српских пилота, а купљени су 
и први авиони, Блерио XI, на иницијативу 
војводе Радомира Путника. Самим тим је 
Краљевина Србија ушла у групу првих 
петнаест земаља у свету, које су ваз-
духоплове увеле у наоружање и створи-
ле ратно ваздухопловство, и у првих пет 
које су га употребљавале у ратним дејст-
вима. Ваздухопловство је настало и раз-
вило се у оквиру рода инжињерије.

Ваздухопловна команда, прва ваз-
духопловна јединица Српске војске, фор-
мирана је у Нишу 24. децембра 1912. го-
дине. У саставу је имала: Аеропланску ес-
кадрилу, Балонско одељење, Голубију по-
шту и Водоничну централу. Крајем 1912. 
године српско ваздухопловство имало је 
12 авиона (импозантан број за то време) а 
према француским критеријумима то је 
одговарало еквиваленту две ескадриле. 
Исцрпљено у балканским ратовима, срп-

ско војно ваздухопловство дочекало је 
Први светски рат са скромним снагама: 
шест пилота, четири авиона и два балона.

У Првом светском рату, приликом пре-
ласка преко Албаније, припадници срп-
ског ваздухопловства су се опоравили на 
Крфу. Убрзо је, уз помоћ савезника, ство-
рено снажно ваздухопловство. На Солун-
ском фронту створени су организациони 
и материјални предуслови, а кроз школо-
вање више класа пилота у Француској, и 
борбена искуства и кадровски услови за 
изградњу савременог војног ваздухоплов-
ства Српске војске. Формирани су Аеро-
планска ескадра, Аероплански депо, Ае-
роплански парк, а у јануару 1916. године 
и Прва и Друга српска ескадрила. На Со-
лунском фронту српско ваздухопловство 

извршило је више од 3.000 борбених ле-
това и дало значајан допринос осло-
бођењу Србије и Југославије.

Током Првог светског рата, припадни-
ци српске артиљерије су оборили 
аустријски авион изнад Крагујевца 30. 
септембра 1915. године, дана који је прес-
толонаследник Александар указом одре-
дио за Дан противавионске артиљерије.

После ослобођења, ваздухопловне је-
динице запоселе су аеродроме и ваз-
духопловне базе. Приступио им је вели-
ки број припадника аустроугарског ваз-

духопловства југословенског опре-
дељења. После стварања нове државе, 
Српско ваздухопловство преименовано 
је у Ваздухопловство Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца.

Коста Милетић (1874–1953) је рођен у 
Аранђеловцу и био је први школовани 
ваздухопловац у Србији. Успешно је за-
вршио Војну академију 1895. Испрва је 
служио у пешадији, а доцније у инжиње-
рији. Јануара месеца 1901. упућен је у 
Техничку ваздухопловну школу у Волко-
вом Пољу надомак Петрограда. Други по 
успеху Милетић је 1902. завршио ову вој-
ну школу.

Коста Милетић је набавком првих ба-
лона 1909. оформио прву српску балон-
ску чету. Балони су купљени од фабрике 

Аугуст Редингер из Аузбурга и названи 
„Србија” и „Босна и Херцеговина”. Први 
лет српског ваздухоплова са српским оз-
накама догодио се 19. априла 1909. годи-
не. Коста Милетић је полетео балоном 
„Србија”. Ваздухопловна команда српске 
војске успостављена је 24. децембра 1912. 
године, а њен први командант био је 
мајор Коста Милетић. По завршетку Пр-
вог светског рата 1921. је пензионисан у 
чину пуковника. Коста Милетић се упо-
којио у Београду 1953. а сахрањен је на 
Новом гробљу.

Наредник Михајло Петровић је био пр-
ви српски пилот са пилотском дипломом 
и први српски пилот који је страдао на 
борбеном задатку. Рођен је 1884. у селу 
Влакча код Крагујевца. Године 1897. је 
уписао Војну занатску школу у Крагује-
вцу.  Потом је 1902. покушао да се упише 
у неку од војних академија у Ст. Петерс-
бургу у Русији. У томе није успео, па се 
1903. вратио у Србију и пријавио се за по-
дофицирску артиљеријску школу. На-
редник је постао 1910. године у Београд-
ском гарнизону.

