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ПОЛИТИКА

Како поправити оно што се годинама занемарује и урушава?
Д екларација о очувању нације, на 

којој раде Београд и Бањалука, 
биће представљена 25. новем-

бра или 1. децембра, а главни циље-
ви су заштита језика и културе, раст 
наталитета и јачање економије на-
шег народа. Документ ће, како је на-
јављено, бити декларативни и прав-
ни акт који ће усвојити оба парла-
мента и неће третирати територијал-
ни статус Србије и Републике Срп-
ске.

То је потврдио и генерални секре-
тар председника Србије Никола Се-
лаковић, који поручује да деклара-
ција није мотивисана дневнополитич-
ким потребама, као ни великосрп-
ским национализмом, већ да је њен 
циљ очување српског језика и култу-
ре. Он наводи да опасност којој су 
изложени наш језик и традиција ни-
је само у генерацијама Срба који су 
у расејању, већ је то видљиво и у 
окружењу, на територијама на који-
ма Срби живе вековима, а на којима 
су угрожени језик и опстанак.

– Kад нема језика, нема ни наро-
да. Биће предложене одређене ме-
ре које ће помоћи да се сачувају је-
зик, писмо и идентитет. Најнормал-
нија ствар у свету су институције као 
што су немачки Гетеов институт или 
шпански „Сервантес”. Зашто и ми не 
бисмо имали наш институт? Србија 
је пример гаранције права мањина, 
ништа више од тога не тражимо за 
Србе у другим државама региона – 
поручио је Селаковић.

– Циљ Декларације о опстанку 

српске нације је очување српског је-
зика и културе од пропадања, јер 
имамо шта да штитимо. Српски је-

зик и писмо нестају из дана у дан. 
Постало је природно да већ прва или 
друга генерација потомака наших 

исељеника у Kанади или САД-у сла-
бије говоре или уопште не говоре 
српски језик. У земљама у окруже-
њу где српски народ вековима живи, 
данас су угрожена основна права, а 
међу њима и право на матерњи је-
зик, на образовање, информисање. 
Србија сада подвлачи црту испод XX 
века, који нам је донео и много сла-
ве и много горчине, много победа, 
али много више страдања, века по-
сле кога треба да се преиспитамо где 
смо у Европи и на Балкану и шта је 
наша будућност – рекао је Селако-
вић.

Председник Републике Српске 
Милорад Додик поручио је да Срби 
у овом веку треба да промовишу на-
ционално уједињење тамо где је то 
могуће, јер Србија и Српска имају 
право да се боре да одлуче о свом 
статусу.

– Пример су Источна и Западна 
Немачка, које су се ујединиле. Пет 
година пре тога нико то није претпо-
стављао. Србима треба пружити ту 
прилику, без намере да другима ума-
њујемо право – рекао је Додик.

– У појединим земљама региона 
Срби се налазе у тешкој ситуацији. У 
Црној Гори постоји идентитетски ге-
ноцид над Србима, у Македонији за-
тварају владику, на Kосову исто та-
ко. Декларацијом се не доводи у пи-
тање ниједна држава, нити њен те-
риторијални идентитет, али се дово-
де у питање политике којима се де-
вастирају српске заједнице и њихо-
ва права – истакао је Додик. 

Београд и Бањалука спремају Декларацију о очувању нације

Очување српског језика и културе, побољшање 
демографске слике и економско јачање српске 

заједнице у земљама у региону и у свету, биће три 
кључне тачке Декларације о очувању српске нације 
и народа, на којој заједно раде Београд и Бањалука, 

најављује државни врх Србије

Три четвртине младих у Србији не верује 
политичарима, скоро половина њих има неутралну 

реакцију на појам Европска унија, а већина жели да 
оде из земље, показује истраживање KОМС-а

Млади у Србији не крију разочарење

Не верују политичарима, Европи, ни демократији
K ровна организација младих Ср-

бије (КОМС) представила је „Ал-
тернативни извештај о положају 

и потребана младих у Републици Ср-
бији”, у коме истражује ставове мла-
дих према политици, тржишту рада, 
образовању, активизму, безбедности, 
култури и вредностима.

Просечна старост испитаника је 
22,7 година, а упитник је попунило 
68,8 одсто младих жена и 31,2 одсто 
младих мушкараца. Њих 65 одсто жи-
ви у већим градовима у Србији, а нај-
више, 46,9 одсто их је из београдског 
региона.

Један од истраживача, Бобан Стоја-
новић, каже да резултати показују да 
млади апсолутно немају никакво по-
верење у институције.

„Дакле, ту је негативан став према 
демократији, политичарима, ЕУ… Мла-
ди су разочарани животом у Србији, 
а политичаре виде као главни узрок 
пада друштвених вредности”, наводи 
Стојановић.

Према његовим речима, резултати 
показују и то да млади у Србији не ви-
де перспективу.

„Око 70 одсто жели да оде из ме-
ста у којем живи. Део жели у ино-
странство, део у велике градове. Они 
који су у великим градовима желе да 
иду ван земље, они који су из малих 
места желе у велике градове”, истиче 
Стојановић.

Чак 70 одсто младих каже да пла-
нира да се одсели из места у коме жи-
ви. У Западну Европу жели њих 44 од-
сто, а у САД 8 одсто. Највише младих 
(22/23/21 одсто) каже да једном у три 
месеца иде у позориште, биоскоп или 

музеје, а на интернету су свакоднев-
но (98,1%). Такође, редовно су и на 
друштвеним мрежама (87,7%). Око 13 
одсто младих не гледа уопште ТВ и не 
чита новине. Скоро половина има ста-
тус студента, 60,6 одсто нема месеч-

ну зараду, а 61 одсто њих живи у по-
родичном стану. Kао највећи проблем 
виде незапосленост, а затим образов-
ни систем, систем вредности и коруп-
цију.

Млади кажу да су и даље заинте-
ресовани за политику, а тек сваки де-
сети каже да није уопште заинтересо-
ван.

Што се поверења тиче, ту нема мно-
го нијанси – 76 одсто младих каже да 
не постоји политичар коме верује, а на 
скали од 1 до 5 на питање да ли пар-
тије раде у интересу младих, комби-
новано одговоре 1 и 2 даје 83,1 одсто.

