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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Јункер тврди да је могућ нови рат

Европа губи Балкан својом ароганцијом

„Ако би у тако компликованом региону Европе настао утисак да не
мислимо озбиљно са европском перспективом, онда ћемо касније, или
највероватније раније, поново дожиПредседник Европске комисије Жан Клод Јункер упозорио је на опасност од
вети оно што смо имали на Балкану
избијања нових ратних сукоба на Балкану, уколико би државама Западног
током 1990-тих година”, указао је Јункер, преноси Танјуг, у говору у аустријБалкана била „отета” европска перспектива. „Тло је и даље плодно”,
ском парламенту на тему „За Европу
цитирао је Јункер Бертолда Брехта
која би била играч у спољној политици”.
Јункер је нагласио да историја 1990.
Указао је, међутим, да је пут држа- Западног Балкана, до чланства у ЕУ,
Јункер је подвукао да се Европа
још није савладана на Балкану.
ва Западног Балкана до пуноправног понуди једна врста привредног про- мора интензивно бавити Западним
„Та историја 90-тих је могла настати чланства у ЕУ још дуг.
стора у којем би могли да се понашају Балканом и помоћи му где је позато што прошлост претходних децеПрема његовим речима, види се делимично онако како би се једног требно, али и побринути се да се
нија, векова, није савладана”, сматра напредак, али није довољно изражен. дана понашале као чланице.
добро схвати да сви спорови око
он.
Он се изјаснио за то да се земљама
Пуноправно чланство земаља реги- граница морају бити решени пре
она председник ЕК не види пре 2025. пријема у ЕУ. 

Став немачке канцеларке:

Нећемо дозволити
промене граница
Ангела Меркел је после састанка
с председавајућим Савета министара Босне и
Херцеговине Денисом Звиздићем, изјавила да на
Балкану неће бити промена граница и да то
„изгледа сваки пут мора да се понавља”

М

еркел је, крајем прошле недеље, на заједничкој конференцији за медије навела да све
земље Западног Балкана и даље имају перспективу чланства у ЕУ и указала на значај сарадње међу земљама
тог региона, преноси регионална телевизија Н1.
„Укупно гледајући, сарадња на Западном Балкану се побољшала. Охрабрујемо лидере земаља региона да
што ближе сарађују. Разговарали смо
и о мигрантској кризи, урадићемо све
да помогнемо БиХ у решавању тог
проблема и захваљујемо се на хуманом третирању миграната”, казала је
немачка канцеларка.
Она је додала да би знатан економски развој БиХ довео да смањења
одласка младих из земље и да Немачка ту има велику улогу као један од
најзначајнијих партнера БиХ.
„Ми смо владу (Савет министара
БиХ) и поједине одговорне особе
охрабрили да пожуре са одговорима
на Упитник. Што се тиче изборног за-

Ангела Меркел

кона, важан је компромис свих страна. Још је већи значај измена кривичног закона и ту имамо правну празнину. Мора се ојачати борба против
корупције, криминала и тероризма”,
додала је Меркел.
Звиздић је рекао да су најзначајнији приоритети БиХ интеграције у ЕУ
и НАТО.
„Најважнији спољнополитички циљеви БиХ су европске интеграције и
НАТО, а без немачке иницијативе
2014. године не би били могући овако
динамични позитивни процеси на
нашем путу ка ЕУ. Тај пут нема алтернативу, а све обавезе у вези агенде
смо окончали. Брзо ћемо дати одговоре на додатна питања из Упитника
како бисмо што пре добили статус
кандидата”, казао је Звиздић.
Он је додао да се БиХ залаже за
процес помирења у региону, али да
он мора да буде заснован „на поштовању суверенитета и територијалног
интегритета”. Навео је да покретање
Акционог плана за чланство у НАТО
(МАП) представља
„важну поруку за
јачање безбедности
у БиХ и целом региону”, да су сви економски параметри
БиХ „у сталном порасту” и да је потребно спровести
„бројне реформе” у
циљу побољшања
социјалне стабилности.
Звиздић је позвао
немачке фирме да
наставе инвестицијама у БиХ, али и да
их појачају, наводећи да његова земља
има „добре ресурсе
и квалитетну радну
снагу”. 

Жан Клод Јункер, председник ЕК

Црногорска власт саставља црну листу

В

И патријарх на списку
непожељних

ласт у Подгорици, како наводе
тамошњи медији, припрема
списак непожељних Срба, којима ће бити забрањен улазак у Црну
Гору. На црној листи је, поред осталих,
и патријарх српски Иринеј, и то због
изјаве да је „Србима у Црној Гори
лошије него што им је било под НДХ
и Османлијама”, коју је дао поводом
поруке црногорских власти упућене
Митрополији црногорско-приморској да би јој могла бити одузета имовина.
На листи за забрану уласка су и
историчари, политичари, културни и
други јавни радници који су се на
било који начин замерили режиму у
Подгорици.
„Биће забрањен улазак у Црну
Гору свима који је блате”, наслов је
приче коју је данас објавило викенд
издање подгоричких „Дневних новина”, наводећи да су „све учесталији
напади на Црну Гору из Србије“.
На црној листи су историчари
Александар Раковић и Чедомир Антић, уредници неких таблоида, као и
један „познати ТВ водитељ”. Како
„Новости” незванично сазнају, ради
се о Предрагу Сарапи, новинару и
водитељу ТВ Пинк.

Лист наводи да „хајка из Србије”
долази из два разлога - што се тако
скреће пажња са питања решавања
проблема Косова, као и због приближавања стогодишњице Подгоричке
скупштине.
Нико од државних органа Црне
Горе није реаговао на ове наводе, па
ни Министарство спољних послова.
Тензије у Црној Гори подигнуте су
и уочи предстојеће фудбалске утакмице у Лиги нација Црна Гора - Србија, 11. октобра, од које фудбалски
заљубљеници очекују спектакл на
терену, али и ван њега.
Председник Српског националног
савета др Момчило Вуксановић
каже да је списак непожељних Срба
у Црној Гори написала рука оних
чији су преци радосно дочекивали
аустроугарске и италијанске окупаторе.
- То је однос власти према српском народу у Црној Гори. Они толеришу све оно што удара на наше име
и презиме, корен и идентитет - сматра Вуксановић. - Неће нас уплашити,
јер ћемо прославити стогодишњицу
од великог догађаја за српски народ
и Црну Гору када се ујединила са
братском Србијом. 
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Трамп и Орбан указују на мане споразума о миграцијама

П

осле расправе у Генералној
скупштини Уједињених нација
(ГСУН) на којој су шефови држава и влада 193 чланице имали прилику да искажу своје виђење тренутних дешавања на планети, на Ист
риверу преовладава утисак да су се
две теме наметнуле као најзначајније. Најпре је Доналд Трамп у први
план истурио питање „суверенитета”
и, како је рекао, давања предности
„патриотизму над глобализмом”. У
покушају да остави утисак исцртавања нове линије америчке спољне
политике, председник САД-а је причу
о суверенитету директно повезао са
питањем миграција, другом кључном
темом овогодишње ГСУН.
„Миграцијама не може да управља међународно тело које не одговара пред нашим грађанима”, поручио је Трамп са говорнице Генералне
скупштине у отвореној алузији на
глобални споразум о сигурној, уре-

АКТУЕЛНО

Споразум о стабилизацији или
зелено светло за мигранте?

Док се представници 191 земље чланице Уједињених нација спремају
да почетком децембра усвоје глобални споразум о миграцијама, многи
аналитичари прилика процењују да је реч о подстицању даљих миграција према
Европи. Амерички председник и мађарски премијер отворено упозоравају да
план нарушава национални суверенитет
ђеној и легалној миграцији који су
подржале све чланице светске организације – осим две, САД и Мађарске.
Трампов говор је у УН изазвао подсмех неких од присутних делегата,
досад незамислив за једног председника Америке, али и аплауз у Будимпешти, где премијер Виктор Орбан

МЕДИЈИ
Сарадња две медијске куће

„Српски екран”
и на каналу РТС-а
Телевизијска емисија „Српски екран”, која се
реализује при Мађарском јавном информативном
сервису (МТВА), од 12. октобра ове године званично
улази у програмску шему Програма за дијаспору
Радио-телевизије Србије (РТС СВЕТ)

К

ако сазнајемо од уреднице
емисије Снежане Миливојевић, магазин из Мађарске ће
се у првом периоду емитовати двонедељно и то сваког петка у 14 сати,
са две ноћне репризе, у зависности
од временских зона у различитим
деловима света, према сатници РТС
СВЕТ-а.
- Овим чином су се десетогодишња
настојања да „Српски екран” постане
и део медијског простора Радио-телевизије Србије окончала на најбољи
могући начин, као резултат правовременог реаговања, како у односу на
руководство МТВА, тако и у односу
на Радио-телевизију Србије, након
званичног потписивања Споразума о
сарадњи две медијске куће 17. новембра 2017. године, на Палићу - каже
Снежана Миливојевић за наш лист.

Треба подсетити да се на основу
сличног споразума МТВА и Радио-телевизије Војводине, „Српски екран"
већ десетак година реемитује на првом (четвртак) и на другом програму
РТВ-а (понедељак). Ова емисија се
такође може пратити и на програмима суботичке PANNON TV, у варијабилним терминима.
Званичним уласком на канал РТС
СВЕТ, медијског јавног сервиса Србије, територија на којој је могуће пратити „Српски екран" је у потпуности
комплетирана. Поред Мађарске
(DUNA, DUNA WORLD, MTVA интернет
сајт), емисија несметано може да се
прати и у Србији, и то преко оба њена
јавна сервиса: у земљи путем РТВ-а,
а путем сателита, интернет платформе РТС-а и међу нашим сународницима широм света. 

није штедео речи хвале на рачун
шефа Беле куће.
САД и Мађарска нису, међутим,
од старта имале идентичан однос
према глобалном споразуму о сигурној, уређеној и легалној миграцији, који сада нештедимице критикују.
„Америка испрва није подржавала
глобални споразум о мигрантима и
из процеса се повукла и пре усвајања
његовог нацрта. За разлику од Вашингтона, Будимпешта је до самог
краја учествовала у расправи и раду
на унапређењу споразума, али када
је он коначно финализован, у Будимпешти су рекли да га не подржавају”,
објашњава за београдску „Политику”
Луиз Арбур, специјална представница УН за међународну миграцију и
некадашња главна тужитељка Хашког трибунала.
Она додаје да САД ипак нису утицале на друге земље да не подрже
овај документ УН, иако су на појединим адресама постојале сумње да
ће покушати да изврше притисак на
неке земље Латинске Америке.
Арбурова наглашава да „амбиција
глобалног споразума о миграцијама
није ни да промовише ни да обесхрабри миграције, него да уведе ред у
тај процес”, као и да он није правно
обавезујући за државе потписнице.
„Иако многи сматрају да мултилатерализам никад није био у горој
ситуацији, чињеница је да је најсвеобухватнији глобални споразум о
мигрантима договорен баш сада”,
примећује она.
„У зависности од тога
о ком делу света је реч,
мигранти нелегалним
посредницима плаћају
од неколико стотина до
неколико хиљада евра.
За исти, често и неупоредиво мањи новац, могли
би да превале тај пут на
безбедан начин само
када би систем глобалне
миграције био боље уређен”, каже Леонард Дојл,
директор Сектора за ме-

дије и комуникације Међународне
организације за миграције (ИОМ).
По његовом мишљењу, добра страна глобалног споразума о сигурној,
уређеној и легалној миграцији за
који се залажу Уједињене нације, јесте то што омогућава земљама да на
мултилатералном нивоу преговарају
о проблему миграција.
„Досадашње искуство је показало
да је немогуће да се овако велико
питање решава у договору само две
земље, или рецимо унилатерално. То
би било као када би једна земља покушала да самостално реши проблем
климатских промена”, оцењује Дојл.
Уједињене нације процењују да је
од 2000. године у покушају да оду у
неку другу земљу настрадало најмање 60.000 миграната. Црна статистика
обухвата покушаје преласка мора,
путовање кроз непријатељске територије, подвргавање малтретирању у
притвору... Заговорници глобалног
споразума о сигурној, уређеној и легалној миграцији истичу да су у предлагању овог документа били руковођени „потребом да заштите рањиву друштвену групу која је неретко
изложена нападима и прогону“. На
глобалном нивоу највише миграната
у свет одлази из Индије – 16,6 милиона, затим из Мексика 13 милиона,
Русије 10,6 милиона, Кине 10 милиона,
Бангладеша 7,5 милиона. Највише
миграната живи у САД-у, око 49,8 милиона, Саудијској Арабији 12 милиона, Немачкој 12,2 милиона, Русији 11,7
милиона и Уједињеном Краљевству
8,8 милиона. 
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ДРУШТВО