Када је српска војска 1912. године поз-
вала добровољце да се пријаве за обуку 
за пилоте, међу њима је био и наредник 
Михајло Петровић. После успешно поло-
жених испита, као и медицинских прегле-
да, послат је у једној од првих група у 
Француску на обуку за пилота. Припадао 
је првој групи од шест српских пилота 
школованих у Француској 1912.

После избијања Првог балканског рата 
1912. године, наредник Михајло Петровић 
распоређен је у састав новооснованог 
Приморског аеропланског одреда чији је 
први борбени задатак био да пружа ваз-
душну подршку српским трупама које су 
опседале Скадар. Том приликом његов 
авион је погодила снажна ваздушна струја 
због чега је авион нагло успорио, а затим 
се преврнуо. Наредник Петровић избачен 
је из авиона на висини од око 1.000 м и 
није преживео пад. Његов авион је тешко 
оштећен приликом удара у земљу.

Наредник Михајло Петровић сахрањен 
је 8. марта 1913. године у селу Барбалу-
ши. Доцније ће његови посмртни остаци 
уз војне почасти бити сахрањени на Це-
тињу, а потом су на захтев породице го-
дине 1931. пренети у Београд. 
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Тоше – легенда која и данас траје
Т одор Тоше Проески  је рођен 25. 

јануара 1981. у Прилепу у Македо-
нији. Био је и остао велика музич-

ка звезда Македоније и један од најпопу-
ларнијих певача на простору бивше Југо-
славије.

Прве кораке у својој музичкој карије-
ри Тоше Проески начинио је још у ра-
ном детињству, када је 1992. године 
наступио на дечјем фестивалу „Златно 
Славејче” са песмом „Јас и мојот дедо” 
испеваном на свом матерњем цинцар-
ском језику. Своју професионалну му-
зичку каријеру започео је на фестива-
лу „Мелфест” 1997. године на ком је по-
бедио изводећи песму „Yesterday” од 
Битлса. Исте године учествовао је на 
„Макфесту” са песмом „Пушти ме”. 
Проески је сарађивао са једним од нај-
познатијих македонских композитора 
и текстописаца Григором Копровим, 
што ће му донети два од његових 
највећих хитова „Усни на усни” и „Со-
нце во твоите руси коси”. Већ 1999. го-
дине је објавио свој први албум „Нека-
де во ноќта” који садржи једанаест пе-
сама. У лето исте године одржао је свој 
први концерт.

Тоше је 2000. године учествовао на 
„Скопје фесту” у избору македонског 
представника на такмичењу „Песма Ев-
ровизије”, са песмом „Солзи прават зла-
тен прстен” која је, и поред тога што је 
имала највише гласова гледалаца, на 
крају освојила тек треће место. У овом 
периоду је почео да снима песме за 
свој други албум „Синот Божји” који је 
представљен у јуну 2000. године. Ал-
бум је донео велики број хитова, међу 
којима су „Немир” (дует са Каролином 
Гочевом), „Во коси да ти спијам”, „Изла-
жи ме уште еднаш”, као и „Илузија” и 
„Тајно моја”.

Српска продукцијска кућа „BK 
Sound” је откупила права за издавање 
следећег Тошетовог албума на просто-
ру бивше Југославије, што му је доне-
ло Оскар популарности на простору 
бивших југословенских република за 
2000. годину, као и распродате карте 
за концерте у Скопљу и Београду. 2001. 

године Тоше је са неколико других ма-
кедонских певача, отпочео турнеју по 
Аустралији.

Након што је успоставио сарадњу са 
својом новом менаџерком Љиљаном 
Петровић, Тоше је снимио нов албум у 
Атини. Трећи албум под именом „Ако 
ме погледаш у очи” је објављен на ма-
кедонском и српском језику. Уследио 
је период интензивне промоције у Ма-
кедонији, Србији, Босни и Херцеговини 
и Бугарској. У априлу 2003. године, То-
ше је победио на фестивалу „Беови-

зија” са песмом „Чија си” (обрадом пе-
сме Деспине Ванди „Христугена”) која 
је постала велики хит у балканским др-
жавама.

Листа сарадника садржи многа по-
зната имена као што су Григор Копров, 
Phoebus, Жељко Јоксимовић, Леонтина 
Вукомановић, Марина Туцаковић, Бора 
Ђорђевић, Миро Буљан, Антонија Шо-
ла и други.

Био је представник Македоније на 
Песми Евровизије 2004. у Истанбулу и 
освојио је 14. место са песмом „Life” 

(„Ангел си ти” у изворној македонској 
верзији).