Ставови младих према Европској 
унији се последњих година драстично 
мењају, а у овом истраживању на пи-
тање каква им је прва реакција на по-
јам ЕУ, њих чак 46 одсто каже „неу-
трална”, „негативна” је код 28 одсто, 
а најмање има „позитивне” – 26 одсто. 
Ипак, 42 одсто младих подржава ула-
зак у ЕУ, а 32 одсто је против.

Међутим, млади нису сигурни да 
би боље живели када би Србија ушла 
у ЕУ – њих 32 одсто верује да би све 
остало исто, 26 одсто не зна, 25 одсто 
верује у бољитак, а 17 одсто сматра 
да би се живело горе. Зато 60 одсто 
младих каже да себе сматра за „евро-
реалисту”, 18 одсто је евроскептика, 
10 одсто је евроентузијаста, два од-
сто еврофоба и за „друго” се одлучи-
ло 10 одсто младих. 
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БАШТИНАОбнова драгоцености Преображењске цркве у Сентандреји

Највиши српски иконостас у Мађарској враћа стари сјај
Р естаурација и конзервација јед-

ног од највећих српских иконо-
стаса у Мађарској, поверена је 

стручњацима Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе, који, како 
каже директор те институције Зоран 
Вапа, води бригу  о српским спомени-
цима културе на српском културном 
простору – од Хиландара преко Теми-

шварске епархије и Будим-
ске, до епархија у Хрват-
ској. У првом кварталу ове 
године,  у Будимској епар-
хији  завршили су радове 
на престоној зони иконо-
стаса Цркве Светог Геор-
гија у Будимпешти, а тре-
нутно су у току радови у  
Преображењској цркви.

„Планирамо да до 2019. 
године комплетно заврши-
мо иконостас”, каже Зо-
ран Вапа. „Ове године ће 
бити готове престона и пр-
ва зона, изузев царских 
двери које су биле изузет-
но оштећене, тако да је 
сада урађена само консо-
лидација дрвеног носача, 
скидање свих премаза. 
Догодине ћемо радити 
позлату и обављати кон-
зерваторско-рестауратор-
ске радове на самим иконама. Осим 
тога, за ову годину предвиђено је да 
се започне обнова и друге зоне, док се 
следеће наставља рад на делу друге, 
као и трећа зона. Богородичин трон и 
певнице такође планирамо да заврши-
мо до 2019. године.”

Иконостас ове, једне од седам цр-
кава које су Срби дошавши у ово ме-
сто с патријархом Арсенијем Чарноје-
вићем, саградили, настао је у послед-
њој години градње храма, од 1745. до 
1746. Сматра се да је то највиши и нај-

разуђенији српски иконо-
стас из половине XVIII ве-
ка, за који је сликарски део 
посла обавио непознати 
иконописац из Украјине.

Када сви радови у уну-
трашњости Преображењ-
ске цркве буду завршени, 
она ће бити својврсна му-
зејска збирка, јер ће у њу 
бити пренет део иконоста-
са будимске Саборне цр-
кве Светог Димитрија, ко-
ја је 1951. године срушена. 
Осим у Преображењској 
цркви, остаци олтарске 
преграде чуваће се у 
оквиру сталне поставке у 
епархијском музеју у Сен-
тандреји.

„Уређење унутрашњо-
сти Преображењске цркве 
у Сентандреји важно је и 

због тога што ће после завршетка кон-
зервације иконостаса Арсе Теодоро-
вића из порушене Саборне цркве у Та-
бану, некадашњем српском кварту у 
Будиму који радимо заједно са коле-
гама из Галерије Матице срске, један 
његов део  бити унутар Преображењ-
ског храма”, напомиње Вапа.

„Тиме ће се пружити прилика посе-
тиоцима овог храма да виде и ту срп-
ску оставштину. Пошто ове године 
треба да се ради и обнова фасаде Са-
борне цркве, све четири цркве – Са-

борна, Пожаревачка, Преображењска 
и Благовештенска у Сентандреји, би-
ће доступне посетиоцима. Сада су 
отворене само Саборна и Благове-
штенска, а Пожаревачка се с времена 

на време отвара, као и Преображењ-
ска. Биће то својеврсни депанданси 
централног музеја СПЦ.”  

У претходних неколико година, По-
крајински завод за заштиту спомени-
ка културе обновио је иконостас у По-

жаревачкој цркви. Када је реч о Цр-
кви Светог Георгија у Будимпешти, ко-
ја је најпосећенији српски храм у Ма-
ђарској, ту послови практично још ни-
су готови, јер се планира обнова по-
рушеног објекта у порти, који ће бити 
у функцији депанданса музеја из Сен-
тандреје.

По Вапиним речима, тиме се ства-
рају услови да се и у Будимпешти, по-
ред оног у Сентандреји, формира је-
згро које ће презентовати део култур-
ног блага Срба са ових простора, осим 
оног које сама Црква Светог Георгија 
поседује. То показује тенденцију да 

се, осим саме заштите 
иконостаса и културно-
уметничког блага, тежи и 
његовој презентацији.

Иконостас Арсе Теодо-
ровића који је тренутно на 
рестаурацији и конзерва-
цији у Галерији матице 
српске требало би најесен 
да буде и изложен у тој 
установи, а у току су пре-
говори, за које Вапа каже 
да  иду у добром правцу, 

да после новосадске, иконостас  види 
и мађарска публика у Историјском му-
зеју у  Будимпешти. После тога ће би-
ти упућен у будућу музејску постав-
ку, а делом у Преображењску цркву.

СНН

Када стручњаци Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе 2019. године заврше обнову 

иконостаса Преображењске цркве у Сентандреји, 
овај храм заблистаће својим пуним сјајем. Пошто је, 

захваљујући донацијама завршена спољашња 
обнова, на ред је дошла и унутрашњост цркве

ПОКРАЈИНА И ЕПАРХИЈА УДРУЖИЛЕ СНАГЕ
Радове у Преображењској цркви финансира Покрајинска влада кроз ре-

довну делатност Завода, а у том подухвату учествује и Будимска епархи-
ја. У склопу  дугорочног пројекта очувања наше културне баштине изван 
граница Србије, на српском културном простору држава и црква заједно 
учествују и у уређењу библиотеке у Текелијануму. Тиме се наставља обно-
ва овог здања, односно институције коју је српском народу оставио вели-
ки добротвор Сава Поповић Текелија.