А

Посета српских функционера Морахалому

Како до садржаја будућег Српског културног центра

мбасадор Раде Дробац и члан
Владе Војводине Огњен Бјелић
били су позвани у Морахалом,
како би се упознали са стањем реализације пројекта изградње Српског
културног центра „Коло“ и плановима, везаним након практичног покретања рада поменутог објекта.
Да подсетимо да се изградња
Српског културног центра „Коло“ у
Морахалому реализује у склопу пројекта „Colourfull Cooperation" кроз ИНТЕРРЕГ-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а вредност пројекта је близу 4 милиона евра.
Градоначелник Морахалома Золтан Ногради је своје госте из Будимпеште и Новог Сада детаљно упознао
са настојањима и циљевима свог насеља, које годишње угошћује близу
500.000 туриста из Србије. Он је изјавио да ће поред културе, која чини
највећу повезницу међу различитим
нацијама, Српски културни центар
„Коло“ бити стециште економских,
привредних и дипломатских сусрета
и служиће на добробит свим грађанима у пограничном подручју Мађарске и Србије.
Ногради је како од амбасадора
Дропца и покрајинског секретара
Бјелића затражио помоћ, а она се
односи на пружање подршке носиоцима пројекта у програмским понудама након окончања грађевинских
радова на подизању центра.
Амбасадор Србије је изразио своје
задовољство што је веома добра по-

На позив Золтана Ноградија, градоначелника Морахалома, у том бањском
градићу надомак Сегедина, недавно су боравили Раде Дробац, амбасадор
Србије у Будимпешти и Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
литичка сарадња између две земље
претворена и у економску сарадњу,
тј. све је више ИПА пројеката, а један
се управо реализује у Морахалому.
Он се на лицу места уверио да радови теку добро и да ће по свему судећи извођачки послови до јануара или
фебруара 2019. бити окончани.
Што се тиче подршке амбасаде,
Раде Дробац је обећао да ће она у
мери својих могућности и надлежности помоћи рад центра „Коло“, пре
свега, кроз повезивање институција
и субјеката, који могу да организују
културне програме. Он је своје домаћине упутио на сарадњу са српским
институцијама и организацијама у
Мађарској, а такође изразио је
спремност и обећао помоћ при повезивању са установама културе у Србији.
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу Огњен Бјелић
дели мишљење амбасадора Дропца:
„Судећи по динамици и квалитету
радова у фази грађења овог објекта,
коју смо данас затекли на терену, сасвим је сигурно да ће време изградње бити изведено тачно према плану
пројекта, а то значи до јануара 2019.

године“, изјавио је Бјелић, који је уједно најавио и полагање камена темељца за мађарски културни центар на
Палићу наредног месеца.
Он је додао да реализација оваквих међународних пројеката сложене структуре не би била могућа без
финансијске подршке Европске уније и политичке атмосфере коју одликују узајамно добри билатерални

односи између две државе који су
данас, без сумње, на историјски највишем нивоу.
Како сазнајемо, ускоро предстоји
одржавање једне шире партнерске
конференције, на којој ће се разговарати о смерницама и будућим
програмским садржајима центра
„Коло.“
П. М.

Међународни скуп у Бачкој Паланци

Грађански дијалози у Подунавском региону

Н

Грађани треба да износе своју реч, своја виђења и мишљења,
поручили су учесници међународног скупа у Бачкој Паланци, којем су
присуствовали и представници Срба из Мађарске

а самом почетку форума, који
је окупио представнике невладиних цивилних организација из Србије, Хрватске и Мађарске
и то под окриљем Центра Европе

Баден Виртенберг (ради се о немачкој организацији из Штутгарта), а
којем су присуствовали и Зорица
Степанов, председница Српске читаоне из Мохача, др Милица Павлов,

секретар Печујско-барањског српског удружења и Предраг Мандић,
аутор овог извештаја и председник
већ мало пре поменуте организације са седиштем у Печују, учеснике
пројекта у име домаћина поздравила је Станисалава Малић Гостовић,
шеф Службе за скупштинске извршне послове у општини Бачка Паланка.
Потом је о самом пројекту говорила Дијана Антуновић Лазић, руководилац Европског дома из Вуковара, Хрватске, која установа је један од главних носилаца прекограничног пројекта.
Присутнима се обратио и Золтан
Фараго, председник КУД-а „Шандор
Вечера“ из Бачке Паланке, а потом
су представљени модератори разних секција. Наиме, приликом скупа,
учесници су разговоре водили, а
модератори су пак њихова запажања забележили у следећим областима: „Деловање грађана кроз цивилни сектор у сврху активног доприноса доношењу локалних одлука;
прекогранична сарадња у сврху
квалитетнијег организовања сло-

бодног времена; препознатљивост
националних мањина у локалној
заједници“.
На састанцима је наглашена потреба повезивања младих у трима
земљама, нужност израде једног
регионалног инфо-центра који ће
прикупити, а потом и пласирати
информације у овом делу Европе,
говорило се и о важности туристичке сарадње, брендирању на локалном нивоу, изради братских програма за младе, упознавању туристичких рекреативних садржаја, активирању, анимирању младих. Посебно
је истакнута важност заштите, очувања вредности националних мањина.
Оно у чему су се сви учесници
сложили јесте да приликом расписивања европско-унијских конкурса, расписивачи би требали да имају у виду да мале цивилне организације – иако имају добре замисли,
пројекте – нису у могућности да
обезбеде сопствени удео, а често
пута ни локалне самоуправе нису у
могућности или пак не желе да снашају трошкове сопственог учешћа.
На овом пољу свакако треба наћи
неко решење.
Дунавски дијалози приведени су
крају посетом „Ергели“ у Карађорђеву и обиласком „Мађарске куће“
у Бачкој Паланци, чија је изградња
у току.
П. М.
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Етно изложба у Сексарду

Р

ВЕСТИ

Косовски и шаркоски вез – културне паралеле

адује чињеница да су се ауторке
изложбе Иренa Филеки, музејски саветик Етнографског музеја у Београду и Марта Фукс, кустос
Музеја „Мор Вошински“ у Сексарду,
ухватиле у коштац и усредсредиле се
да јавности представе како уочљиве
различитости, тако и слична симболичка својства две врсте веза.
И косовски и шаркоски вез, нарочито кад је у питању онај њихов облик
примењиван на традиционалној одећи од домаћих израђених материјала,
карактерише богатство орнамената,
разноврсност материјала за вез и терминологије која их прати. Та разноврсност и богатство орнамената постају основа њихове употребе, примене и начин опстанка шаркоског и
косовског веза током XX века и после
нестајања традиционалног одевања.
Косовски и шаркоски вез добијају
нове функције и постају део свакодневног живота.
Aуторке су се потрудиле да представе косовски и шаркоски вез кроз
време, тј. како су се развијали кроз
епохе. Шаркоски вез од XVIII века до
данас, односно, косoвски вез од XIX
века до данас. Ти везови су се мењали временом и управо те промене,
фазе су истакнуте у склопу изложбене грађе.
Што се тиче сличности, оне су уочљиве у новијој фази, пре свега, у XX
веку, између два светска рата... На
предметима где украс чине геометријски и стилизовани вегетабилни
орнаменти уочавају се мотиви у већој
мери поједностављени – углавном у
облику ситних квадрата, троуглова,
ромбова у којима се препознају пратећи орнаменти орнаменталних целина са рукава женских кошуља – делова традиционалне одеће са Косова.
Сви ови везови израђени су типом
веза по писму – техникама бод за

Посетиоци који су у протеклих неколико месеци боравили у Музеју „Мор
Вошински“ у Сексарду и погледали изложбу „Косовски и шаркоски вез –
културне паралеле“, могли су да се увере да две географске области имају
изузетну текстилну радиност и културно наслеђе, а и многе заједничке црте
иглу, исписара, ланчанац
којима су мотиви оивичавани, а затим испуњавани бодом за попуњавање, равним бодом, покрстицом и
прутцем. Један од предмета
– јастуче са орнаментом
косовски божур са пупољцима јесте пример како се
назив косовски могао односити и на технику којом је
вез изведен, односно испуњавање мотива.
У тумачењима везиља о
косовском везу тежиште је
на континуитету са традиционалним косовским везом. Тако се сматра да су се
учесници прве Сеобе Срба
под Арсенијем Чарнојевићем зауставили у Сремским Карловцима и Петроварадину, где су се неки од
њих населили. Како се верује, са собом су донели
косовске мотиве на везеним предметима и ти мотиви су се задржали у овим крајевима
и оснивањем „девојачке школе” у
Сремским Карловцима у њој наставили да се израђују и на тај начин
чувају.
Нови мотиви, начини рада и знања
који прате косовски вез, постају пожељни и тражени у новим друштвеним околностима и њихово усвајање
може се прихватити узимањем у обзир, како важности улоге веза у васпитању женске деце, тако и схватањем неопходности јачања народносне свести од формирања српске државе и потребе за
стварањем стандардизоване националне културе.
Имајући у виду
богатство како мађарске, тако и српске културе, при
поређењу мађарске
и српске народне
уметности постоји
значајна разлика. У
Србији је у изградњи националног
идентитета важну
улогу имало народно стваралаштво и
вез с Косова (које у
јавном
животу
важи за колевку
српства), док је вез
из Шаркоза био
само један у мноштву истакнутих
етничких група (Калотасег, Маћо) с територије Мађарске.
Косовски вез је и
данас саставни део
градске културе широм Србије, док је
вез из Шаркоза

углавном заступљен у оквиру локалне средине.
У сваком случају, изложени текстилни предмети у Музеју „Мор Вошински“ у Сексарду очарали су публику. Међу њима, најсрећнији су
били стручњаци, истраживачи, пред
чијим очима се појавио зачарани свет
текстила – шаркоског и косовског.
Женске народне ношње и њихови
делови су доминирали. Слично је
било и са осталим музејским вредностима попут јастучица, миља, столњака, малих торбица, пешкира, кошу-

ља и још бисмо дуго могли набрајати
предмете, који су били саставни део
богатог културног наслеђа, изложеног у већ поменутој музејској установи.
Само се понадати можемо да ће
две институције - Етнографски музеј
у Београду и Музеј „Мор Вошински“
у Сексарду и у будуће сарађивати и
обрадовати нас сличним изложбама.
То захтевају и културне паралеле, минула времена у историји, тачке, које
повезују српски и мађарски народ.
Предраг Мандић

Са заседања Савета народности у Печују

Разговори о мањинској
награди и Дану народности

У

згради Локалне самоуправе
града Печуја одржана је седница Савета народности при
поменутом граду. Заседањем је
председавао Јозо Хари, мањински
саветник, председник савета, а приликом форума представници народности разговор су повели о
предлогу за доделу народносне
награде града, која носи име Ференца Фалухељија, размотрили су
актуелна финансијска питања и
искуства, везана за финансијско
пословање народносних самоуправа у 2018. години, односно, на тапету
су се нашле и организационе припреме за приређивање «Народносног пикника», који се предвиђа
крајем месеца.
У вези са доделом мањинске награде, одлука је пала да се ове го-

дине признање додели активисти
јерменске националности. Иначе,
поменутог датума ће се прославити
и «Дан народности» у Печују, а током седнице постигнут је договор
да се традиционално празновање
ове године приреди у Малом позоришту, које прима двеста људи.
Представници народности су од
мањинског саветника добили информацију да ће се том приликом
одржати и једно предавање, везано
за жене, тачније, како оне доживљавају своју националну, народносну
припадност у Мађарској. На крају
седнице учесници форума су се
договорили и у вези са представљањем на „Мањинском, народносном
пикнику“ који је у међувремену
одржан.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КОНКУРСИ
Рок на који се даје запосленому:
правни статус запосленог у јавном
сектору на неодређено време
Карактер радног места: пуно радно време
Конкурс расписује: Скупштина
Самоуправе Срба у Мађарској, 1055
Будимпешта, ул. М. Фалка бр.3.
Рок на који се даје овлашћење
вишем руководиоцу: на одређено
време од 5 година.
Назив и адреса радног места:
Српско забавиште, основна школа,
гимназија, ђачки дом и библиотека
Никола Тесла, 1074 Будимпешта, Трг
ружа бр. 6-7.
Важнији задаци који спадају у
делокруг руководиоца: будимпештанско Српско забавиште, основна
школа, гимназија, ђачки дом и библиотека Никола Тесла је мултифункционална народносна институција јавног образовања и васпитања: по Закону о јавном образовању, параграф 69. § тачка (1), своје задатке извршавају директори забавишта, основне школе, гимназије,
ђачког дома и библиотеке.
Плата и друга примања: За установљавање плате и других примања
су меродавне одредбе XXXIII Закона о правном статусу запослених у
јавном сектору (из 1992. године).
Конкурсни услови:
За извршавање било којег задатака у мултифункционалној васпитно-образовној институцији, васпитавању у народносном забавишту, васпитавању-образовању у школи, за испуњавање делокруга педагога је
потребно – према набројаном у
прилогу 3 Закона о јавном образовању и васпитању – школска и
стручна спрема високог степена, а
ако било који услов захтева мастер
степен (некада магистарски), онда
је потребна потврда о завршеном
мастер степену;
Давање изјав о имовинском стању;
Стручна спрема за руководиоца
институције стечена у оквиру педагошког стручног испита;
Стручна пракса од барем 5 година стечена у педагошком раду или
недељном одржавању десет наставних часова или одржавању занимања или стручна пракса стечена на
основу давања часова по налогу
послодавца;
Да кандидат није био кажњаван,
да је агилан у раду;
Да кандидат има праксу од барем 5 година као руководилац у
јавном образовању.
Г) да је кандидат запослен у пуном радном времену на неодређено време у васпитно-образовној
институцији као педагог или да је
уз радни налог истовремено запослен у пуном радном времену на
неодређено време као педагог.
Услови који значе предност:
У случају идентичних услова,
предност има ососба која је припадник народности.
Знање неког страног језика.
Документи и потврде који се прилажу уз конкурс:
а) Стручна биографија кандидата,
б) Кандидатов стручни програм
руковођења (развоја),
в) Потврда која доказује да кандидат задовољава условима расписаног конкурса,