Године 2004. именован је за регио-
налног Амбасадора добре воље 
UNICEF-а. Тим поводом издао је песму 
„За овој свет” (македонски) и „This 
World” (енглески).

Албум „Пратим те” многи сматрају 
једним од најуспешнијих албума бал-
канске музичке сцене. Синглови са 
овог албума су се месецима пласира-
ли на највишим местима на музичким 
листама у Македонији, Србији, Хрват-
ској, Црној Гори, Словенији и Босни и 
Херцеговини.

Његово издање „Божилак” је ком-
пилација од 14 изабраних традицио-
налних македонских песама, а на ал-
буму Тошета прати и симфонијски ор-
кестар.

Његов последњи албум зове се „Иг-
ре без граница” и песме су озбиљније 
него на претходним албумима. Од 
препева на овом компакт-диску нала-
зе се песме „Feeling good”, „Несаница” 
и „Остала си увијек иста”. Већину но-
вих песама написала је глумица и пе-
вачица из Хрватске, Антонија Шола. 
Албум је у продаји од 1. августа 2007. 
године.

Исте године припремао је свој наступ 
на светском тржишту и враћање свог 
изворног презимена Проја, и изворног 
имена Тодор.

Тоше Проески је погинуо у са-
обраћајној несрећи у раним јутарњим 
сатима 16. октобра 2007. године, близу 
места Нова Градишка, која се налази на 
око 150 километара југоисточно од Заг-
реба. Према информацијама које су 
стизале путем новинских агенција, 
сумња се да је узрок несреће била не-
прилагођена брзина вожње. У возилу су 
се налазили Георгиј Георгијевски, Тоше 
Проески и његова менаџерка Љиљана 
Петровић. Верује се да је Тоше Проески 
од силине ударца у камион, преминуо 
на лицу места.

Тоше Проески је сахрањен у Круше-
ву уз највеће државне почасти. 33



Заборављени хајдук из Бачке
М аксим Мачвански је био познати 

бећар половином 19. века о чијем 
се животу данас мало зна. Био је 

родом из Парабућа у Бачкој, а први зна-

чајнији податак о њему говори да је 
1867. захваљујући општој краљевској ам-
нестији пуштен на слободу. Пре тога, 
тридесетогодишњи Максим је био 

осуђен на девет година робије због 
убиства. Изашавши из затвора, Мачван-
ски се поново одао криминалу. Палио је 
и робио од Пакша, преко Сомбора, па 
све до Бачке Паланке. Остало је забеле-
жено да је Мачвански у Пакшу украо 
једанаест хиљада форинти. После хап-
шења лукави хајдук је ипак успео да по-
бегне. Цигле је из зида неприметно по-
вадио, а потом је у Дубоки, у Бачкој, ук-
рао отров у намери да житеље овог на-
сеља отрује. Међутим, народ се побу-
нио. Жандармерија га је по целој Бачкој 
и Барањи тражила, али није успела да 
му уђе у траг. Тада се Мачвански мало 
примирио, али то није дуго потрајало. У 
по бела дана, уочи Петровдана 1869. го-
дине опљачкао је газдачку кућу у са-
мом центру Сомбора. Том приликом је 
пиштољем усмртио и једног официра, 
међутим, полиција није успела да спре-
чи да са украденим коњима побегне.

Мачвански је затим отишао у Параге, 
где је упао у тамошњу месару. Дознао 
је за то у Суботици и краљевски коме-
сар Гедеон Радаи. Њега је о овом злочи-
ну известио извесни Живановић, јатак 
хајдучки. Тако је ускоро жандармерија 
опколила касапницу, но Максим се није 

хтео предати. Пуцало се пет сати. Мач-
вански је ранио пет жандара, чак и Пар-
четића, жандармеријског капетана. Ка-
да је било око два сата, жандари, не 
знајући како да истерају бећара, запа-
лише кров куће која је била покривена 
трском. Чекали су хоће ли бећар прови-
рити, па да га ухапсе. Али Максим Мач-
вански се грохотом смејао и повикао: 
„Та, не мислите ваљда да ћу вам се због 
ове ништарије предати?” Око три сата 
поподне, Мачванском је понестало фи-
шека, па је од стотинарки правио нове. 
Летеле су новчанице! Е, онда се Максим 
још више узјогунио, па је почео да 
спаљује и преостале паре. Беспомоћни 
жандари су озлојеђено посматрали ка-
ко горе папирнате форинте. Око четири 
сата бећар је узео два револвера, па је 
скочио кроз прозор. Веровао је да ће не-
ким чудом успети да превари жандаре. 
Међутим, Максим је рањен бајонетом 
ускоро издахнуо. Сутрадан 3. септембра 
1869. бројни су га Срби на гробље ис-
пратили, а наше свештенство је Макси-
ма Мачванског лепо опојало.