Зоран Вапа
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ПРОГРАМИ

Разнородним програмима Ловрани прославили Дан села
С тановници Ловре, национално 

мешовитог места са српском ве-
ћином и њихови многобројни го-

сти, окупили су се крај скеле на Дуна-
ву, где су уз дружење, добро располо-
жени, кували своје омиљене специја-
литете, док су истовремено на ражње-
вима окретали прасе и јагње.

Један од централних догађаја тога 

дана био је фудбалски тунир на којем 
су, поред екипе домаћина, учествова-
ли и тимови из Деске, Адоња, Српског 
Ковина и Сигетбечеја. Фудбалери из 
Деске су, одличном игром, убедљиво 
однели победу на овом турниру.

У културном делу програма уче-
ствовали су гости из КУД-а „Банат” и 
КУД-а „Рузмарин”, са играма из Вла-
дичиног Хана, Лесковца и Пчиње, као 
и влашким играма, а госте и домаћи-
не је до раних јутарњих сати забављао 
оркестар „Покладе” из Мохача.

Велика атракција за децу било је 
присуство ватрогасног и полицијског 
возила. Малишани су имали прилику 
да приђу, упознају се са детаљима, 
притисну по које дугме и причају пре-
ко полицијског разгласа.

Један од организатора прославе би-
ла је Јелена Вукајловић, председница 
Српске самоуправе у Ловри.

– Има много више посетилаца не-
го прошле године, али и поред њихо-
ве бројности, нико неће остати без по-
служења. Мислили смо и на најмлађе. 
Из Сегедина је стигло позориште 
„Szegedi látvány színhаz”, са дечјом ин-
терактивном представом на мађар-
ском језику. Постављен је замак за 
скакање, а девојчице из Ковина су при-
казале своје способности у фитнес 
плесу – рекла је за наш лист Јелена 
Вукајловић.

Горан Карагић, такође један од ор-

ганизатора Дана села, који су зајед-
нички финансирале сеоска и Српска 
самоуправа, побринуо се да сви гости 
буду угошћени и да се програм одви-
ја по плану.

– Одлучили смо се да ове године 
прославу одржимо у јулу и имамо 
срећу са временом. Нема ни киша, а 
ни поплаве, тако да нам све иде на ру-

ку. Неки гости се нису одазвали због 
годишњих одмора, а онима који су до-
шли понуђени су разни кулинарски 
специјалитети. Иван Алексов кува гу-
лаш од свињске коленице, плећке и ре-

бара. То је његов специјалитет. Милан 
Вукајлов побринуће се за прасеће пе-
чење. Поред тога, овде су и екипе из 
околних места, тако да ће гастроном-
ска понуда бити богата – рекао нам је 
Горан Карагић.

Начелник Ловре Ђуро Богдан је био 
веома задовољан организацијом и 
бројем посетилаца. Он је већ трећу го-
дину начелник места и, премда млад, 
успешно обавља своје задатке.

– Није ми било лако, али учим и 
стичем искуства да радим са људима. 
Мислим да им се допада то што ра-
дим. Тренутно се планира изградња 
тротоара у Ловри и уређење околине 
око цркве. Такође је у плану изград-
ња 4 километра пута Ловра-Ковин. 
Средства смо већ добили – открио 

нам је Ђуро Богдан планове руковод-
ства села за наредни период.

Чедомир Адамов, председник Срп-
ске самоуправе из Деске, дошао је као 
пратилац фудбалског тима, да игра-
чима пружи подршку и да се дружи 
са мештанима из Ловре и других ме-
ста.

И Кристифор Брцан, уметнички ру-
ководилац КУД-а „Банат” из Деске, 
пратио је турнир и срчано навијао за 
дешчанске фудбалере.

– Наши фолклораши имају пробе 
и за време летњег распуста. После 
краће паузе, већ од 14. августа се одр-
жава Музички камп. Затим се спрема-
ју Сеоски дани, па Ајваријада, тако да 
нема много времена за одмор – изја-
вио је Кристифор Брцан за СНН, и под-
сетио да је наредне године у мају ве-
лики јубилеј, 70 година постојања Кул-
турно-уметничког друштва „Банат”. 
Како сазнајемо, за ову важну манифе-
стацију играчи почињу припреме већ 
од јесени. К. П.

Празновање Срба и Мађара на Чепелској ади

У току су организационе припреме „Ајваријаде”

Фестивалски програм допуњен новим садржајима
У Десци су отпочеле припреме за 7. 

по реду гастрономску и култур-
но-забавну манифестацију, која 

сваке године окупља све већи број љу-
битеља ајвара и специјалних врста са-
лата од паприке. Како би Фестивал ај-
вара био што успешнији, средином ју-
ла је у дешчанском Српском култур-
ном, образовном и верском центру 

„Свети Сава” одржан састанак, на ко-
јем су главни организатори приредбе 
размотрили најважније организационе 
обавезе.

На седници се могло чути да су при-
преме почеле још у јануару. Организа-
циона екипа, предвођена Кристифором 
Брцаном, председником КУД-а „Банат”, 
за 9. септембар припремила је и додат-

не садржаје. Биће проширена „Улица 
ручне радиности”, а и такмичење у љу-
штењу паприке и кувању ајвара доби-
ће нове садржаје.

И деца ће моћи да уживају у новим 
програмским понудама, па је тако пла-
нирана једна ноћна журка, која није 
одржавана претходних година. И ове 
године, сви заинтересовани ће моћи да 

посете „Балканску терасу”. Дешчанима 
ће се и ове године придружити прија-
тељи из Мохача, који ће се побринути 
за кување пасуља у глиненим лонцима.

Руководство „Баната” је разговоре 
водило и са представницима бугарске 
и грчке заједнице у Сегедину, који ће 
се, такође, укључити у фестивалску ма-
нифестацију. П. М.