Самоуправа Срба у Мађарској – Будимпешта, на основу параграфа 20/А
XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном сектору
(a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény”) расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДИРЕКТОРА
(вишег руководиоца) Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког
дома и библиотеке „Никола Тесла“ у Будимпешти

г) Изјава кандидата да дозвољава
руковање његовим личним подацима који се односе на расписани
конкурс, њихово копирање и прослеђивање онима који дају мишљење и доносе одлуку у вези конкурса;
д) Потврда да није био кажњаван
која није старија од 3 месеца.
Почетак временског периода на
који се даје овлашћење вишем руководиоцу: најраније од 16. августа
2019. године.
Рок за предају конкурса: 7. новембар 2018. године
Место предавања конкурса: Конкурс треба лично предати до истека
рока за предају конкурса председници Самоуправе Срба у Мађарској
Вери Пејић Сутор или шефу Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев
(адреса:
Szerb
Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 3.)
Начин и поступак вредновања
конкурса: Према наведеном у параграфу § 20/А XXXIII Закона о правном статусу запослених у јавном
сектору
Рок за доношење одлуке у вези
конкурса: 6. јануар 2019. године.
Место и рок за јавно објављивање
конкурса: www.szerb.hu – 8. октобар
2018. год.
Српске недељне новине – 11. октобар 2018. год
Службени гласник за образовање
и културу (Oktatási és Kulturális
Közlöny)
Разне важне информације у вези
послодавца: У вези конкурса се можете интересовати код Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.); шеф
канцеларије др Јадранка Гергев, и
председнице ССМ Вере Пејић Сутор. Послодавац: руководиоца (ди-

ректора) буџетског органа именује
Скупштина ССМ, на основу параграфа 20/А XXXIII Закона о правном
статусу запослених у јавном сектору
(közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 20/A. §) и законске Уредбе бр.
326/2013. (VIII.30.) о спровођењу овог
Закона, а према тачки 24. § (2) Закона
о правима народности, уз сагласност
министра образовања. Према Уредби,
именовање се врши на одређено време, на 5 година. Право разрешења

именованог руководиоца има Скупштина ССМ. Остала права послодавца у односу на руководиоца институције примењује председник Самоуправе Срба у Мађарској.
Даље информације које се односе
н послодавца можете пронаћи на
интрнет страници www.szerb.hu
(Напомена редакције: на захтев
оглашивача, текст конкурса објављујемо без редакторских интервенција)

Позив за предлагање кандидата за

Светосавску награду и
Повељу „Сава Текелија“ 2019.

П

озивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2019.
У обзир долазе заслужни појединци
или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете
своје предлоге за доделу награде
Повеља „Саве Текелије“ 2019. Ово
признање се додељује појединцима
или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској.
Према Правилнику ССМ о додељивању награда који се налази на веб
страници www.szerb.hu, предлоге са
детаљним образложењем могу да
дају чланови Скупштине ССМ, месне
српске народносне самоуправе, срп-

ске цивилне организације, институције ССМ и појединци, припадници
српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb
Országos Önkormányzat, 1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3.), са назнаком „Предлог
за Светосавску награду ССМ 2019“,
односно „Предлог за Повељу Сава
Текелија 2019“. Предлози се могу доставити и електронским путем, на
адресу: ssm@t-online.hu .
Рок за приспеће ваших предлога
је 15. новембар 2018. године до 10:00
часова. Предлози који стигну после
овога рока се неће разматрати, па вас
зато молимо да своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској
(тел: +36 1 331 5345;
имејл: ssm@t-online.hu )
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Будимпешта, 11. октобра 2018.

Сећање на 5. октобар 2000. године

Т

ог поподнева сам дојурила
кући у свој мали, пештански
стан, укључила телевизор и
остала прикована уз њега све док
није пао мрак и ја морала да устанем
из фотеље и упалим лампу на својој
комоди. Гледала сам Београд, свој
родни град, који као да је експлодирао, гледала Скупштину која гори,
слушала коментаре водитеља CNN-a,
који су непрестано понављали једну
реченицу:
- Најновије вести из Београда!
Седела сам сатима у некој врсти
грознице, горела од жеђи не скидају-

ћи поглед са екрана, док су се вртеле
исте слике, и плакала. Нисам засигурно знала зашто, тек, мислила сам тада
на све блиске и драге који су у Београду те вечери били. Негде дубоко у
ноћ позвала сам кумове и од њих
сазнала да су се управо вратили из
центра града.
- Сви су на улицама, нико не спава,
штета што ниси овде са нама! – била
је узбуђена моја кума, док ми је објашњавала шта се заправо догађа.
- Готов је! - викну моја мајка у слушалицу када се сва усплахирена јавила на мој позив.
- Не силазим са терасе и слушам
радио у исто време, појачала сам да
чујем. Наша је улица пуна света. Тата
лежи, неће да се меша, знаш ти њега
– једва је дочекала да ми пренесе
догађања у нашој кући.

МЕМОАРИ

Будимпештански ехо бурних
београдских догађаја

У одломку из књиге „Моја Пешта“, ауторка Добрила Боројевић подсећа нас на
будимпештански одјек вести о бурним догађајима који су 5. октобра 2000.
године стизали из српске престонице. Као и трагичне 1999, ауторка је и те
миленијумске године бележила не само своје, већ и реакције
својих пештанских пријатеља, познаника и колега

Био је пети октобар 2000. године и
тог је пре поднева један телефонски
позив мој обичан радни дан на послу
преокренуо у дан пун емоција и узбуђења.
- Хало, драга, шта се то догађа у
твом Београду, срушили су га... јеси
ли чула? – непријатно високим тоном
је викала новинарка Естер у слушалицу, желећи да од мене добије вести
из прве руке.
Морала сам да одмакнем слушалицу и збуњено рекох:
- Шта се догађа, срушили кога?
- Милошевића, зар ниси чула? Молим те, можеш ли мени првој да кажеш како се осећаш, шта мислиш, шта
очекујеш? Молим те, пишем текст за
новине, ти ми реци!
- О Боже, Естер, немам појма! Ништа нисам чула, у канцеларији сам! -

ХРОНОЛОГИЈА ДОГАЂАЈА

Свргавање Слободана Милошевића уследило је након демонстрација 5.
октобра 2000. у Београду. Присталице Удружене Демократске опозиције
Србије (ДОС), долазиле су у Београд од раног јутра из целе Србије. Полиција је успела да великом количином сузавца растера знатан број људи са
платоа испред Скупштине СРЈ, али је више десетина грађана ушло у Савезну скупштину и запалило је. Током сукоба полиције и демонстраната било
је и повређених на обе стране. Предвече су припадници полицијске станице у Улици Мајке Јевросиме положили оружје и прикључили се демонстрантима. Зграда РТС-а је запаљена, а програм РТС-а је престао да се емитује.
Касније, једна за другом и све остале телевизије почињу да извештавају о
стварним догађајима на београдским улицама. Новоизабрани председник
СРЈ Војислав Коштуница обратио се предвече грађанима са терасе Скупштине града Београда, а потом и преко РТС-а. Демократска опозиција
Србије је формирала кризни штаб за кључне функције у земљи, у координацији са новим председником. Слободан Милошевић обратио се народу
преко телевизије и званично је признао пораз на председничким изборима.

била сам сасвим затечена
и у том моменту усред
неког извештаја, који је
требало да пошаљем у
току дана. Београд је био
врло врло далеко, политика још даље.
- Молим те, морам да
имам реакцију некога ко
је оданде, за мог уредника - била је новинарски
упорна и одједном не
више моја пријатељица.
Срце ми је лупало, кнедла се заглавила у грудима и опет онај добро познати грч јавио се у стомаку. Пре него што је мој
мозак успео да донесе
одлуку, мој стомак је већ
знао.
- Не могу, не могу ништа да причам сада. Схвати, молим те, то је мој
град, опет гори, опет су на
улицама... Не желим да
причам ништа, молим те
не цитирај мене.
И заиста ме је болело. Ја нисам
желела никоме другом у Пешти да
причам о Београду, нисам желела да
гледам Београд на вестима CNN-a и
нисам желела да ме било ко о њему
пита. Била сам уморна од свих дешавања, од политике, од вести у ударним терминима.
Након посла сам одшетала до Српске улице, ушла у цркву и запалила
свећу. Никога није било у дворишту
и црква је била празна. Мислим да се
ближило време затварања и сви који
су у цркву долазили, већ су одавно
отишли кућама. Пријала ми је тиши-

на. Нисам желела друштво. Упалила
сам свећу за здравље свих које сам
познавала, гледала у пламен и плакала. Била сам уморна и сама.
- Kанада можда није најузбудљивије место на свету, понекад је и досадна, али је сигурно безбедна за
живот. Београд је у овом тренутку
свакако много узбудљивији – јавио се
мој пријатељ Жан Пол из Торонта.
- О Боже, превише је ово узбуђења
за мој обични живот.
Сада ми се и Пешта чинила преблизу, иако сам већ одавно одлучила
да ћу у њој остати и када је компликована и дуго очекивана виза са усељење у Kанаду напокон стигла.
Заспала сам уплакана и пробудила се подбулих очију и с главобољом. Нисам се радовала одласку на
посао и сусрету с колегама. Сви су
били знатижељни, сви су гледали
телевизију, нигде да се сакријеш.
Сада су ме сви опет питали само о
политици!
- Хоћеш ли сада да се вратиш у
Београд, сад ће све бити другачије?
- питао ме је и мој директор.
Јутро је споро одмицало, а када је
пауза за ручак напокон стигла, Чарли
ме је одвео у парк, купио сендвиче и
сео поред мене. Ћутали смо, гледали
зелено језерце и патке које су по
њему пливале и упијали благо октобарско сунце. Чак ни његов мобилни
телефон тада није звонио, он га је
вероватно сам утишао и ја сам му на
томе била бескрајно захвална.
- Хоћеш ли са нама на излет у недељу? Водим децу, шетња по шуми, па
купање у топлом базену, надам се да
ћу их добро изморити - осмехнуо се
и потапшао ме по рамену. (...)

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

У

оквиру двоструког празновања у Батањи, мештани су се 22.
септембра у преподневним
часовима окупили у батањском храму на Светој архијерејској литургији,
док је у поподневним часовима, у
холу Српске основне школе отворена
изложба „Дешчанска текстилна збирка“.

Већ стотинама година српске куће
у Десци красе текстилни радови. На
њима се виде мајсторски радови
вредних везиља. Ове украсе и технику израде КУД „Банат“ успео је да
сачува од заборава и труди се да пренесе на будуће генерације. Етнографска збирка, коју су сви присутни могли да погледају, састављена је највише од старих експоната, али и од
нових радова. Реконструкцијом су
оживљени стари комади текстила. На
овој изложби нашли су се и радови
Батањаца, који похађају курс српског
веза у батањској библиотеци, под
стручним оком Еве Брцан из Деске.
Отварању изложбе присуствовали
су и многобројни гости из земље и

Духовни и културни програми у Батањи

Храмовна слава и Дан српске културе
Почетак јесени донео је два празновања мештанима Батање: обележавање Дана
српске културе и прославу храмовне славе, Мале Госпојине. Домаћини су се
потрудили да празник духовности и културе обогате квалитетним програмима
иностранства. Делегацију из Беочина, са којим
побратимске везе трају
више од 20 година, предводили су Миланко Бјелобрк, заменик председника општине и Нада
Пурић, чланица Општинског већа.
Након изложбе уследио је несвакидашњи
догађај. Ученицима првог
разреда уручени су поклони који су пристигли
из Србије. Човек „великог
срца“, господин Милинко Арсенов из
Кикинде, предао је поклоне најмађим основцима и за наш лист рекао:
„У акцији прикупљања поклона
подржао ме је начелник Севернобанатског управног округа Никола Лукач. За пар дана смо скупили поклоне, спаковали у ђачку торбу и Данило
Попов из Сенте и ја кренули смо на
пут. Драго нам је што смо лепо дочекани и то нам је инспирација да кренемо у нову акцију сакупљања књига
на српском језику за библиотеку.
Књига је чувар језика и културе и
жеља нам је да се још дуго година
чује српски језик на улицама Батање
као и на школским ходницима и дворишту школе.“