Д. Д.

Етиопљани – древни хришћани Африке
П очеци хришћанства у Етиопији, пре-

ма предању, досежу у новозаветна 
времена. Етиопска црква је по броју 

верника данас највећа дохалкидонска 
православна црква. Као монофизити Ети-
опљани верују да је Исус Христос посе-
довао само божанску природу. Рачуна се 
да у Етиопији броји 36 милиона верника.

Према Делима апостолским (8,26-40) 
ђакон Филип је крстио евнуха, дворани-
на етиопске царице Кандакије који је до-
нео Јеванђеље у Етиопију. Историјски је 
установљено да су у Етиопији средином 
4. века проповедали Христову науку 
браћа Фрументије и Едeсије из Тира, који 
су претходно били робови на краљевском 
двору у Аксуму, где су временом стекли 
углед. Фрументије је отпутовао у Алек-
сандрију где га је за епископа хиротони-
сао Атанасије Велики (негде 295-373), па 
је по повратку обратио у Христову веру 
аксумског краља Езану. Обраћењем 
краљевске куће, хришћанство је постало 
државна религија. На челу Цркве је стајао 
митрополит, звани абуна, кога је убудуће 
хиротонисао коптски александријски 
патријарх.

Године 1270. дошло је до смене динас-
тија. На место  Цагве-династије дошла је 
тзв. „соломонска династија”, која је окон-
чана тек свргавањем последњег хришћан-
ског цара Хаила Селасија 12. септембра 
1974. Владавина ове династије у трајању 
дужем од 700 година оставила је трајан 
печат на етиопску Цркву и културу. У ис-
торијском спису  Кебре негест (слава 
царевâ), написаном почетком 14. века, на-
лази се правно оправдање династије – 
довођење у везу етиопске историје спа-
сења са царем Соломоном. Према овом 
спису, царица од Сабе је после своје по-
сете Соломону понела сина, кога је назва-
ла Менилек. Кад је Менилек одрастао, от-
путовао је своме оцу Соломону у Јеруса-
лим и овај га је поставио за етиопског ца-
ра. Према споменутом историјском делу, 
Менилекови пратиоци су украли Ковчег 
завета из јерусалимског храма, а у Јеру-
салиму на његово место оставили  репро-
дукцију, док су оригинални Ковчег доне-
ли у Етиопију. Овај оригинал, према пре-
дању, налази се у Саборној цркви Марије 
Сионске у Аксуму.

Свест да је етиопски народ пореклом 
постао „нови Израиљ” и да је земља бу-

дући христијанизирана древним мисио-
нарским радом, постала „истински Изра-
иљ”. Ово довођење у везу са Израиљом 
показује се и у култури етиопског наро-

да и његове Цркве све до данас. Тако, 
значајан предмет у свакој етиопској 
цркви јесте табот на олтару, што је ре-
продукција Ковчега завета. Исто тако, 

сходно подели јерусалимског храма, све 
етиопске цркве су подељене на три де-
ла: олтар или светиња над светињама, 
лађа цркве или светиња намењена за ве-
рнике који се причешћују, и припрата за 
оне који се не причешћују. Субота се 
празнује исто свечано као и недеља, а по-
четак године је, сходно јеврејском ка-
лендару, у септембру. Крштење дечака 
обавља се после 40 дана, а девојчица по-
сле 80 дана од рођења, а обрезање де-
чака осмог дана по рођењу.

Богослужење прате црквени појци 
појањем, духовном игром, с добошима и 
свиралама, роговима и ударањем молит-
веним штаповима дужине до 1,5 м. Пре-
ма начину светковања опажа се велики 
значај придаван богослужењу недељом, 
а запажају се и афрички утицаји. Бого-
службени језик је по правилу етиопски 
ге’ез или народни амхарски језик. 

Етиопски свештеници

Храм Св. Ђорђа у Лалибели који је
исклесан у стени у облику крста

Бећари у крчми и тамници 44



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине

Слободан Симић

ЕКСПЕРТЕКСПЕРТ

Н
ије ми било свеједно када су двојица огромних момака у скупим оделима заку-
цали на моја врата.