Мештани Ловре прославили су традиционални 
празник свог села низом културних, спортских и 
музично-забавних програма, прилагођених свим 
генерацијама. Стога не чуди велика посећеност 
манифестације, коју су заједнички финансирале 

сеоска и Српска самоуправа

Ђуро Богдан, начелник Ловре
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ВЕСТИПромоција народне радионице из Деске

Српски златовез представљен у Кини
Н е дешава се често да део срп-

ске културне баштине буде 
представљен у најмногољудни-

јој земљи света. Српски златовез из 
Деске доспео је на пекиншку изложбу 
захваљујући Удружењу народне умет-
ности и радиности Жупаније Бекеш. 
Ово удружење је још пре пет година 
почело да подучава Дешчане, а касни-
је су и чланови ове ор-
ганизације почели да 
неке ствари уче од ве-
зиља из КУД-а „Банат”.

Заједнички рад 
партнера крунисан је 
успехом и заједничким 
наступом. Тако се и је-
дан од „дешчанских 
брендова” нашао у 
главном граду Народ-
не Републике Кине, у 
друштву везова из још 
неких делова Мађар-
ске.

– Чињеница да је 
српски златовез рађен 
нашом техником из Де-
ске, изложен на међу-
народној изложби у 
Пекингу, чини нас по-
носнима. Уједно, оба-
везује нас да и даље 
марљиво радимо, ис-
тражујемо и проширу-
јемо умеће – рекао је 

за наш лист Кристифор Брцан, пред-
седник Културно-уметничког друштва 
„Банат”, који је убеђен да ће се пето-
годишња сарадња са Удружењем на-
родне уметности и ради-
ности Жупаније Бекеш на-
ставити, на задовољство 
свих који раде на очувању 
и заштити старина, и него-
вању културне баштине.

Чланови Културно-
уметничког друштва „Ба-
нат”, осим на фолклор, на-
гласак стављају и на ожи-
вљавање старих обичаја и 
заната. У радионици „Ба-
ната” марљиво ради екипа 
која истражује и открива 
старине, које су каракте-
рисале живот предака. 
Дешчанске везиље су 
успеле да оживе древну 
вештину златовеза, а за-
хваљујући њиховој техни-
ци, урађен је златовез ко-
ји је публици у Кини при-
редио посебан естетски 
доживљај.

– Све ово показује да 
идемо добрим путем и да 
је наш рад био користан. 
Ипак, сматрам да је најве-

ћа добит то што је поново оживела 
ова техника, а посебно се радујемо ка-
да наши радови стигну на овакве свет-
ске изложбе – изјавио је Кристифор 
Брцан.

Вез се сматра највећим достигну-
ћем у српској народној уметности и 
традиоционалној култури. Осим што 
је представљао украс на одећи, био је 
показатељ друштвеног статуса и ма-
теријалног стања националне припад-
ности. Био је и саставни део образо-
вања женског света у средњем веку.

П. М.

Акције Срба у Липови

Обновљенe инсталацијe 
и поплочана стаза у порти

Сви који су на Ивањдан учествовали у празновању 
храмовне славе у Липови, могли су да уоче да Срби 

из тог места, предвођени Николом Поповићем, 
председником месне Српске самоуправе, улажу 

напоре ради уређења цркве и њене околине

П очетком ове године, Самоупра-
ва Срба у Липови одлучила је 
да обнови електрификацију три 

црквена звона и обави поплочавање 
стазе која води до улаза у српски пра-
вославни храм. Електрични водови на 
звонима стари су преко двадесет го-
дина, па су до сада обављени радови 
на замени инсталација, у износу од 
око 120.000 форинти.

Када је реч о поплочавању стазе до 
улаза у цркву, нови камен обезбедила 
је локална самоуправа села, а месна 
Српска самоуправа је водила бригу о 
обезбеђивању извођача радова.

Следећи план Срба из Липове је об-
нова крсног знамења које се налази у 
порти светиње, као и његово чишћење 
и улепшавање. План је да се обнова 
Часног крста, који се налази у порти 
светог храма, уради већ следеће го-
дине, уколико то материјалне могућ-
ности буду дозвољавале.

Финансијска средства, која су по-
требна за реализацију ових планова, 
самоуправа ће настојати да обезбеди 
путем конкурса.

П. М.

У Пекингу је недавно одржана међународна 
изложба на којој је, поред познатих мађарских 

народних мотива, представљен и српски златовез из 
Деске. На тај начин је петогодишња активност 

радионице Културно-уметничког друштва „Банат” 
крунисана још једним признањем

Балкански фолклорни табор на југу Мађарске

Сегединци учили игре из 
српских крајева

Петодневни Балкански фолклорни табор, одржан у 
башти сегединског „Гранд кафеа”, протекао је у 

знаку српског, бугарског, грчког, македонског 
и турског мелоса

П резентација српског фолклора 
и подучавање српским народ-
ним играма, у организацији Са-

веза народности, и овом приликом би-
ли су поверени Кристифору Брцану, 
председнику и уметничком руководи-
оцу КУД-а „Банат” из Деске. Он је, уз 
помоћ музичке пратње, коју је на сво-
јој хармоници пружао његов брат Сто-
јан, заинтересованим полазницима 
представио разноликост српске фол-
клорне традиције.

Пре тога, присутни су имали прили-
ку да под вођством Гордане Брцан на-
уче српске песме из Баната, Шумади-
је и Пчиње. Владало је велико интере-
совање и за песме и за игре, а погото-
во за вечерњу игранку, када су се сви 
ухватили у заједничко велико коло. 
Том приликом свирао је Оркестар „Ба-
нат”.

Балкански фолклорни табор је и то-
ком осталих дана нудио бројне про-

граме и фолклорна усавршавања, а 
последњег дана манифестације, 22. 
јула, у сегединском Дому народности 
представљен је део рада дешчанске 
радионице, који се односи на очување 
културне баштине. Ради се о везу и из-
ради старих рукотворина, што је, та-
кође, било веома занимљиво за пола-
знике фолклорног кампа. Током завр-
шне вечери сви су имали прилику и да 
пробају гастрономске специјалитете 
балканских народа.