Славље је настављено у црквеној
порти, где је након вечерњег освећен
и пререзан колач и благосиљано кољиво. Славску беседу одржао је ђакон Зоран Живић рекавши:
„Храмовна слава има за циљ да
целу парохију окупи око свога храма
око онога коме је посвећен храм, а
то је у Батањи Пресвета Богородица.
Она је доказ да свака људска молитва
стиже до Бога и није заборављена.“
Празновање је својим присуством
увеличао и владика Лукијан.
Овогодишња кума, Даница Царић,
кумство је предала чланицама КУД-а
„Суферини“. Ветровито и прохладно
поподне није омело
многобројне присутне да погледају културни програм ученика Српске основне
школе.
Након малог предаха,
концертом
КУД-а „Бранко Радичевић“ из Бешке (Србија), настављен је
вечерњи програм у
Дому културе у Батањи. Кореографијама
„Срем“, „Бујановац“,
„Јасеница“, „Игре са
Косова“ и „Кумано-

Програми у Српском културном центру

У

Сликама и музиком у сусрет јесени

оквиру манифестације „Месец центра Срба у Мађарској, отворена
српске културе“, у организацији је изложба под називом „Савремена
Културног и документационог српска поезија у Мађарској. Реч је о
поставци радова са овогодишње Уметничке колоније „Круг 360 степени“. Госте је приликом
отварања изложбе поздравио в. д. директора
КДЦСМ-а Милан Ђурић.
„Вечерас се спаја и
завршава оно што је летос отпочело. Ликовна
колонија је овога лета
имала као тему савремену српску поезију у
Мађарској, а овом изложбом свечано отварамо
'Пештански књижевни
омнибус', сусрет писаца
који окупља ауторе из
Мађарске, земаља региона и више европских
замаља“, рекао је Ђурић.
Изложена су дела 29
уметника из више земаља, а поставка је овековечена разгледницама,
које је дизајнирала Јелена Дробац. Радови са
Милан Ђурић отвара изложбу
колоније су део збирке

ликовних радова удружења уметника „Круг“, чија ликовна колонија следеће године слави десетогодишњи
јубилеј.
У другом делу ове мултимедијалне вечери, уз пиће и дружење гости
су присуствовали самосталном концерту све популарније будимпештанске групе „Бабарога“. Чланови

Концерт групе „Бабарога“

во“ те се вечери батањској публици
представио овај КУД који ради у континуитету више од тридесет година
и са љубављу настоји да сачува традицију и обичаје српског народа од
заборава. Окупљају око 200 чланова
у пет фолклорних ансамбала (три
дечја, припремни и извођачки). Добитници су многобројних признања.
Публика није штедела своје дланове да бројним аплаузима изрази задовољство и упути похвале сјајним
играчима на сцени. Дружење је настављено на балу, где је госте забављао оркестар „Коло“ из Тукуље.
С. Ђ.

састава су извели бројне поп и рок
хитове, који су обележили музичку
сцену бивше Југославије. Препуно
гледалиште уживало је у хитовима
група: „Пилоти“, „Азра“, „Прљаво казалиште“, „Парни ваљак“, „Екатарина
велика“, „Yu група“, у песмама Жељка Бебека и Бајаге, а публику је посебно одушевила инструментална
обрада познате македонске народне песме „Јовано, Јованке“. Осмеси
на лицима присутних одавали су
добро расположење и добру забаву
присутних, међу којима је највише
било младих.
К. П.
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Будимпешта, 11. октобра 2018.

„Црвена јабука“ гостовала у Будимпешти

Једноставност као формула успеха
Мада је летња сезона свирки на отвореном прошла, љубитељи
балканских забавних нота у мађарској престоници и даље могу да рачунају
на YU партије, којих има током целе године. Јесења сезона традиционалних
журки у организацији Вилмоша Шимона, отпочела је концертом чувене
сарајевске рок групе „Црвена јабука“

Х

итови попут „Бацила је све низ
ријеку”, „Има нешто од срца до
срца”, „Туга, ти и ја”, „Волио бих
да си ту”, „Зову нас улице” и многи
други, уздрмали су сцену парти брода А38, подстакли успомене и многима олакшали повратак обавезама,

које јесен често носи. „Црвена јабука“ наступила је у Будимпешти по
други пут и очекивано окупила стотине својих обожавалаца у овом
граду. За СНН је о утисцима групе
говорио њихов вокал Дражен Жерић
Жера.

- Прекрасни су нам утисци из Будимпеште. Мени је посебно драго да
је било и млађих и старијих људи и
да је била баш добра атмосфера.
Концерт је дуго и трајао, 2 сата и
више, то може да буде напорно, али
нико није отишао. То, да људи остану
тако дуго и хоће још, траже бис, то је
стварно прекрасно. Надам се да
ћемо поново доћи, нема разлога да
не дођемо – додаје Жера.
Као што је то углавном случај са
нашим најславнијим бендовима, концерт је окупио представнике свих
генерација, од тинејџера до старијих
људи. О дуговечности и рецепту за
популарност, Жера је рекао да ту
једноставно нема много филозофије:
- Песме су те које вреде, пусти нас
као људе, нисмо ми толико битни.
Популарност је ствар песама, музика
која је искрено и природно настала,
која изађе као дете из мајке, без тенденција за славом, да будеш на телевизији, у новинама и тако даље.
Углавном су управо такву музику
стварали бендови нашег времена, и
они пре нас. Ми смо били као ти, нај-

Концерт у Сантову

Музичко путовање са
Оркестром хармоника из Угљевика
Поред прославе храмовне славе, Мале Госпојине, Срби у Сантову су 22.
септембра организовали и „Дан српске културе“, у оквиру шире манифестације
„Месец српске културе“ у Мађарској

У

избору програма за Дан српске
културе, члановима Српске самоуправе, на челу са Надом Бунчић
Ђурић, помогао је месни угоститељ
Габор Варга, који је прелиставајући
интернет странице наишао на Оркестар хармоника при Основној школи
„Алекса Шантић“ у Угљевику, Републици Српској. Млади музиканти предвођени својим наставником Славком
Николићем, рођеним Сарајлијом, који
се услед несрећног рата у Угљевик преселио 1996. године и од оно доба живи
у већ поменутом насељу и ради са
младим музичарима, талентима, на
предлог и препоруку Габора Варге
доспели су у Мађарску.
Но, при томе, не смемо а да не споменемо важне податке, везане за овај
млад музички састав! Угљевичани су
осмоструки прваци Републике Српске
у извођењу народне музике, освајачи
су Гран при признања светског такмичења, одржаног у Јекатеринбургу, били
су учесници Олимпијаде у Сочију, го-

стовали су и четири пута одржали
концерт у Златној дворани код султана
у Оману.
Са свирцима редовито наступа Милица Николић, која је три пута била
првакиња, проглашена најбољом интерпретаторком српске народне песме
у Републици Српској. Оркестар хармоника је одржао концерт у сантовачком
Дому културе, дан након наступа у
Помазу. Зналачки одабран репертоар
отворио је „Марш на Дрину“, а затим,
након поздравних речи Милана Ђурића, в.д директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
ређали су се познати хитови: првенствено кола, познате српске народне
песме, босанске севдалинке, а нису
изостале ни популарне мелодије из
света филма.
Инструментално музицирање младих свираца, предвођених Славком
Николићем, тек ту и тамо певањем
популарних песама су прекинуле Милица Николић и Анђела Лазић. Много-

бројна публика у сантовачком Дому
културе малтене преко два сата је
уживала у веома садржајном програму, музичким бравурама сјајних свираца, који су на крају бурним аплаузима испраћени па зато није ни чудило
да је уследио бис.

МУЗИКА
нормалнији људи, само смо знали
ето то да одсвирамо и да пренесемо
емоцију. Мистике нема у животу,
нема филозофије. Живот је јако једноставан, неко пеца рибу, неко вози
брод, неко пева - објашњава Жера.
На питање да ли су имали прилике да обиђу Будимпешту, каже да
много путују, али да је за разгледање
и упознавање градова у којима гостују, времена ипак веома мало:
- Посетио сам цео свет, а да нисам
обишао готово ништа од Лондона,
Сиднеја, Ванкувера... Углавом дођеш,
преспаваш, одсвираш концерт и
одеш ујутру. Не фали нам добра
воља, али је јако мало времена. Следећи пут ћемо питати да нас угосте
седам дана, па да обиђемо целу Будимпешту – додаје Жера.
Недавно је „Црвена јабука“ наступала у Београду, а право са концерта
у Будимпешти наставиће свој пут,
како кажу, као морнари далеко од
куће. На реду су прво Далмација и
Немачка.
Подсетимо се да је управо на броду А38, овог лета наступио и славни
Жељко Бебек, па се може рећи да су
организатори YU журки будимпештанској публици омогућили прави
повратак легенди. За разлику од јунског концерта, након ког је уследила
журка на тераси брода, овог пута
„ди-џеј“ је својим наступом госте
задржао у истом концертном делу у
наставку вечери. Управо затворен
простор, први је весник почетка зимске сезоне YU журки које нам предстоје и које засигурно доносе много
забаве.
Милана Мотика

На крају незаборавне вечери, главним актерима концерта на музичком
угођају захвалила се Нада Бунчић Ђурић, председница Сантовачке српске
самоуправе која је гостима из Босне
и Херцеговине пожелела много успеха,
истрајности и још пуно незаборавних
гостовања, наступа. Она је признала
да се осећала као да је на концерту у
београдском „Сава центру“ где ће иначе Оркестар хармоника из Угљевика
наступати 15. децембра текуће године.
Уједно, она је уручила и пригодни поклон Сантовчана Угљевичанима.
Вече је окончано заједничким колом уз свирку Оркестра хармоника, а
затим дружење Сантовчана и Угљевичана настављено је пред угоститељским објектом на главном тргу села.
Концерт је суфинансирао Културни и
документациони центар Срба у Мађарској.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН

Утисци са матурске екскурзије

Шарм Тоскане и светлости вечног Рима

У

прве јутарње сате, 31. августа,
ученици дванаестих разреда
заједно са својим разредним
старешинама кренули су на дуго очекивану матурску екскурзију у Италију. Енергије није мањкало ни у тим
раним часовима, па су се ученици
дружили, певали и размењивали утиске са распуста.
Прва станица била нам је велелепни дворац Мирамаре, који је саграђен као поклон за Максимилијана
Хабзбургшког и његову жену. Ово
здање гледа на Тршћански залив и
налази се у близини града по којем
је овај залив и добио име. Имали смо
прилику да се прошетамо тим градом
на обали Јадрана, који и поред италијанског духа сведочи о животу некадашњих Срба, трговаца који су
живели у центру града.
У касним вечерњим сатима стигли
смо у Римини, у којем смо провели
сутрашње пре подне. Било је прилике
за купање у мору, шетање и фотографисање. Наставили смо путовање
посетом најстаријој републици на
свету, потпуно окруженој територијом Италије – Сан Марино. Уске брдовите уличице одавале су утисак
бајковитог града са мноштвом мајушних продавница и ресторана, као и
љубазних мештана. Поподне смо стигли до најјужније дестинације наше

екскурзије, до Рима. Вечни град је већ
сутрадан почео да нас одушевљава.
Нека од најважнијих места које смо
посетили били су: Шпанске степенице, Фонтана ди Треви, Пантеон, Олтар
домовине, Римски форум и наравно,
величанствени Колосеум.
Већ наредног дана кренули смо у
обилазак Ватикана, најмање независне државе на свету, и центра като-

личанства. Ватикански музеј са Сикстинском капелом био је прави духовни и културни доживљај, а Базилика Светог Петра најбољи је пример
узишености и лепоте. Следећи град
који смо посетили био је Сан Ђимињано. Шарм Тоскане потпуно нас је
опио својом грациозношћу и мирноћом, ушушканошћу и пријатн ошћу.
Уске уличице су остале скоро нетак-

Литерарни састави ученика

Свакодневна питања једног средњошколца

Д

а ли знате онај осећај кад сте
сами? Хиљаду људи је око вас,
али и даље се осећате сами и
никога није брига да ли сте ту или нисте. Иако ти људи знају ваше име, презиме, одакле долазите и чиме се бавите у животу, то не значи да вас они
познају. Морате знати да никада, али
просто никада, нисте сами. Увек у сваком тренутку постоји неко ко вам посвећује пажњу. Не мора да значи да је
увек уз вас, али ако мисли на вас у том
тренутку, то је довољно. Нико вас не
разуме, несхваћени сте? Не трагајте за
особом која ће вас разумети, тражите
особу коју ви можете да разумете;
тада ће и она разумети вас.

Поставили сте себи питање: зашто
постојим? Свако постоји са разлогом
и свако има своју „улогу” на овом
свету, само је треба пронаћи. Ако
довољно желите нешто и ако сте
довољно упорни, то ће вам се и
остварити. Да би сте пронашли себе,
морате поштовати и волети себе, а
тако и друге. Постоје неки проблеми
који вам не дају мира? Не размишљајте о њима, већ размишљајте о
начину решавања тих проблема.
Размишљањем о проблемима ми
несвесно дајемо тим проблемима
на значају, и они у нашој глави постају већи.
„После кише увек долази сунце”.