– Србољуб Србљановић?
– Господо, пре свега да подсетим да сам са Епсом потписао уговор о репрограми-

рању дуга, Кинеска банка је пристала на мој модел враћања кредита, а Мика Мафија 
је обећао да ће ме сачекати до Нове године…

Млада господа ме нису прекидала, али су ме нежно и енергично унели у црни Ау-
ди.

Ускоро сам се нашао пред једним симпатичним буцмастим човеком.
– Ви сте Србољуб Србљановић? – и њега је то занимало.
– Ја сам тај – није ми остало много избора.
– Да ли сте Ви, господине Србољубе, отац троје деце које сте школовали, омогући-

ли да тренирају своје омиљене спортове, уче стране језике, свирају своје вољене ин-
струменте, иду на екскурзије и рекреативне наставе?

– Да, ја сам отац троје деце – морало се признати.
– Да ли сте Ви, господине Србољубе, купили на кредит двособан стан и за по-

следњих 20 година никад нисте закаснили са ратом?
– Тај сам – мало сам живнуо кад сам схватио да он није из банке.
– Да ли сте Ви, господине Србољубе, годинама уредно плаћали све рачуне, порезе, 

доприносе, казне, таксе, чак и ТВ претплату?
– Па, јесте, плаћао сам, мада је било ту и мало репрограмирања… – морао сам да 

напоменем.
– Да ли Ви, господине Србољубе, имате незапослену супругу и стару мајку која 

живи са вама?
– Истина је, жена је била запослена, али ето транзиција… а мајка је стара онако…
– Честитам! – прекинуо ме је симпатични буцко и почео да ми дрмуса руку. – Ви 

сте господине Србљановићу тренутно највећи експерт у Србији и имамо среће што 
Вас је открио владин компјутер!

И тако сам постао Министар финансија у реконструисаној Влади. 

Дејан Димитријевић Мита

ПАД СРПСТВАПАД СРПСТВА

П
онедељак. Осам часова пре подне. У канцеларији једне државне устано-
ве два човека седе за својим столом, ћуте и пуше. Изгледају врло умор-
но. Тамни подочњаци, закрвављене очи и необријана лица указују на то 

да је нека велика мука у питању.
– Колега Мирковићу, тежак викенд?
– Један од најтежих. Теби, Симићу?
– Исто – уздахну Симић.
– Верујем – уздахну и Мирковић, па настави – од четвртка нисам спавао. 

Из куће нисам изашао. Све време испред телевизора. Гледам, слушам и нер-
вирам се.

– Исто и ја тако – упаде Симић – мајку им… Одлучим да мало прилегнем, 
а они тад најаве нешто ново па одустанем од кревета и чекам да видим шта 
је ко рекао и урадио. Знао сам да неће бити добро још кад је јављено ко све 
учествује. Уби ме неизвесност. Није мала ствар…

– Дабоме да није! – подвикну Мирковић и лупи песницом о сто – Туга и 
ужас. Притисак ми дивља непрекидно, а сузе чим се мало прикупе почну да 
цуре.

– Сузе? Их колега, не претеруј. Нервирам се и ја, али ти то доживљаваш 
превише лично.

– Па како другачије Симићу?! – љутну се Мирковић – Космет је душа на-
ше Србије!

– Аааа то – збуни се Симић – ја сам причао о Великом брату. 

11
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ВЕДРАВЕДРА  СТРАНАСТРАНА  СВЕТАСВЕТА

НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕНАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ
Ако дуго живе заједно, животиње се заволе, а људи се замрзе.

Ако хоћеш да пљунеш, пљуни у шаку.

Ако је го, али је соко.

Ако је и колиба, наша је.

Ако једна жеља није задовољена то је довољан разлог.

Ако ми не можеш помоћи, немој ми одмагати.

Боље је имати рђаву годину, него рђавог комшију.

Боље је не почети, него не дочекати.

Боље је немати, него отимати.

Боље је незналица, него тврдоглавица.

Боље је поклизнути ногом него језиком.

Боље је с мудрим плакати него с лудим певати.

Боље је свашта јести, него свашта говорити.

Боље је своје јаје него туђа кокошка.

Чувај се многих ако се не бојиш појединаца.

Чувај се оних који кроз смех уједају.

Чувај се онога ко ставља образ под опанак.

Чувај се тихе воде и пса који ћути.