Петодневни табор окончан је зајед-
ничком игранком. Сви учесници фол-
клорног кампа сложили су се у оцени 
да је ова манифестација, поред уса-
вршавања, послужила и као добар по-
вод за склапање нових познанстава и 
пријатељстава. Овогодишњи Балкан-
ски фолклорни табор у Сегедину је, 
између осталих, материјално подржа-
ла и Самоуправа Срба у Сегедину.

П. М.Никола Поповић
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Заветна слава окупила сународнике из северних насеља
С ваке године се, поводом Илин-

дана, српски православни верни-
ци из Чобанца, Сентандрје, По-

маза и Калаза окупљају на Бунарчићу, 
ходочасном месту посвећеном Све-
том пророку Илији. Према легенди, 
једна чобаница је дошла на ово место 
на дан Светог Илије, где јој се указа-
ла Богородица и рекла јој да је та во-
да лековита.

У овом див-
ном амбијенту, 
усред шуме, 
Свету литурги-
ју служио је по-
машки парох, 
јереј Љубисав 
Милисавић, уз 
саслужење је-
реја Николе По-
чуче, пароха у 
Калазу. Моли-
тву је улепшало 
појање Бојане 
Чобан Симић, 
попадије Горда-
не Милисавић и 
Чарне Голуб, 
као и глас сту-
дента теологије 
Стефана Мили-
савића.

Јереј Милисавић је верницима че-
ститао славу и обратио им се речима:

„Окупили смо, поново после годи-
ну дана, на овом предивном месту да 
молитвено прославимо Светога Илију, 
пророка, боговидца и ве-
ликог угодника Божијег. 
Да прославимо пророка 
који је прекоревао безако-
не цареве, али и све људе 
који су одступили од Бо-
га. Дивног чудотворца ко-
ме се покоравају стихије, 
кога небеса слушају, који 
до данас борави у телу и 
који ће доћи на земљу 
пред други долазак Хри-
стов. Чобанчани су знали 
да изаберу своје заштит-
нике које славе, анђела 
Архангела Гаврила, који је 

жив и Светог Илију, који је још у телу 
и који се враћа.”

Отац Милисавић је поменуо недав-
но преминуле: Николу Ђурина, рође-
ног у Чобанцу, и Ивана Маргаритови-
ћа из Сентандреје. Указао је на вели-

ки задатак Срба да зауставе нацио-
нално осипање, поделио нафору и са 
верницима сишао на извор, како би га 
освештао.

У поподневним часовима, прослава 
је настављена богослужењем у сео-

ској цркви, која потиче из 
XVIII века. Вечерње су слу-
жили: отац Јустин Стојано-
вић, пореклом из Београ-
да, који је већ десет годи-
на придворни монах и слу-
житељ при Саборној цркви 
у Темишвару, јереј Мили-
савић и јерођакон Варна-
ва Кнежевић. Отац Стоја-
новић је изразио задовољ-
ство што су се верници 
окупили у великом броју 
јер, по његовим речима, 
цркву не чине зидови ако 
је она празна. Пренео је 

поздрав и благослов владике Лукија-
на, који се придружио молитвама.

У порти су освештени колач и кољи-
во, а Жељко Тришић, овогодишњи кум, 
предао је део колача и кумство Зор-
ки Шошић. Народно весеље је наста-
вљено уз оркестар и фолклорну гру-
пу КУД-а „Рузмарин” из Калаза.

Свечаности је присуствовао и Воји-
слав Ластић, председник Српске са-
моуправе у Чобанцу, која је била ор-
ганизатор ове прославе. Према њего-
вим речима, Срби су имали добар осе-
ћај кад су изабрали ово место да се 
настане.

„Чобанац је окружен дивним брди-
ма, са потоком који се улива у Дунав,” 

пун љубави према свом селу, каже је-
дан од најстаријих житеља Чобанца. 
„Пашњаци су Србима требали због 
оваца, али веровали или не, традици-
онално су се бавили и гајењем ружа. 
Поред ружа, гајило се воће. И данас 
се овде узгаја цвеће и воће.”

Чика Воја се придружио и попод-
невној прослави, у цркви. Уз музику, 
чашу шприцера, у друштву својих се-
стара Александре и Марије, разгова-
рао је са свештеницима и гостима и 
завршавао послове око организације.

„То је мој задатак, морам да се по-
бринем да све буде у реду”, рекао нам 
је брижно Војислав Ластић. К. П.

Празновање Срба из Чобанца, поводом Илиндана

Срби у Чобанцу прославили су Илиндан, своју 
заветну славу, у недељу, 30. јула, два дана пре 

Светог Илије, a четири дана после сеоске храмовне 
славе Светог архангела Гаврила. Јутарња литургија 

одржана је на Бунарчићу, а вечерње богослужење у 
сеоској цркви, после чега је прослава настављена 

културним програмом и народним весељем

Свечаност на Илијиној води у Будимпешти

Илинданска прослава на старом ходочасном месту
Н а Дан Светог Илије, 2. августа, 

Срби у Будимпешти обележи-
ли су овај празник на Илијиној 

води, традиционалном српском хо-
дочасном месту, у осмом кварту. На-
кон доласка већег броја Срба са Ар-
сенијем III Чарнојевићем, пештански 
Срби су још пре Велике сеобе изла-
зили на овај извор, на дан Светог про-
рока Илије да обаве водоосвећива-
ње. Бунарчић је у наше време обно-
вљен, а постављена је и освећена пло-
ча на српском језику 1999. године.

Богослужење са освећењем кола-
ча и воде обавили су отац Зоран 
Остојић, будимпештански парох, 
отац Никола Почуча, парох у Калазу, 
отац Кирил Татарка, свештеник у ма-
ђарској православној епархији, јеро-
ђакон Варнава Кнежевић и ђакон Зо-

ран Живић, уз појање Стефана Ми-
лисавића.

После богослужења, гости су се 
склонили од врућине у просторије 
Природњачког музеја, где је наставље-
на прослава, уз пригодно послужење.