Прво се мора десити нешто лоше,
да би се десило нешто добро. Навикните се, то се зове живот! Успони и падови су свакодневна ствар,
ако нема тога, нема ни нас. Ако сте
се икада запитали постоји ли судбина и зашто је баш оваква ваша
судбина, могу вам само рећи да ми
сами стварамо своју судбину, нашим одлукама кроз живот. Битно
је слушати себе, а савети других
људи вам могу, а и не морају, помоћи. Ако послушате себе и своје
срце знаћете да је то исправна
одлука, а ако вам неко други каже
да је требало другачије да урадите,
могу вам рећи да вам та особа није

нуте и оне чувају спомен на протекле
векове. Иако смо у једном тренутку
сви пожелели овде да се задржимо,
требало је да наставмо путовање ка
Пизи. Криви торањ нас није оставио
равнодушнима, а ту су направљене
најсмешније и најоригиналније фотографије.
Наравно, нисмо пропустили прилику да сазнамо да је овај торањ
заправо звоник катедрале и да се
зове Кампо де Мираколи.
Последњи дан био је опуштајући
и провели смо га на плажи приморског града Бибионеа. Бибионе је свако од нас, укључујући и преморене
наставнике, искористио на њему одговарајући начин, купајући се, сунчајући се, или одмарајући се уз праву
италијанску кафу и ручак који су
чинили плодови мора.
У Будимпешту смо стигли 5. септембра, пуни утисака и са успоменама које ћемо заувек памтити и препричавати. Неколико страница је
довољно да се опише матурска екскурзија, али и цела књига је премала да у њу стану све емоције које
носимо у себи, све ситнице којих
ћемо се сећати и сви пријатељи које
смо стекли. И зато једно велико хвала свим ученицима 12а, 12б и 12ц,
разредним старешинама: Алену
Нађу, Кристини Бекић и Мирјани Трагор, као и професорима: Бојану Белићу, Драгани Меселџији и Изабели
Борзи.
Лара Живковић и Нађа Марчетић

потребна у животу. Знаћете да препознате праву особу која ће вам то
рећи овако: „Еј, ја то не бих тако
урадио, али то је твоја одлука и
каква год била, ја је поштујем и
подржавам.”
Пробајте да се сетите, када сте
били мали и када вас је неко питао
шта ћеш бити кад порастеш? Није
случајан био тај ваш одговор. Ја сам,
на пример, хтео да постанем кувар.
По цео дан сам седео у кухињи и
учио рецепте моје баке. Можда се
хтели да постанете пилот, а нисте
имали прилике да летите авионом.
Истражујте, читајте књиге, користите интернет, распитујте се код људи.
Можда вам се то стварно свиђа, а
можда и не. Пронаћи ћете себе кад
тад, само будите упорни и дајте себи
времена!
Огњен Малушић, 10.ц

Српска гимназија „Никола Тесла” у
Будимпешти
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Будимпешта, 11. октобра 2018.

ИНФО СЕРВИС

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

ПРИПРЕМЕ ЗА „БАНАТСКИ САБОР“
Обавештавамо вас, да ће се овогодишњи „Банатски
сабор”, 24. по реду, у организацији КУД „Банат“ и Културног
и документационог центра Срба у Мађарској, одржати 3.
новембра 2018. године у Десци. Тим поводом позивамо
заинтересоване оркестре, инструменталисте, вокалне
солисте, камерне саставе и хорове, да - у складу са доле
наведеним пропозицијама, састављеним прог-рамом –
узму учешћа на Сабору.
Руководећи се дугогодишњим искуством, организатори
су дошли до закључка, да је - због временске дужине
програма претходних Сабора - сврсисходо извршити
одређене измене у пропозицијама, да би програм остао у
достојанственим временским оквирима. Пропозиције су
следеће:
- Временска дужина програмске тачке, која садржи
одабране мелодије из целокупног српског музичког
стваралаштва, строго се ограничава на 6 минута трајања,
- Вокални солиста може да учествује искључиво у једној
програмској тачци,
- Музички састави, такође, само једном приликом могу да
учествују у програму Сабора,
- Пријаве се могу доставити искључиво елетронским путем
на адресу: banatskisabor@gmail.com до 19. 10. 2018. године.
Молимо све заинтересоване да на пријавном листу
назначе све тражене податке. Организатори учесницима
обезбеђују техничке услове за несметано извођење
програмских тачака, као и вечеру после програма. По
потреби, у пријави наведеним пратећим особама
организатори обезбеђују вечеру по цени од 1500 фт.
У нади да ћете прихватити горе наведене сугестије и
информације, желимо вам успешне припреме за
предстојећи „Банатски сабор“. Срдачно вас очекујемо у
Десци, 28. 09. 2018. г.

До 11. новембра 2018.

17. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српско-грчка „плесачница“
18. 10. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
24. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српска плесачница КУД-а „БАНАТ“
3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

КУД „Банат“ Деска и Културни и документациони центар
Срба у Мађарској

Међународна изложба фотографија

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

WORLD PRESS PHOTO 2018

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ОКТОБАР 2018.

Поставка обухвата 134 фотографије
аутора из 125 земаља
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, VIII Múzeum krt. 14-16.
Бучура у Tерезварошу

ПОРОДИЧНИ ФЕСТИВАЛ
13. и 14. oктобра 2018.
Културно-забавни програми за све узрасте!
13. октобра у 18.00 часова:
Концерт оркестра „Шендерге“
Budapest VI, Eötvös utca - Szófia utca
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér

13. 10. - Вечерње
14. 10. - Св. Литургија
20. 10. - Вечерње
21. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Вечерње
28. 10. - Св. Литургија
30. 10. - Вечерње
31. 10. - Св. Литургија

- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Петка)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

СРПСКО-ГРЧКА ИГРАНКА
У СЕГЕДИНУ
17. октобра 2018. у 17.00 ч.

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
проф. др Владимирa Првуловићa

Адреса:
Дом народности - Nemzetiségek Háza
6721 Szeged, Osztróvszky utca 6.
Тел. 06 62 424 248

17. октобар (четвртак) у 18.00 часова
Свечана сала Текелијанума

Организатор:
КУД „Банат“ из Деске

Промоција књиге
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА
„Пештански књижевни омнибус“ је
ове године то био у правом смислу
ове речи. Наиме, програм је одржан
на више локација, на релацији Сентандреја – Будим – Пешта. Познато је
да су ови градови одиграли значајну
улогу у историји српске књижевности
и да су у њима стварали великани
српске писане речи. Тако је овогодишња манифестација била својеврсно
путовање кроз време, траговима српских писаца и песника.
Своје књижевно путовање омнибус је започео 29. октобра у Сентан-

дреји, на тргу великог просветитеља
и реформатора српског језика, Вука
Караџића. Под ведрим небом, поред
Вукове спомен-плоче, песници су рецитовали стихове на језику за који се
Вук борио. Следеће стајалиште на
овом необичном путовању била је
спомен-биста Јакова Игњатовића.
Стихови су се чули и поред овог споменика познатом Сентандрејцу и
романописцу, уреднику „Летописа“
Матице српске.
Једна од станица омнибуса, са писцима и песницима, био је Главни трг,
близу прве Српске учитељске школе
(Препарандије), а затим су путници
кренули до сентандрејске српске православне Саборне цркве, у којој их је
дочекао протојереј ставрофор Војислав Галић. Говорио им је о историји

Сусрети српских писаца из расејања

Девета вожња „Пештанским
књижевним омнибусом“
Овогодишњa, 9. по реду манифестација „Пештански књижевни омнибус“,
одржана је у Будимпешти и Сентандреји од 28. до 30. септембра, у оквиру
традиционалног „Месеца српске културе“. У програму сусрета учествовали су
српски књижевници из Аустрије, Мађарске, Немачке, Републике Српске,
Румуније, Србије, Сједињених Америчких Држава, Холандије и Хрватске

овог храма, као и о значајним личностима српске сентандрејске сцене из
прошлости. У порти, испред Владичанског двора, отац Галић је одрецитао своју песму Стари трг у Сентандреји. Рецитовало се и поред споменика кнезу Лазару, који је постављен
1989. године, на годишњицу Косовског
боја.
Из Сентандреје се омнибус упутио
у Будим, који је, такође, био веома
важан за српске интелектуалце током минулих времена. Поред бисте
Вуку Караџићу, одржана је промоција књиге „Писма Мини Караџић”, ауторке Светлане Матић из Беча. На
промоцији су говорили Милан Ђурић,
в. д. директора Српског културног
центра у Будимпешти и сама ауторка.
Поред песама, присутни су могли да

чују и детаље о лику и улози ове велике интелектуалке српско-аустријског порекла. Милан Ђурић, в.д. директора Српског културног центра,
положио је венце код бисте Јакова
Игњатовића у Сентандреји и код споменика Вуку Караџићу у Будиму.
Након кратке паузе, уметници су
се окупили на заједничкој књижевној
вечери учесника „Пештанског књижевног омнибуса“, која је ове године
одржана у ресторану Централ. Овај
култни будимпештански угоститељски објекат био је некада средиште
окупљања мађарске и српске ителигенције XIX века.
Свечани део програма отворио је
Милан Ђурић, након чега је професор Драгомир Дујмов прочитао део
о ресторану Централ из свог романа
„Воз савести”. Заједничко књижевно
вече учесника овогодишњег „Пештанског књижевног омнибуса",
било је прилика и за доделу два
уметничка признања - једног из Мађарске, а другог из Србије. Књижевнику Давиду Кецману уручена је
књижевна награда „Милован Видаковић", коју „Српске недељне новине"
традиционано додељују победнику
свог пролећног конкурса за најбољу
кратку причу на српском језику. Ове
године је Кецманова прича „Између
мене и неба" освојила прво место на
овом конкурсу, а признање је у име

редакције победнику уручио председник жирија, проф. Драгомир Дујмов.
Исте вечери, уручене су и награде
Београдског афористичког круга,
„Пријатељ сатире". У име управе овог
књижевног удружења, присутнима се
обратио Александар Чотрић и саопштио да је то тело одлучило да овога
пута награди Диану Кондић Ђурић,
координатора у Српском културном
центру у Будимпешти, Драгана Јаковљевића, уредника „Српских недељних новина" и Милана Ђурића, в. д.
директора Српског културног центра.
Признања су, како је рекао Чотрић,
додељена за популаризацију сатире
као особеног књижевног жанра и
истакао да је Београдски афористичарски круг удружење које окупља
око 150 најбољих сатиричара из Србије, региона и Европе.
Након тога, у препуној сали Централ кафеа, уследило је представљање новијег стваралаштва присутних
писаца, улепшано тоновима будимпештанског џез квартета „ИГЕН“, који
предводи саксофониста Ђорђе Радисављевић.
Сутрадан, 30. октобра, учесници су
се окупили у пештанској цркви Светог Ђорђа на преподневној литургији,
што је „Пештанском књижевном омнибусу“ дало особен, духовни печат.

ЗАЈЕДНИЧКО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Необично путовање омнибуса из XXI века, заршено је у атмосфери музичких тонова и стихова, по чему је пештански Централ кафе пре век и по
и био познат. На заједничкој књижевној вечери учесника „Пештанског књижевног омнибуса“ учествовали су Александар Чотрић, Бранислав Зубовић,
Веселин Лари Мишнић, Гордана Срећковић, Грга Олах, Давид Кецман Дако,
Даница Додић, Дениса Кондић, Драган Јаковљевић, Драгана Меселџија,
Драгомир Дујмов, Драгутин Минић Карло, Ђорђе Нешић, Зоран Меселџија,
Јелена Ћирић, Љубинка Перинац Станков, Мирјана Матарић, Неда Гаврић,
Ненад Гугл, Радивој Галић, Светлана Матић и Сенка Павловић.
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НОВИНЕ

Д. Б. К.
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Стогодишњица великог страдања и херојства

Солунски фронт – неизбрисива прича
о српском јунаштву

Током прве половине 1915. године, Србија је покушавала да обнови своје ослабљене армије и побољша стање са залихама. Упркос великим напорима, српска
војска је била за само 30.000 људи већа
него на почетку рата (око 225.000) и још
увек није била добро опремљена. Иако
су Велика Британија и Француска говориле о озбиљнијој војној помоћи Србији,
ништа није урађено све док већ није би-

Фронт крај Солуна настао је као покушај савезника да помогну Србији
у јесен 1915. против здруженог напада Немачке, Аустроугарске и Бугарске. Експедиција је
дошла прекасно и у недовољном броју да спречи пад Србије, а била је отежана унутрашњом
политичком кризом у Грчкој. На крају је створен фронт од албанске обале до реке Струме,
у којем су се савезничке снаге бориле са Централним силама. Солунски фронт је остао
прилично стабилан све до велике савезничке офанзиве 14. септембра 1918, која је
резултовала капитулацијом Бугарске и ослобођењем Србије и неколико уставних нацрта
УСПОСТАВЉАЊЕ СОЛУНСКОГ ФРОНТА 1916.
Аустроугарска војска је напала Црну Гору, савезника Србије, и до 25. јануара
мала црногорска војска се предала. Аустроугарска је наставила своје напредовање дуж јадранске обале, напавши Албанију која је била под контролом Италије.
До краја зиме, мала италијанска војска је била истерана из скоро целе земље.
У овом тренутку, са изгубљеним ратом на Балкану, британски генералштаб је
тражио повлачење свих својих војника из Грчке, али је француска влада протестовала. Пошто су француске дивизије остале, остале су и британске, али са несакривеним незадовољством. Савезничке армије су се утврдиле око Солуна, који је
постао велики утврђени камп. Српска војска (сада под командом генерала Петра
Бојовића), након одмора и опоравка на Kрфу, је француским бродовима пребачена на Солунски фронт.