Цвет је најлепши док је неубран.

Да га земља не вуче себи, полетео би.

Да је срце тврђе од камена опет би га растопило злато.

Да је стећи ко што рећи, сви би богати били.

И људе послушај и своје памети имај.

И лонцем о камен или каменом о лонац, тешко лонцу свакојако.

И најмудрији да прода све што има, не може да купи све што нема.

И сунце пролази кроз каљава места, али се не окаља.

КАДА СТИЖЕ КРАЈ 

МЕСЕЦА?
КАСНИ 15 ДАНА!
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Александар Чотрић

ЈЕДАН ДАНЈЕДАН ДАН
И ЈЕДНА НОЋИ ЈЕДНА НОЋ

П
робудио сам се расположен, као млада после прве брачне ноћи. Устао сам на 
десну ногу, што нема везе с мојим идеолошким опредељењем. Често устајем на 
леву руку, мамуран, али овог јутра сам певушио док сам се умивао и облачио. 

Јутарњу гимнастику обично радим тако што прескачем доручак. Овога пута сам от-
ворио фрижидер који је био пун себе. А унутра да се смрзнеш, колико је било ме-
са, забрањеног и дозвољеног воћа, млека од краве, козе, овце, птице… Јео сам она-
ко како играју наши фудбалери – полако и безбрижно. Од раног јутра сам се пра-
вио Енглезом, па сам појео енглески доручак – калоричан и обилан. Затим сам нате-
нане попио кафицу и прелистао новине. За дивно чудо, због онога што сам читао, 
није ми се, као раније, превртао стомак. Уместо текстова о убиствима ближњих 
својих, отпуштања радника од нерадника и повећања цена у интересу потрошача, 
читао сам да Европа нестрпљиво чека да нас прими у своје наручје, да ће бити то-
лико посла да ћемо да увозимо радну снагу и да ћемо у нашој „земљи сељака” да 
производимо компјутере, мобилне телефоне, речне, морске и свемирске бродове.

Иако нисам ништа попио, ни пића домаће производње, ни супстанце страног по-
рекла, био сам весео и опуштен. У таквом расположењу отишао сам на стари посао 
новим аутомобилом. Тамо ме је чекало изненађење. Шеф ми је уз извињење сао-
пштио да ми је од следећег месеца плата повећана за само 15 посто. На послу није 
било стресно, као раније, јер смо коначно сазнали да ће да нас, овако разједињене, 
купи компанија из Уједињених Арапских Емирата. Они су купили један Манчестер 
сити, па шта је за њих наша фирмица? Да и ми коначно будемо сити.

Пауза за ручак није била, као раније, пауза од ручка, већ сам заиста сео да обе-
дујем, и то у ресторану. Унутра је била пријатна атмосфера, а конобари су ми при-
нели димљену вешалицу, помфрит и шопску салату.

Али, нажалост, нисам ништа окусио.
Пробудила ме је глад у кревету који шкрипи. Био сам у смештају од пет звезди-

ца – кроз рупе на плафону гледао сам ова небеска тела.
А на крају, драги читаоче, морам да ти откријем да ова прича припада жанру 

фантастике и да се радња дешавала у сну. 

Александар Чотрић

ЈУНАК НАШИХ ДАНАЈУНАК НАШИХ ДАНА

К
ада су сазнали за тај догађај, новинари су, какав је већ ред, похитали да се код 
родбине, пријатеља и комшија распитају о човеку који се нашао у центру ме-
дијске пажње. Агенцијске вести биле су штуре, садржавале су само основне 

податке, а данашњи читалац у таквим случајевима жели да сазна много више де-
таља. Зато су камере снимале, блицеви су севали као муње, диктафони су бележи-
ли сваку реч, а понеки новинар је користио и оловку.

– Био је преке нарави – казала је извештачима комшиница човека због којег су 
извештачи пристигли. – Памтим га да је био пргав и осоран. Још као мали често се 
тукао. Једном сам га затекла како мучи два мачета, а када сам му рекла да их пус-
ти, опсовао ми је мајку! Десило се, што се десило, али наслућивала сам ја то.

Све је било снимљено и записано, ништа није пропуштено.
– Ја сам знао да ће до овога да дође. То је једноставно било неизбежно, јер је то 

такав карактер. Он је сваким својим дрским поступком наговештавао да ће овако 
да заврши – смркнутог лица говорио је један сувоњави брка, који је пушио цигаре-
ту, а који се новинарима представио као даљи рођак јунака ове приче.