Јанош Сабо, председник Српске са-
моуправе VIII кварта, чија породица 
већ трећу годину чини састав овог те-
ла, био је задовољан одзивом људи на 
прослави Светог Илије, која се ове го-
дине обележава по 26. пут. Каже да 
њихова самоуправа има добру сарад-
њу са Српском школом „Никола Те-
сла”, будимпештанском црквом и зе-
маљском самоуправом. Планирају и 
прославу Светог Николе и одржавање 
Српске фолклорне вечери у осмом 
кварту Будимпеште.

К. П.
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Драгоцено међународно искуство „генерације будућности”
Т ема овогодишње Oлимпијаде из 

области роботике била је чиста 
вода, што је једно од животних 

питања целокупне цивилизације. За-
датак је био да такмичари од делова 
које су добили сачине робота, који ће 
бити брз и ефикасан у раздвајању и 
скупљању плавих лоптица које пред-
стављају чисту и црвених, које симбо-
лизују загађену воду.

Готово 160 тимова је удружено, без 
обзира на језичку баријеру, решавало 
проблеме на које су на-
илазили вођени тим-
ским духом и страшћу 
ка роботици. Сваки тим 
је имао свој мини 
штанд на којем је то-
ком игара могао да 
унапреди или измени 
свог робота, као и да 
размењује искуства и 
информације са оста-
лим тимовима.

Међу учесницима, 
које популарно зовемо 
представницима гене-
рације будућности, на-
шao се и седмочлани 
тим Србије. Чинили су 
га ученици приватне 
Гимназије „Креативно 
перо”, XII београдске 
гимназије и Српске 
гимназије „Никола Те-
сла” из Будимпеште.

Пештанску Српску 
школу представљали 
су: Илија Грк, Матија 
Ђуровић и Далибор 
Нашпалић, а водила их 
је проф. Јелена Ђурић. 
Такмичење се одвијало у шест етапа, 
а сваки пут тимови су били удружени 
у алијансе (савезе), које су чиниле по 
три земље. Србија је била у алијанси 
са Црном Гором, Јужном Корејом, Ру-
сијом, Лесотом, Мјанмаром, Кинеским 
Таjпејем, Екваторијалном Гвинејом, 
Хрватском, Уједињеним Арапским 
Емиратима, Норвешком, Филипинима 
и тимом „Нада”, који су чиниле избе-
глице из Сирије.

Поене су доносиле сакупљене лоп-
тице, па се један бод добијао за сва-
ку плаву, а четири за црвену лоптицу. 

Додатних 20 поена доносио је успех 
тима да свог робота подигне изнад зе-
мље, како би га сачувао од „поплаве”. 
Уколико би обе алијансе успеле да по-
купе све црвене лоптице и очисте „ре-
ку”, свих шест тимова у обе алијансе 
добијали су додатне поене за коопе-
ративност.

Српски тим је победио у две, од 
шест етапа такмичења. Илија Грк, ма-

турант наше гимназије, пренео нам је 
утиске о такмичењу:

– У чуду смо оставили све оне ко-
ји су мислили да наш тим чине ђаци 
из стручних школа које се баве техно-
логијом и роботиком, а не гимназијал-
ци. За нашег робота доби-
ли смо многе позитивне 
критике. Он је био један 
од ретких који је имао 
точкове уграђене под 
углом од 45 степени, што 
му је давало предност у 
брзини, а такође је био ве-

ома стабилан. У шали су га 
чланови српског тима зва-
ли „Хрчак”. Током такми-
чења доживели смо неко-
лико пехова. Тимовима у 
нашој алијанси роботи су 
се превртали, заглављива-
ли, а једном је отказао 
мотор усред такмичења. У 
првом колу смо били са 

екипом из Црне Горе и Јужне Кореје. 
Црногорци су имали пех да им се из-
губила конекција са роботом после 10 
секунди, а Кореанцима се робот пре-
врнуо. Халом се у том тренутку про-
ломио смех.

Наш саговорник истиче изузетно 
пријатељске односе међу такмичари-
ма. Сви су самоиницијативно бодри-
ли једни друге, а нарочито су били 
благонаклони према тиму „Нада”, ко-
ји су чиниле избеглице из Сирије. По-
себно топлу добродошлицу имале су 
и девојчице из Авганистана, чију ви-
зу је одобрио лично председник Аме-
рике. У тренуцима припрема за меч 
чланови тима су ћаскали једни са 
другима, потписивали мајице, мења-
ли беџеве, па је зближавање различи-
тих култура најјачи утисак који уче-
сници носе са овог такмичења. На овај 
начин је остварена визија да учесни-
ци такмичења превазиђу језичке ба-
ријере и културолошке разлике.

– Без обзира на све, из Вашингто-
на носимо само лепе успомене. Упо-
знали смо много нових другара из ра-
зличитих делова света, обишли смо 
Њујорк и разне битне установе и спо-
менике у Вашингтону, као што су Бе-
ла кућа, Капитол и друге. Општа ат-
мосфера на такмичењу је одисала 
мултикултуралношћу. Друштвене 
мреже су биле преплављене комен-
тарима које су тимови једни другима 
постављали. Сигурно је да ће се ко-
муникација наставити, што је и била 
жеља организатора – каже Илија Грк.

Олимпијада је, како истичу уче-
сници, промовисала удружено дело-
вање, борбу за исте циљеве, подиза-
ње еколошке свести, равноправност, 
тимски рад, значај образовања и род-
ну равноправност. Током другог да-
на такмичења, Иванка Трамп, ћерка 
америчког председника, поздравила 
је такмичаре, посебно шест тимова 
у чијем саставу су биле само девој-
чице.

Оснивач FIRST Global програма ко-
ји је један од водећих за спонзори-
сање деце заинтересоване за роботи-
ку, Дин Камен, нагласио је да је ми-
сија такмичења помоћ мање проспе-

ритетним нацијама да 
уђу у свет роботике. Хо-
зе Eското, директор за ко-
муникације FIRST Global 
програма, за лист „Ва-
шингтон тајмс” је изјавио 
да је приоритет организа-
ције био дати женској по-
пулацији оруђе, како би 
са самопоуздањем заузе-
ла своје место у пољу 
технологије. Потврдио је 
да је међу 1000 учесника 
било 200 жена.