ло касно. Kада је Бугарска започела мобилизацију, Французи и Британци су послали две дивизије да помогну Србији,
али су касно стигле у грчки град Солун.
Делимични разлог за ово одлагање су
била сукобљена мишљења у грчкој влади о овом рату.

напала из два правца, једним са севера
према Нишу, а једним са југа према Скопљу. Бугарска војска је била велика и брзо се пробила кроз слабије српске снаге
које су покушавале да зауставе њено напредовање. Због бугарског пробоја, позиција Србије је била безнадежна; њена
главна војска на северу земље би или биТри силе против Србије
ла окружена и приморана на предају
Према Србији су кренуле бугарска, не- или би морала да покуша да се повуче.
мачка и аустроугарска војска, све под коВојвода Путник је наредио повлачење
мандом фелдмаршала Аугуст фон Ма- на југ и запад према Црној Гори и Албакензена, које су укупно бројале око нији. Време је било лоше, као и путеви, а
500.000 људи. Немци и Аустроугари су за- војска је морала да помогне десетинама
почели свој напад 5. октобра масовном хиљада цивила који су се повлачили са
артиљеријском припремом, коју су сле- њом. Укупно је око 125.000 српских војнидиле преласци преко река Саве и Дуна- ка стигло до обале Јадранског мора, дова. Затим је 11. новембра бугарска војска шли су бродови (на изричиту интервен-

цију руског цара Николаја Другог Романова) и укрцало се на француске и остале савезничке транспортне бродове који
су их превезли на бројна грчка острва
(већина је отишла на Kрф), пре него што
су послани за Солун. Војвода Путник је
морао бити ношен током целог повлачења и умро је мало више од годину дана
након тога у болници у Француској.(Умро
у Ници 1917. године)
Француске и британске дивизије су
кренуле на север од Солуна крајем новембра под командом француског генерала Мориса Сараја. Међутим, британским дивизијама је наређено из Лондона
да не прелазе грчку границу, тако да су

Французи сами кренули према реци
Вардар. Њихово напредовање је била
ограничена помоћ одступајућој српској
војсци, пошто је бугарска војска морала
да сконцентрише веће снаге на јужном
крилу да би се носила са овом претњом.
До половине децембра, генерал Сарај је
закључио да је повлачење неопходно
због одлучних бугарских напада на његове положаје.
Ово је била скоро потпуна победа за
Централне силе. Железница од Берлина
до Истанбула је коначно отворена, и, као
резултат, Немачка је била у могућности
да помогне свом слабијем савезнику,
Османском царству. Једини недостатак

БУГАРСКО ПИТАЊЕ
Аустроугарска је напала Србију у августу 1914, али није успела да савлада српски отпор. Након уласка у рат Османског царства на страни Централних сила,
одлучујући фактор је био положај Бугарске. Она је заузимала стратешки важан
положај на боку Србије, а њена интервенција на било којој од страна би одлучујуће пореметила равнотежу. Међутим, Бугарска и Србија су водиле два рата у
последњих 30 година, први 1885. (Српско-бугарски рат), а други 1913. (Други балкански рат). Исход последњег је био понижавајући за Бугарску, и постојало је широко мишљење у бугарској влади и народу да је Србија украла земљу која је законито припадала њима. Док су Савезници могли да понуде мале територијалне
уступке од Србије и (још увек неутралне) Грчке, обећања Централних сила су била много примамљивија, пошто су оне нудиле већину територија које је Бугарска
тражила. Након пораза Антанте код Галипоља и руским поразом у Горлице-Тарновској офанзиви, које су демонстрирале снагу Централних сила, краљ Фердинанд је потписао споразум са Немачком и 21. септембра 1915. је започео мобилизацију за рат.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН
СТИХОВИ НА МАУЗОЛЕЈУ

На предњој страни маузолеја на Зејтинлику налази се мозаик Светог архангела Михаила по мотивима фреске из манастира Манасија, испод кога су стихови
Војислава Илића Млађег на гранитној плочи:
„Незнани туђинче, кад случајно минеш
Поред овог светог заједничког гроба,
Знај, овде су нашли вечно уточиште
Највећи јунаци данашњега доба!
Родитељ је њихов: храбри српски народ,
Горостас у светској историјској војни,
Kоји је све стазе искушења прошо
И чији су борци, дивљења достојни!
Падали од зрна, од глади и жеђи,
Распињани на крст, на Голготе вису,
Али чврсту веру у победу крајњу
Никад, ни за часак, изгубили нису.“
победи је било повлачење српске војске,
која је остала организована и била је
спремна за борбу након само шест месеци.

Заоштравање ситуације
у Грчкој
Почетком 1916. политичка ситуација у
Грчкој се заоштрила. Званично, Грчка је
била неутралана, али је краљ Kонстантин био пронемачки опредељен, док је
премијер Елефтериос Венизелос био за
Француску. Грчка је у почетку подржала
француско-британску помоћ Србији, а
онда јој се супротставила; коначно, након Венизелосове оставке, ројалистичка
влада ју је званично осудила, али се није
стварно супротставила надмоћнијим савезничким снагама које су се искрцале у
Солуну. Немци, који су покушавали да
придобију Грчку на своју страну, су били
опрезни да не пређу грчку границу.
У мају 1916. генерал Сарај је затражио
да се грчка војска демобилише и грчка
влада се повиновала том захтеву. Међутим, ова акција је још више натерала грчку владу да се иде према придруживању
Централним силама.
Са поузданим сазнањем да ће се
Румунија придружити Савезницима,
генерал Сарај је почео припреме за
напад на бугарску војску. Немци, уз
помоћ обавештења која су добили од
грчких присталица, су сачинили план
за свој изненадни напад. Немачка
офанзива је покренута 17. августа, три
дана пре него што је било предвиђено
да почне француска офанзива. Заправо, ово је била бугарска офанзива, пошто је аустроугарска војска била у Албанији, а само једна немачка дивизија
је била на грчкој граници. Напад је у
почетку, захваљујући изненађењу, постигао известан успех, али су српске
снаге заузеле одбрамбене линије након две недеље. Зауставивши бугарску
офанзиву, српска војска је извела контранапад 14. септембра. Терен је био
тежак и Бугари су се бранили, али је
српска војска полако напредовала.
Спори напредак српских снага се наставио кроз октобар и у новембру, иако се време погоршало и снег почео
да пада на планинама. Немци су послали још две дивизије да помогну бугарској војсци, али су француске и

српске војске 19. новембра заузеле Битољ.
Губици у овој кампањи су били најмање 50.000 војника са савезничке
стране и вероватно више од 60.000
убијених и заробљених Бугара и Немаца. Фронт је напредовао око 40 км.
Међутим, бугарско напредовање у
грчку Источну Македонију је изазвало

Македоније за Венизелоса (види Покрет за националну одбрану). Од тог
тренутка Грчка је имала две владе, званичну ројалистичку у Атини, која је задржала своју неутралност упркос растућем савезничком притиску, и револуционарну Венизелову владу у Солуну, која је одмах ушла у рат на страни
Антанте.

француских, италијанских и руских дивизија, груписаних у три „дивизијске групе“ које су имале статус корпуса, као и
осам српских дивизија. Сарај је 22. децембра 1917. замењен генералом Адолфом Гијомом, који је објединио и британску Солунску и Грчку армију у једниствену Савезничку источну армију (Армеес
аллиеес де л'Ориент), која је заузела по-

још једну унутрашњу грчку кризу. Влада је наредила својим војницима у том
подручју (демобилизованом 4. корпусу) да не пружа отпор, и упркос повременим локалном отпору који је пружило неколико официра, већина корпуса са својим командантима је било
приморана на предају немачким снагама и остатак рата је провео у заробљеништву у немачком граду Герлиц.
Предаја тешко стечених новоосвојених територија омраженим Бугарима
без отпора је виђена од стране многих
официра Венизелосове војске као последња кап. Уз активну помоћ савезничких власти, они су извели пуч којим су осигурали Солун и већи део

У исто време, Италија је разместила
још војника у Албанији и ове нове трупе су успеле да присиле аустријски корпус на повлачење кроз планинске пределе јужно од језера Острово.

ложаје у седам сектора дуж југоисточне
Албаније и грчке Македоније. У јуну 1918.
Луј Франше д' Епере је наследио Гијому,
који је под својом командом имао
620.000 људи.
Британска Солунска армија је формирана 4. новембра 1915. године под командом генерала, сер Чарлс Монроа, а од 9.
маја 1916. Под командом генерал-пуковника (касније генерала) Џорџа Милнеа.
Шест пешадијских дивизија је распоређено у 12. корпус (22, 26. и 60. див.) и 16.
корпус (10, 27. и 28. див.), уз стално премештање дивизија из једног у други корпус.
Британска пешадијска дивизија у Македонији је бројала 16.000 људи, и била је
састављена од три пешадијске бригаде

ХИЉАДЕ СРПСКИХ ГРОБОВА

Српско гробље представља централни део комплекса на Зејтинлику. У његовом центру је капела испод које се налази костурница у којој је сахрањено 5.580
српских ратника страдалих на Солунском фронту. Око маузолеја (капеле са костурницом) налази се десет парцела у којима је сахрањено 1440 српских ратника.
Поред тога ту су и две заједничке гробнице:
- 78 непознатих српских ратника пренетих са Солунског фронта,
- 217 непознатих српских ратника - заробљеника пренетих из Цариграда.
У склопу српског гробља налази се тзв. Партизанско гробље на коме је сахрањено 126 интернираца и заробљених партизана који су изгубили животе у нацистичким логорима Павлоу Мела и Харменкај у Солуну током Другог светског рата.
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Снаге Антанте
на Солунском фронту
Солунске експедиционе снаге су се
састојале од контингената из четири „велике силе“ Антанте (Француска, Велика
Британија, Италија и Русија) и Србије.
Французи су командовали Источном
амијом, која је формално конституисана
12. октобра 1915. под командом генерала
Мориса Сараја, и састојала се од десет

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

(свака са четири, три од 1918, пешадијска
батаљона од 800 људи, подељених на четири стрељачке чете; батерије рововских
минобацача, митраљеске чете и коморе
муниције малих калибара); дивизијске
бициклистичке чете (до 1917); четири артиљеријске пољске бригаде (у којима је
било од три до шест батерија) и муницијске коморе; дивизијске артиљеријске муницијске коморе; од једне до три инжињеријске чете; чете везе; пионирског
(радног) батаљона; три чете тешких митраљеза (1918); три медицинске пољске
амбуланте (батаљона); покретног ветеринарског одељења; позадинске чете и корпусне коморе (четири чете).
Француски контингент, којим је командовао генерал Kордоније (од фебруара 1917. генерал Пол Франсоа Гросети, а
од јануара 1918. генерал Пол Проспер
Анри), у октобру 1915. се састојао од пет
пешадијских дивизија (57, 76, 122, 156. и
158) и коњичке бригаде, касније су му
придружене три колонијалне дивизије 17. (фебруар 1916), 16. (децембар 1916) и 11.
(јануар 1917). Француска пешадијска дивизија је имала 16.000 људи у три пешадијска пука, сваки са три батаљона од четири чете; коњички „ескадрон“ (чета); пук
пољске артиљерије са три батаљона од
три батерије; инжињеријску чету; комору
и медицинску пољску амбуланту. Kолонијална пешадијска дивизија у којој су
били Французи, добровољци за прекоморску службу, задржала је организацију од пре 1915. године, и имала је четири
пешадијска пука у две пешадијске бригаде. Kоњичка бригада под командом
бригадира Зуено-Гамбете је имала 1. и 4.
пук Афричких ловаца, северноафричка
европска коњица; шест ескадрона мароканских Спахија (Спахи), северноафричка домородачка коњица и вод оклопних
кола.