– Какав је био према вама и осталим рођацима? – упитала је једна новинарка с 
наочарима и уплетеном косом, у сивом капуту.

– Био је нељубазан, па и насилан. Стално нам је претио, јер нисмо хтели да се од-
рекнемо наследства које нам је припадало, а он је све хтео само за себе – објашња-
вао је брка са жутим зубима и жутим прстима на десној руци.

– Упозоравали смо надлежне да нас малтретира. У улазу зграде је претукао јед-
ног пензионера, зато што га је опоменуо због буке. Обраћали смо се и центру за со-
цијални рад када је био мањи – сам се јавио за реч комшија из зграде, који није крио 
своје огорчење пред окупљеним журналистима. – Касније смо га пријављивали по-
лицији због шверца безнина који је држао у подруму, продаје марихуане нашој де-
ци и витлања пиштољем на комшије. Подносили смо и тужбе судовима. Сви су нас, 
међутим, игнорисали и зато је и дошло до овога због чега сте се окупили. Сва кри-
вица је на надлежнима!

Новинари су већ прикупили довољно материјала да пренесу аутентичне изјаве и 
напишу занимљиве репортаже, што се каже – с лица места.

Све изјаве, прикупљене од људи који су добро познавали главног актера топ-ве-
сти, подударале су се и допуњавале. Нема сумње да су журналисти сада могли да 
употпуне његов профил и да јавности на прави начин представе управо изабраног 
председника владе. 



Веслају две плавуше у чамцу по ливади. И тако, веслајући, угледају друге две 
плавуше у аутомобилу како промичу по путу. Тек ће једна од њих (из аута):

– Јој, гледај оне две козе, због таквих као што су њих две, омаловажавају нас у 
оним вицевима о плавушама!

– Ма да, сад само да знам да пливам, отишла бих и поломила их!


Пита плавуша другарицу:
– Јел’ се каже чела или пчела?
– Наравно, каже се пчела.
– Аха. Ујело ме нешто посред пчела!


Зашто Мујо гледа снимак свог венчања уназад?
Музика му враћа новац, а жена се враћа родитељима.


Мали Ивица прича с тетком:
– Мора да си ти јако снажна жена, тета Маро!
A тета Мара ће изненађено:
– Одакле ти та помисао?
– Па, тата каже да сву родбину вртиш око малог прста.


Дошао деда Црногорац на хиподром да гледа унука како се трка.
– А виђи ону аветињу како се вуче иза свих.
– То је твој унук.
– Ааа… Виђи сокола, како их је све поћер’о испред себе.


Пита мама сина:
– Како је било на тесту?
– Добро.
– Шта ћеш добити?
– Неоправдани.


Полицајац зауставља возача и пита га:
– Да ли ви знате да се пас не сме возити на предњем седишту?
– Али, то је плишани пас!
– Раса није битна!


Каже Цига Циги:
– Знаш да је умро Версаће?!
– Који бре, оригинал?!


Зашто Цига шутира картонску кутију?
Сели се.


Зове човек месару и пита:
– Имате ли ви телећу главу?
– Да. – каже месар.
– А имате ли пилеће ногице?
– Наравно.
– Па, на шта онда личите!


Срела се два пријатеља и један упита овог другог:
– Шта има у твојој фирми?
– Ма тражимо новог благајника.
– Па зар нисте пре месец дана примили новог?
– Јесмо, управо њега и тражимо!


Пита Мујо Хасу:
– Зашто болан сједиш на прозору док твоја жена пјева?
– Да не помисле људи да је тучем!

Ишле две руже пустињом. Пошто су страшно ожеднеле приђоше извору:
– Могу ли да се напијем воде? – упита једна.
– Можеш, ако ми даш једну латицу.
Ружа даде латицу и напи се воде.
– Ја не дам моју латицу! – рече друга ружа.
И оне наставише заједно кроз пустињу. Када дођоше до другог извора прва упи-

та:
– Могу ли да се напијем воде?
– Можеш, ако ми даш једну латицу.
Ружа даде латицу и напи се воде.
– Ја не дам моју латицу! – рече друга ружа.
И оне наставише заједно кроз пустињу. Дођоше до трећег извора. Па до четвртог. 

И на задњем извору она ружа која је давала увене зато што није имала више лати-
ца, а она друга увене јер није имала воде.