На церемонији затвара-
ња, младима се обратио 
председник Светске бан-
ке Џим Јонг Ким, који је 
честитао победницима – 
тиму Европе, који је осво-
јио прво место, тиму 
Пољске на освојеном дру-
гом месту и Јерменији на 
трећем месту. За наш 
тим, учешће на Олимпи-
јади било је од непроце-
њивог значаја. Интернаци-
онално такмичење у ро-
ботици одржава се јед-
ном годишње, сваки пут у 
другој земљи. Следеће го-
дине биће одржано у 
Мексику.

Славица Зељковић

Утисци учесника прве Олимпијаде из роботике

Будимпештанску Српску гимназију „Никола Тесла” 
су на међународном такмичењу из области 

роботике у Вашингтону, у оквиру тима Србије, 
представљали Илија Грк, Матија Ђуровић и Далибор 
Нашпалић, а водила их је професорка Јелена Ђурић. 

Из Америке су се вратили препуни нових 
креативних идеја, решени да наставе посвећеност 

овој грани науке

ТИМСКИ ИГРАЧИ У НАУЦИ
Јелена Ђурић, професорка математике, која је пратила наше 

ученике на овом такмичењу, за „Српске недељне новине” је из-
јавила:

– Поносна сам на своје ученике. Одлични су тимски играчи. 
Показали су висок степен културе понашања, као и посвеће-
ност раду и представљању своје школе кроз креативан и истра-
живачки приступ решавању еколошких проблема у савреме-
ном свету. Учешће на међународном такмичењу и дружење са 
младима из целог света је драгоцено. Верујем да ће ово иску-
ство утицати на њихово даље школовање и професионално 
усмеравање.
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Реформаторка српске граничаре претворила у кметове
Д алековида владарка, једина жена 

на владарском престолу у истори-
ји Хабзбуршке монархије, царица 

без круне, мајка тринаесторо деце… У 
таквом историјском раму Марију Тере-
зију (1717-1780) памти већи део Европе 
и низом пригодних свечаности ове го-
дине обележава три века од њеног ро-
ђења.

Мада је знатно утицала и на истори-
ју дела Срба, на нашем језику, из пера 
српских историчара, не постоји нијед-

на биографија која би се у стручном по-
гледу могла назвати прихватљивом.

– Истина, на српски језик преведе-
на су два романсирана животописа о 
Марији Терезији аутора Гертруде Фу-
сенегер и Ен Тиција Лејтиха. У тим књи-
гама може се прочитати понешто о по-
литичком значају царице, а ни речи о 
Србима – каже др Бранко Бешлин, про-
фесор на Филозофском факултету у 
Новом Саду, потпредседник Матице 
српске и аутор, међу осталима, и књи-
ге „Евгеније Савојски и његово доба”.

Марија Терезија била је легендарна 
личност не само Хабзбуршке монархи-
је, него и европских размера. Европа, 
укључујући и Србе, памти углавном два 
хабзбуршка владара – Марију Терези-
ју и њеног потомка Фрању Јосифа, ко-
ји су већ самом дужином владавине 
обележили епоху. Она је на престолу 
провела 40, а Фрањо Јосиф 68 година.

По много чему Марија Терезија била 
је нетипичан изданак своје лозе. За ра-
злику од претходних генерација Хаб-
збурговаца који су се кроз низ генера-
ција међусобно женили и удавали већ 
у другом колену, Маријини родитељи 
нису били сродници. Отац јој је био ка-
толик, а мајка протестанткиња са севе-
ра Немачке, која је у сузама прешла у 
католичанство. Марију су васпитавали 
језуити, волела је музику и театар, али 
није имала широко образовање.

Са непуних 19 година удала се за 
Франца Штефана, лоренског војводу. 

Мада на супруга није могла да се осло-
ни ни као на државника, ни као на вој-
ника, према њему је осећала велику 
љубав, толерисала му брачна неверства, 
писала му нежна писма и била врло по-
свећена супруга и мајка. Од своје 20. 
до 39. године родила му је 16 деце, ме-
ђу којима су чувена француска краљи-
ца Марија Антоанета и двојица синова 
који су постали цареви.

Уобичајено је да Марију Терезију на-
зивају царицом, мада она никада није 
била крунисана. Хабзбуршка принцеза 
била је владарка, надвојвоткиња Ау-
стрије и, између осталог, краљица Ма-
ђарске и Чешке. Имала је само 23 го-
дине 1740. када је ступила на аустриј-
ски престо. Тада је већ била мајка тро-
је деце.

Званични владар био је њен супруг 
Франц Штефан, али он се никада није 
озбиљно посвећивао својим задужењи-
ма, па је сама управљала монархијом. 
Пет година по њеном доласку на пре-
сто, када је њен супруг постао цар Све-
тог римског царства, Марија Терезија, 
као и свака супруга цара, добија титу-
лу царице и тако постаје једина жена 
владарка у монархији.

– Коначно Хабзбурзи имају једно 
право мушко, и тај је жена! – узвикнуо 
је тада Фридрих Други Пруски (1712-

1786), који је био на гласу као највећи 
царичин противник.

Попут својих предака, Марија Тере-
зија владала је бројним земљама и на-
родима које нису спајали ни заједнич-
ки језик, ни култура, ни државна упра-
ва, валута ни привреда, него само лич-
ност владара.

– Царица је имала тежак задатак 
да земље на потезу данашње Аустрије, 
Словеније, Чешке, Моравске, Белгије, 
Северне Италије и Баната, држи на оку-
пу. Србима је владала у својству мађар-
ско-хрватске краљице – објашњава 
професор Бешлин.

Од када су Срби ступили на историј-
ску позорницу, па до Велике сеобе 1690. 
године, сав њихов културни и политич-
ки живот одвијао се у оквиру византиј-
ске цивилизацијске сфере, а потом је 
уследило прилагођавање потпуно но-
вом културно-политичком обрасцу у 
Подунављу, које су неки наши истори-
чари назвали „барокизацијом српске 
културе”.