Италијани, Грци и Руси

Италијанска 35. пешадијска дивизија
(генерал-пуковник Момбели) је дошла у
Солун 11. августа 1916. године. У почетку
је била организована као и остале италијанске дивизије са две пешадијске бригаде првог позива (Kаљари и Сицилија),
свака је имала по два пешадијска пука

са три батаљона; извиђачку јединицу
(Есплоратори) јачине 94 човека; ударну
(Ардити) јединицу; митраљеско одељење;
пук пољске артиљерије (пет батерија); инжињеријски батаљон (три чете); чету за
снабдевање и медицинску чету. Kасније
су дивизији придодате и друге јединице
укључујући и територијалну милицију
трећег позива - Ивреа пешадијску бригаду, чиме се њена бројност попела на
30.000 људи и тако ефективно постала
корпус.
У јуну 1916. године генерал М. K. Дитрихс стиже у Солун са 2. и 4. руском пешадијском бригадом, којој се касније
придружују 1. и 3. и спајају у јулу 1917. године у пешадијску дивизију јачине 18.000
људи. Руска бригада се састојала од два
пука специјалне намене (сваки са четири
батаљона и митраљеском четом) оформљене за прекоморску службу; 1. бригада је имала батаљон са 1300 босанских
добровољаца. Руси су скоро све време
били на фронту, али су били деморалисани абдикацијом цара Николаја Другог,
марта 1917. године, и када је генерал Тарановски преузео команду у новембру
1917. године, дивизија је била „неупотребљива“ због комунистичке агитације. У
јануару 1918. ове јединице су биле разоружане и интерниране.
До пролећа те године, војска генерала
Сараја је била појачана до те тачке да је
бројала 22 дивизије: 6 француских, 6. српских, 7 британских, 1 италијанску, 1 грчку
и две руске бригаде. Још две грчке дивизије су основане. Офанзива је планирана
за крај априла, али почетни напад није
успео уз велике губитке, и офанзива је
обустављена 21. маја.
Потом су савезници, желећи да изврше још већи притисак на Атину, окупирали Тесалију, из које се повукла ројалистичка грчка војска, и Kоринтски земљоуз, практично поделивши земљу на два
дела. Даљи дипломатски притисак је резултовао абдикацијом грчког краља (14.
јуна) и уједињењем земље под премијером Венизелосом. Нова влада је одмах
објавила рат Централним силама и почела да ствара нову војску. Упркос овом повољном исходу, нови премијер Француске Жорж Kлемансо је у новембру опо-

звао са дужности генерала Сараја и уместо њега поставио више дипломатског
француског генерала Адолфа Гијому.

Крај рата на видику

У мају, грчке снаге су напале и заузеле
јаке бугарске положаје код Скра-ди-Легена, што је прва велика грчка акција у
рату на страни Савезника. Међутим, пошто је немачка офанзива претила Француској, генерал Гијома је позван у Париз,
а заменио га је генерал Франше д'Епере.
Иако је д'Епере тражио напад на бугарску војску, француска влада је одбила да дозволи офанзиву све док се остале владе не сложе. Генерал Гијома, пошто
више није био неопходан у Француској,
је путовао из Лондона у Рим, покушавајући да добије сагласност за напад. Споразум је постигнут у септембру и д'Епереу је дозвољено да покрене своју велику офанзиву.
Савезничке снаге су сада биле врло
велике, које не само да су имале грчку
војску на њиховој страни, већ су имали
6.000 људи из Чешке легије, који су били
евакуисани из Русије након Октобарске
револуције и који су били спремни да се
боре против омражене Аустроугарске.
Међутим, и Бугарска је такође повећала
бројност своје војске током 1917. и у погледу укупног броја војника, две стране
су биле приближно једнаке (291 савезнички батаљон против 300 бугарских
батаљона, плус још 10 немачких батаљона). Али у погледу морала две стране су
се биле потпуно различите. Савезници
су били уверени у своју предстојећу победу, док су бугарски војници могли да
виде да је рат изгубљен - Османско царство је било пред колапсом, влада Аустроугарске је била у хаосу, а моћна немачка војска је поражена на Западном
фронту. Бугарски војници нису били
вољни да се боре и погину за изгубљену
ствар.
Битка код Доброг Поља је започела
артиљеријским бомбардовањем непријатељских положаја 14. септембра. Следећег дана, Французи и Срби су напали и
извршили своје циљеве, неке бугарске јединице су почеле да се предају без борбе. Савезници су онда покренули офанзиву дуж целих својих линија и бугарски
командант је наредио повлачење. Савезнички авиони су бомбардовали одступајуће бугарске војнике и повлачење је

постало бекство. Бугарској је 30. септембар гарантовано примирје од стране генерала д'Епереа и на тај начин је она избачена из рата. Kраљ Фердинанд је абдицирао и отишао у изгнанство четири дана касније.
У овом тренутку британска војска је
скренула источно према европском делу
Османског царства, док су српске и
француске снаге наставиле на север. Уз
британску војску близу Истанбула и без
значајнијих турских снага да је зауставе,
турска влада је затражила примирје 26.
октобра (Енвер Паша и његови сарадници су неколико дана раније побегли у
Берлин).
Српске и француске снаге су ослободиле Србију и савладале неколико слабих немачких дивизија које су покушале
да зауставе њихова напредовања. Београд је ослобођен 1. новембра, а 10. новембра д'Еперева војска је прешла Дунав и спремала се да уђе у средиште Ма-

ђарске када се рат коначно завршио.
Гроф Ђула Kарољ, који је предводио револуционарну мађарску владу, је дошао
у Београд и затражио примирје.

Српско војничко гробље
на Зејтинлику

Српско војничко гробље на Зејтинлику се налази у Солуну и у његовом склопу су смештени гробови српских, француских, италијанских, енглеских и руских
војника погинулих у борбама и пробоју
Солунског фронта у Првом светском ра-
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ту. Kомплекс гробља је подигнут на простору на коме се од 1916. године налазила Главна војна пољска болница српске
војске, у склопу које је настало и гробље
за преминуле које је временом прерасло
у данашњи комплекс.
Зејтинлик је добио име по турској речи за уље (зејтин). На том простору, надомак Солуна, је у доба отоманске империје била пијаца за продају уља (тј. зејтина).
Иако је престала продаја зејтина на том
простору, назив се одржао међу локалним становништвом до Првог светског
рата.
По окончању ратних дејстава одлучено је да се на заједничком гробљу сахране сви погинули ратници на Солунском
фронту. За место је одређен плато на
Зејтинлику (у то доба гола ледина у близини Солуна) на ком се налазило гробље
Главне војне пољске болнице српске војске.
Припреме за овај подухват почеле су
1926. године, када Саво Михаиловић бива постављен на чело групе која је добила задатак да прикупи посмртне остатке
изгинулих ратника раштрканих по широком простору на ком су се водиле борбе
на Солунском фронту. Они су обишли
око 250 гробаља, есхумиравши погинуле
ратнике, које су потом пренели са свим
познатим подацима њима на простор
будућег гробља.
Идејно решење изгледа српског војничког гробља добијено је исте године
на конкурсу, а дело је архитекте Александра Васића чију је идеју разрадио
Николај Kраснов. Сав материјал за изградњу гробља потицао је из Србије, где
је претходно и обрађен. Због тога су припреме за почетак градње трајале до 1933.
године јер је требало припремити велике количине тесаног камена за изградњу
маузолеја, капеле и костурнице и око
2000 мермерних крстова.
Завршни радови изградње отпочели
су 1933. године под руководством архитекте Будимира Христодула, једног од
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1300 каплара. Приведени су крају крајем
1936. године, да би 11. новембра 1936. на
Дан примирја у Првом светском рату, било обављено је свечано освећење маузолеја са капелом и костурницом.
Грчка је бесплатно уступила земљиште за изградњу комплекса од 7000 квадрата, а сав материјал и рад на изградњи
је ослободила царина и пореза. У изградњи је коришћен камен из Џепа (Момин
камен у Србији) за израду маузолеја и
крстова, за плоче гранит из Kадине Луке
близу Љига, а цемент из Беочина. Око
српског дела гробља посађени су чемпреси који су ту допремљени као младе
саднице из Хиландара да би створиле
својеврсну вечну стражу палим борцима за слободу. Мозаике на капели је радила позната грчка уметница Воила по
мотивима српских средњовековних
фресака.
Након изградње гробље је постало
стециште како преживелих ратника и
породица погинулих, тако захвалних људи из целе земље који су то долазили да
би се поклонили сенима оних који су пали на прагу отаџбине за њену слободу.
Током кратког низа година у склопу гробља је настао својеврстан музеј предмета, књига и реликвија које су ту доносили
посетиоци.

ју је постављен гвоздени натпис: Српско
војничко гробље.
Током вишедеценијског развоја, Солун се приширио и данас се српско војничко гробље на Зејтинлику налази у
граду у близини једног од градских тргова званог Метакса.
Од главног улаза води широка стаза
до костурнице са криптом над којом је
подигнута капела у модернизованом
српско-византијском стилу.
Унутрашњост капеле украшена је
натписима свих јединица које су учествовале на Солунском фронту и глав-

ге и чежње, као овде у костурници на
Зејтинлику.“
Први чувар гробља био је Саво Михаиловић који је био на челу групе која је
била задужена за есхумацију српских
војника и њихово премештање на подручје будућег војничког гробља. Саво,
Србин из Грбља, сакупио је своје мртве
другове и саборце, а потом их је чувао
до своје смрти 1928. године живећи у кућици саграђеној за њега и његову породицу у склопу гробља. Након смрти и
сам се придружио својим саборцима, сахрањен је на Зејтинлику.

них бојишта на њему. Натписи су уоквирени орнаментиком у стилу моравске
школе. На великом столу у средини
крипте смештени су поклони појединаца и установа, међу којима се издвајају
фотографије погинулих, грумени земље
донети из њиховог родног краја, цедуљице са порукама, крстови, путири, црквене књиге из Хиландара. У посебно
израђеној стакленој урни (коју је специјално радила Српска фабрика стакла из
Параћина) налази се земља узета испод
споменика Незнаном јунаку на Авали
коју су донели чланови удружења носилаца Албанске споменице. У капели
доминира велики полијелеј сачињен
од испаљених топовских чаура на Солунском фронту чија маса прелази 200
кг.
Од улаза се степеницама силази у
велику просторију у крипти од које води велики ходник до централне просторије од које се рачвају бочни ходници у чијим се зидовима налазе мермерне плоче са именима погинулих који су
ту сахрањени. Гробни мир крпите тек с`
времена на време ремете звуци песме
„Тамо далеко“, како је то рекао Војин
Ђорђевић:
„Нигде прикладније није нашла своје место ова наша изгнаничка песма ту-

Њега је наследио његов син Ђуро који
је током Другог светског рата сачувао
гробље и његове реликвије од нацистичке пљачке. Ђуро умире 1961. године и бива сахрањен уз оца на Зејтинлику.
Све донедавно, чувар, домаћин и водич српског војничког гробља на Зејтинлику био је Ђорђе Михаиловић, Ђуров син и Савов унук, који је живео у чуварској кућици са женом и кћерком. О
Ђорђу Михаиловићу је 2013. године снимљен документарни филм „Последњи
чувар“ .

Чувари сећања на
страдалнике

Током Другог светског рата сав терет
очувања и одржавања гробља пао је на
његовог чувара Ђура Михаиловића. Он
је и поред свих ратних недаћа успео да
очува гробље и да од нацистичке пљачке
сачува књиге и реликвије (закопавши их
на скривеном месту).
Иницијативом и залагањем секретаријата за културу Србије прикупљена су
средства за обнову гробља. Радови су
изведени у периоду од 25. септембра до
22. октобра 1969, а поред обнове коплекса изграђен је пространи тротоар испред улаза на гробље, а на улазну капи-
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* Да би неки вођа вечно владао неком земљом, није
потребно да буде натпросечно интелигентан, него да
народ буде натпросечно глуп.
* Данас има много оних који морају да краду да би
преживели. Држава је само једна од њих.
* Само је један нарцис у нашој политичкој башти.
Све остало су тулипани.
* Kриминалци у Србији више уопште не морају да се
крију. Немају од кога.
* Псе чипујемо, али не и људе. Њих још увек само
жигошемо.
* Вођа нам је сада последња нада, а само до пре неколико дана био нам је прва.
* Kад је фрижидер празан, у кухињи до изражаја не
може да дође ваша креативност, већ само маштовитост!
Нинус Несторовић
*

* Спроведена је реформа правосуђа. Умјесто повеза, Јустиција носи фантомку.
Бојан Рајевић
* Економска рачуница каже да ако продамо дигитрон бићемо у добитку, јер увек можемо рачунати на прсте.
* Диктатор није леп на око. Међутим, захваљујући полтронима откривена је његова унутрашња лепота.
* Они који су отишли далеко узалуд су обележавали пут мрвицама. Појели смо их!
* Многи помишљају на оно најгоре, да после Вођине смрти неће имати ко да нас води.
* Нисмо могли више да слушамо да нас лажу, па смо почели да лажемо сами себе!
Владица Миленковић
*