Наравоученије: Давала или не давала – увенућеш!


У супермаркету прилази Мујо згодној цури:
– Извините, негде ми се изгубила жена.
– Па какве то везе има са мном?
– Ајде да причамо мало. Обично се одмах појави чим приђем каквој згодној же-

ни.


Шта каже тужни Кинез кад отвори фрижидер и види да је празан?
– Ни кучета, ни мачета!


Дође Мујо у кафану након посете доктору, наручи пиво, седне, зажмури и поте-

гне добар гутљај. Гледа га Хасо, па га упита:
– Болан Мујо, а што пијеш пиво жмирећи?
Мујо слегне раменима:
– Е мој јаране, забранио ми доктор!
Хасо се збуни:
– Ајд не будали Мујо, шта ти је доктор забранио?
Мујо отпије још један и објасни:
– Па рек’о ми је да не смијем пиће ни погледати!


Муж и жена се спремају у кревет. Жена стоји испред великог огледала и гле-

да се.
– Знаш љубави, гледам се и не видим ништа друго него стару жену. Лице ми је 

подбуло и изборано, брадавице ми висе готово до испод појаса, стражњица ми се 
обесила, ноге су ми дебеле и пуне целулита.

Онда се окрене према мужу:
– Реци ми нешто позитивно у свему томе како бих се осећала боље.
Муж размисли на тренутак, а онда јој одговори нежним гласом:
– Па… ето… с твојим видом је све у реду!


– Мали, где ти је тата? – упита човек малог Јоцу.
– Упао је у бунар пре три дана. – одговори дете.
– Ау бре! Па како му је?
– Сад је ваљда добро, јуче је престао да се дере. 

ВИЦОТЕКАВИЦОТЕКА
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АФОРИЗМИАФОРИЗМИ
Ако нам не изградите пут, блокираћемо га.

Шта бих дао да сам на његовом месту? Ништа, и ја бих само узимао.

Милан Бештић

Наша влада ће и даље гледати тајкунима кроз прсте. Све док је држе у шаци!

Плашим се коалиције левице и деснице. Они с обе руке држе рекет!

Упозоравам владу да ћу, уколико ми не повећа пензију, натерати ЕПС да ми 
искључи струју!

Није само Европа забринута за Србију. И ми смо повремено!

Политичари повремено имају нападе истинољубивости. Тада просто занеме!

Раде Јовановић

Ја као председник уопште се не мешам у рад министара. Све су то писмени 
људи и нема сумње да су читали програм моје странке.

И код нас би два и два било четири, кад бисмо имали два и два.

Сви од нас траже да потпишемо капитулацију. Где је нестало поверење међу 
људима?

Ми смо за демократију.

Док се другачије не нареди.

Са новом владом живећемо дуго и срећно до краја живота. Јер крај је близу.

Слободан Симић

Нисмо ми криви ако мир не заживи. Такво искуство нисмо имали у досада-
шњој историји.

Морамо да чувамо традицију. Косово је пола века вапило да буде република, 
нека толико причека и за државу.

Добро је што немамо савезнике. И у свету водимо домаћу политику.

Највећи терет поднеће шверцери. Контрола граница преполовиће им милион-
ске приходе.

Косовску битку смо војевали пре 624 године, али као да је јуче било.

Витомир Теофиловић

Он је привредник за пример. Не плаћа порез, струју, комуналије…

У катастру сам провео најлепше године живота. Чекао сам да ми укњиже стан.

Не одвикавајте народ од бацања смећа. После неће знати да се врати кући.

Ни у сну нећемо дати Косово. Бранићемо га док се не пробудимо.

Зоран Додеровић

Политичари или криминалци? За мене су сви људи исти.

Чим се спомене наш брод, народ почиње да вежба технику дисања.

Победник је онај ко сме да каже да су све битке изгубљене.

Сад ће Србија бити пет векова под Европом.
Миодраг Лазаревић

ДНК анализом утврђен је идентитет незнаног јунака. Какав је јунак био, боље 
да и даље остане анониман.

Ми смо лоши преговарачи. Између сира и сланине ми изаберемо мишоловку.

Душан Пуача

Новац има и добру страну. Само га треба окретати!

Сваки историјски тренутак, коштао нас је географије!!

Радмило Мићковић

У Србији се не придаје много пажње модним трендовима. Носи ко шта стигне.

Он је поштен човек. Све је стекао са својих десет дугих прстију.

Ненад Ћорилић
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