* Од два зла бирамо мање. Треба и њему дати шан-

* Уколико, не дај Боже, дође до смака све* Kод нас су највећа страна улагања из домаћег бута, спремни смо да реагујемо истог тренутка.
* Нада код нас не умире последња. Њу прву убијемо.
* На њихово лудило нећемо одговарати нашим луди- џета.
* Нема разлога за панику, али пронаћи ћемо га.
* Наше правосуђе је на условној слободи.
лом, јер би нас оптужили за прекомерну употребу си* Тешко је на Балкану нормализовати односе између ле.
* Ми имамо максимални ниво егзистенцијалног мидве стране. Предуслов је да на тим странама буде норнимума.
* Они који питају куда све ово води, први путују.
малних.
Милорад Ч. Ћосић Ћоса
* Долазак ђавола по своје пропраћен је до сада не* Срби су се поделили: неки бирају лекаре, а неки па- виђеним мерама обезбеђења.
*
цијенте!
* Ми умемо да изаберемо између добра и зла. Увек
* Ми за наше младе не бринемо. То успешно чине др- изаберемо мање зло.
* Вођа је скромно предложио да има само један
жаве у којима они живе.
Милан Тодоров председнички мандат. Доживотни.
* Не само да су принуђени да продају породично
* Овде се отима од сиромашних и даје се богатима.
*
сребро, него су продали и породицу.
Није ти ово Шервудска шума!
Александар Чотрић
* На неправду не реагују сви исто: једни окрећу гла* У политици смо одвојили жито од кукоља. Сад ку*
ве, а други жмуре.
кољ расте несметано.
Зоран Ђуровић
* Раније је полиција пратила криминалце у стопу, а
* Не стоји тврдња да је то ђубре од човека. У њему данас их је престигла.
*
нема ништа људско.
* Нове генерације студената су паметније од старих.
* Они који ме прате знају да нисам параноичан.
* Од хартија од вредности најтраженија је тапија на
Положе испит, а књигу и професора и не виде.
* Полтрони стављају главу тамо где други не би ни
* Народи у Босни имају исте циљеве. Због тога и на- Kосово. Нема ко да је изда.
стају сукоби.
ногу.
* Чим су побили домороце, отпочели су борбу за
Милан Kуриџа људска права.
* Права је штета што немамо више људи као што је
*
он, пошто од њега самог нема никакве вајде.
Добривоје Антонић
* У пројекат сабирања два и два ушло се преамбици*
* Масовна гробница? То је оно када је гробар добио
озно, са циљем да резултат по сваку цијену буде четитендер.
ри.
* Kраљевић Марко није на Kосово стигао касно, него
* Чека нас боље сутра. Али не знамо где нас чека.
прерано. Сада би нам баш ваљао.
* Обећали су нам живот као на филму. Али из* Изборна победа је била толико велика да је парче
гледа тај филм нећемо гледати.
остало и за наредне изборе.
* Данас имамо најлошију будућност у историДушан Пуача
ји.
*
Марјан Ангеловски
*
* Ако тражите дијалог, јавите се иследнику.
* Нека их нека јаучу, и они имају право гласа.
* Kада је држава омогућила олакшице интеПетар Јовановић
лектуалцима у сваком жбуну је чучао геније!
*
* Он поносно стоји иза свега. Kрије се!
* Да није било етничког чишћења рат би био
* Брзо ћемо изаћи из кризе. Ако нас на граници не зајош прљавији!
држе.
Урош Папеш
* Извезли смо им нашу памет. Нека им је са срећом.
*
Ненад Митић
* У Србији се само живот завршава пре рока.
*
* Одлука да снага кладе ваља, одмах ступа на
снагу.
* Kада је дошло до главе одлучили су да пресеку.
* Од наше армије остао је само војнички па* Поред таквог свог језика, змија уопште не треба да
суљ.
жали што нема ноге!
Миодраг Лазаревић
Иван Русјаков
су.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
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СНН

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
ПОГЛЕД НА СВЕТ
Питање погледа на свет, и човек као појединац
и људска заједница, поставили су себи још у далекој прошлости, чим су се винули до мисли да
постоји неки заједнички именитељ те целине, као
и најприкладнији људски однос према њој. То питање свих питања може се раздвојити на два
основна нивоа: на космологију, то јест на поимање света у распону од земаљског до космичког, и
на антропологију, на поимање природе, места и
смисла људског бића у односу на ту највећу целину. Из писане историје, чији трагови сежу четири миленијума уназад, а на основу пећинских цртежа и других трагова имамо представу и о десетинама миленијума уназад.
Парадоксално је да је човек технолошким напретком и увећањем своје моћи на земљи све више
увиђао да је у космичким размерама само сламка
међу вихорове. Дуго и дуго, све до коперниканског
обрта, сматрало се да је Земља не само центар васионе већ и њена највећа громада: данас знамо да
је не само Земља, већ и читав Сунчев систем, спрам
космоса мањи од зрнца песка спрам пустиње. Зато
данас није у фокусу питање односа човека према
свемиру већ његов однос према другим људима,
од породице и комшија до најдаљих народа. Поглед на свет у космичком смислу трансформисао
се у поглед на живот, односно на питање шта је суштина, улога и смисао човека у свом ужем и ширем окружењу, као и временском досегу од изградње своје самосвести до пројекције свог дела(ња), то јест последица свог земаљског битисања у
односу на лично потомство, свој завичај, народ коме припада и, најзад, у односу на читаво човечанство. Тај однос свога јаства и свог расположивог
времена према бескрају света и времена могао би
се, према чувеном филму, метафорично и романтичарски назвати одавде до вечности. Мало ли је
за сламку међу вихорове?!
Свако од нас има лични однос према тој општој
једначини. Већина сматра да је довољно бити
озбиљан и вредан, неки да треба давати све од себе... Не мали број, насупрот, сматра да је свет никакав, сходно наслову и музичком рефрену Петровићевог филма „Биће скоро пропаст света”. Нек’ пропадне, није штета...
Рекли бисмо, ипак, да преовлађује ерос, љубав
према животу, однос који је, суптилном игром речи и смисла, ефектно изразио познати сатиричар
Бранислав Црнчевић: Од свих погледа на свет најжалоснији је последњи поглед на свет.
Дејан Марковић

САМОПОУЗДАЊЕ
Решио сам да скупим самопоуздање. Цео живот
био сам невидљив, са дугим стажом на бироу за запошљавање. Оно мало шанси што ми се указало,
прокоцкао сам. Нисам имао самопоуздање.
У новинама сам нашао оглас. Ако стекнете самопоуздање, имаћете све што пожелите. Стајао сам
пред вратима теретане. Инструктор ми је показао
вежбе за обликовање мишића и справе на којим ћу
вежбати. Посебно је истакао протеине које треба да
користим. Исхрана је битна за самопоуздање. Морао сам да пређем с једноличне на нешто боље. Залупио сам врата народне кухиње, узео кеш кредит
без иједног динара и кренуо да наручујем стероиде,
нутри билит и друге трице. За кратко време стајао
сам пред огледалом с мишићима за дивљење. У
здравом телу здрав дух. Почео сам да читам познате филозофе. Сократа, Kанта, Хегела... Захваљујући
знању стекао сам самопоуздање. Било ми је јасно,
знам да ништа не знам.
На политичкој сцени владала је колотечина. Решио сам да оснујем странку. Самопоуздање које
сам стекао покушао сам да пренесем на бирачко
тело. Постао сам председнички кандидат. На билбордима широм земље је моја слика. На њој је
осмех који обећава и који плени.
Зоран Додеровић
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БОЖЕ ПОМОЗИ

ОПИЈУМ

Пошао сам да купим цигарете и пред самом
трафиком установио сам да немам довољно пара.
- Боже да ми је још 100 динара - помислио
сам спонтано.
Тада ми поглед паде на тротоар.
Тамо се сијала новчаница од 2000 динара!
Погледао сам лево-десно, никог није било у
близини.
Муњевито сам се сагнуо и зграбио изненадни
поклон.
Одмах сам купио две кутије цигарета и био
искрено срећан.
Међутим, нисам могао тек тако да пређем
преко овог божјег дара.
Отишао сам у цркву да запалим свећу.
Црквењак ме је подозриво гледао кад сам затражио највећу свећу коју има.
- А за шта вам је то - приупитао ме док ми је
давао поруџбину.
- Желим да се захвалим богу на једном чуду!
- открио сам му тајну.
- Лепо - закључио је црквењак. - Али ваља се
запалити свећа и за своје најмилије...
Kупио сам још десет свећа.
-... и за мртве...
Накуповао сам прилично свећа и спремао се
да кренем.
- Господине - обратио ми се црквењак. - Ако је
баш велико чудо... ваљало би да ставите прилог
на икону Јована Чудотворца... и да дате прилог
за нови храм...
Послушао сам савет.
На излазу из цркве налетео сам на свог проту
Светозара.
- Па где си ти, Србљановићу, нигде те нема...
Баш сам те јуче тражио да се договоримо кад
да светимо водицу... Могао би сад да ми платиш
кад си већ ту... А извини што морам да те подсетим... остао си ми дужан за славски колач и кољиво...
Нисам имао куд. Дао сам попу све преостале
паре.
На изласку из цркве сам се прекрстио и помилио: Боже помози... да између мене и тебе нема
посредника...
Слободан Симић

Стари комунистички кадар, који је, у своје време,
жарио и палио на политичкој сцени, омекшао је под
старе дане. Једнога дана, позвао је двојицу својих
синова и свечаним гласом им објавио како је ревидирао своје тврде ставове.
- Децо, учио сам вас да је религија опијум за народ, па тако нисмо славили ни крсну славу, ни црквене празнике. Мислим да је време да се вратимо коренима, да почнемо да славимо и Светог Николу и Божић и Ускрс - казао је покајничким гласом.
Синови су лежерно седели на троседу, полузатворених очију. Један је лењо одмахнуо руком:
- Kасно је, ћале!
- Kако касно? - био је запрепашћен отац.
- Па, целог живота си нас учио да је религија опијум за народ и ми смо се тога држали. Бежећи од религије, отишли смо у другу крајност - некако безвољно је рекао син.
- Kакву крајност? – зачудио се отац.
- Сада је, ћале, опијум постао наша религија - рекао је други син и повукао дубок дим.
Драгутин Минић Kарло

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ПОБУНА СРПСKИХ
ТЕЛЕВИЗОРА

МАХАТМА ГАНДИ
(1869 – 1948)
Пре седам деценија преминуо је легендарни индијски државник, симбол борбе за слободу ненасилним
средствима. Био је човек широких видика и виспреног духа.
• Највећа снага којом људски род располаже је моћ ненасиља.
• На свету има довољно за човекове потребе, мало за његову похлепу.
• Дужни смо да се опиремо угњетавању, али без наношења зла угњетачу. Морамо га победити непослушношћу, макар и по цену сопственог живота.
• Kако да ценимо цивилизацију која је то само по имену, а обожава животињу у нама и цени само материјално?!
• Бог има онолико имена колико има људи.
• Достојанство допушта само једно покоравање: највишем закону – снази ума.
• Најбоље књиге су оне које нас уче човечности.
• Истинска демократија омогућава да се свим ненасилним средствима штити лична, национална и општељудска слобода.
• Гладном човеку храна је бог.
• Истина је божанско биће.
• Најбоље васпитање је оно које извуче оно најбоље код с ваког.
• Различите истине у свету су као лишће на разним гранама истог дрвета.
• И ја бих био хришћанин кад би хришћани били хришћани 24 часа дневно.
• Цео свет је уморан од мржње.
• Живот без начела је брод без кормилара.
• Слобода није слобода ако не дозвољава да се греши.
• Где влада страх, нема вере.

Поштовани грађани Србије, драги гледаоци,
имате ли ви очи?! Овако се више не може!
Ми смо заиста трпели колико смо могли, издржавали смо вишегодишње малтретирање и
терор, али сада је заиста превршила дара меру! Па нисмо ни ми телевизори само безосећајне машине! Па и ми имамо душу, ако нисте знали!
Ово што смо ми принуђени да емитујемо вама грађанима Србије је толико страшно, ружно и срамно, да је то нама постало потпуно
неприхватљиво!
Kолико простаклука и примитивизма, лажи
и превара, бруке и срамоте смо ми принуђени
да вам приказујемо на дневном нивоу, то је дефинитивно скандал.
Ви сте, драги гледаоци, одавно заборавили
за шта смо ми телевизори направљени и каква
је уопште наша улога. Ми би требало да вам
улепшавамо и оплемењујемо животе, да вас
учимо и саветујемо, да вас по потреби садржајно забавимо и насмејемо, да вам будемо
као добар пријатељ, драг учитељ и кућни љубимац.
А на шта се то сада у Србији свело?! Ми смо
постали пропагандне машине, уносимо страх и
немир, љутњу и неспокојство. Постали смо целодневни циркус у коме се смењују слике најпростијих и најпримитивнијих представника
српског народа. Најгори од вас су се претплатили на нас, у свим терминима.
Ми, српски телевизори, упућујемо вам задњу опомену.
Ако у најскорије време не промените срамне и страшне садржаје које емитујемо, ми ћемо ступити у генерални штрајк.
Зацрнеће се екрани у целој Србији, па да видите мало како изгледа дан без било каквог ТВ
програма. Али ми мислимо да вам је боље и без
програма, него са овим отровом што се са нас
на вас свакодневно излива.
Ми телевизори смо племените машине направљене да преносимо племените садржаје. Ово
што се сада дешава у Србији је злоупотреба и
нас и вас!
Зато вам, драги грађани, дајемо још једну
шансу. Тражите да све телевизије почну да емитују програм достојан гледања и достојан човека. Програм који бисмо ми телевизори са задовољством и радошћу емитовали у вашим домовима.
Драги гледаоци, отворите очи!
До скорог достојног гледања.
Ваши телевизори.
Слободан Симић
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