То је било јако изражено у време 
владавине Марије Терезије, које Ау-
стријанци, поносни на ту епоху, зову 
„херојским добом” због ратних подви-
га, знатног проширења монархије и пот-
пуног преображаја југоистока Европе.

У целој монархији укинула је проце-
се против вештица и забранила ноше-
ње преминулих житеља у отвореним 
ковчезима, како би се спречило шире-
ње заразних болести. Године 1774. наре-
дила је редуковање црквених празни-
ка, којих је у то време било чак око 200 
годишње.

Један од начина да се попуни монар-
хијски буџет био је откуп статуса Сло-
бодног краљевског града. Тај статус је 
носио и привилегије у облику само-
сталне власти, права за наплату цари-
на и „право мача”, односно сопственог 

судства. У Угарској је крајем XVII века 
било 32, а 1828. године чак 52 насеља 
са статусом Слободног краљевског 
града.

Привилеговане статусе Срба довео 
је у питање наследник Марије Терези-
је, Јосиф Други. Пред њима је била бор-
ба дужа од века за присаједињење ма-
тици Србији.

СНН

Поводом 300. годишњице рођења Марије Терезије

Навршила су се три века од рођења Марије 
Терезије, чувеног државника и реформатора 

хабзбуршке империје. Јужне крајеве монархије, 
настањене Србима, култивисала је копањем канала, 
правећи од мочваре житницу и ушорила села, али 
је Срби памте и као владарку која им је учинила 

велику неправду, због које су се многи 
иселили у Русију

ИСКОРЕНИЛА ХАЈДУЧИЈУ
Надимак „реформаторка” Марија Терезија заслужила је тиме што је 

успела да искорени хајдучију и разбојништво, који су узели маха после ду-
готрајних ратова. Такође, природно окружење на подручју данашње Вој-
водине припитомила је скраћивањем токова река и прекопавањем канала, 
што је био предуслов да панонска мочвара постане данашња житница. И 
насеља су добијала савременији облик, појавила су се ушорена села и гра-
дови, подстицана је привреда.

ИЗНЕВЕРЕНИ СРБИ У УГАРСКОЈ
Један од разлога због којих Срби нису били задовољни владавином Ма-

рије Терезије лежи у чињеници да је Мађаре, који су се у рату за аустриј-
ско наслеђе изненада показали лојалнима, наградила укидањем Помори-
шке и Потиске војне крајине. Срби, који су у тим борбама поднели велике 
жртве, сматрали су се изневерима. За њих је то уједно значило и губитак 
повлашћеног статуса граничара и војника и срозавање на статус кметова. 
Срби су се жестоко супротстављали превођењу у „паорију” што је у то вре-
ме био врло увредљив назив. Све то резултирало је немирима, побунама и 
исељењем дела Срба у нове крајине према Банату и у Шајкашку. Око 5000 
наших разочараних предака тада се иселило у Русију.
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СПОРТ

Акција Српске самоуправе Чанада

Срби и њихови пријатељи посетили манастир Грабовац
Г лавни организатор путовања у 

Грабовац била је чанадска Срп-
ска самоуправа, предвођена 

председником Фрањом Коларом, ко-
ја је овом приликом имала свесрдну 
помоћ о. Митрофана, монаха, јерођа-
кона манастира Грабовац, као и њего-
вог помоћника.

Поклонике је, како су нам рекли, 
очарала црква, која је посвећена Ар-
хангелу Михајлу, као и духовна атмо-
сфера која влада у вековном стеци-
шту српског народа. Поклоници су по-
сетили и поклонили се гробовима бла-
женопочившег о. Пантелејмона, игу-
мана манастира Грабовац, као и недав-
но упокојене мати Христине, монахи-
ње манастира.

Поклоници су имали прилике да чу-
ју да је на месту манастира Грабовац 

раније постојао бенедиктински като-
лички манастир из XIV века, чији се 
остаци и данас могу видети код по-
стојећег манастирског гробља. Сада-
шњи манастир Грабовац су основали 
1587. године монаси манастира Драго-
вића у Далмацији.

Било је то у доба Турске владави-
не Угарском, када је ова област при-
падала Будимском ејалату, а Сексард-

ском санџаку. Испрва су драговићки 
монаси сматрали да је њихов боравак 
у овом крају привремен, међутим гра-
бовачки Срби су драговићке монахе 
задржали због свештених потреба. 
Они су већ 1587. године подигли дрве-
ну црквицу, а касније и скромне кона-
ке. Овај скромни манастир страдао је 
два пута крајем XVII века. Први пут 
1684. године, када су Турци, који су се 

повлачили од Беча и Будима, убили 
игумана и неколико монаха. Други пут 
1703. године, када су куруци Фрање 
Ракоција манастир опљачкали и спа-
лили до темеља. До 1711. године мана-
стир је био пуст, када су се вратили 
избегли монаси. Данашње манастир-
ске зграде и црква изграђени су у раз-
добљу 1736-41. године, у стилу баро-
ка.

Учесници екскурзије изразили су 
жељу да се убудуће чешће приређу-
ју поклоничка путовања, са циљем да 
се упознају црквени и културно-исто-
ријски споменици српског и мађарског 
народа. Поклоничко путовање Чана-
ђана суфинансирао је фонд при Ми-
нистарству за људске ресурсе Мађар-
ске (ЕМЕТ).

П. М.

Победом завршио каријеру у „Ференцварошу”
С медеревац Владан Чукић (37) је 

пуних пет сезона учинком на те-
рену био значајна карика у нај-

популарнијем клубу Мађарске, осво-
јивши једну титулу, три купа, два Ли-
гакупа и два Суперкупа.

Из тог периода, најтрофејнији Сме-

деревац са међународне сцене издва-
ја две утакмице по којима је и ушао у 
анале „Ференцвароша”.

– Пре затварања стадиона Алберт 
Флоријан на дербију са „Ујпешт До-
жом” (2:1) у 93. минуту постигао сам 
победоносни, а уједно и последњи по-
годак на том здању које је отишло у 
историју. Ове године 31. маја као ка-
питен у финалу купа са „Вашашом” 
(1:1) пред пуним трибинама у петој се-
рији пенала постигао сам победоно-
сни гол за делиријум и незаборавне 
овације навијача. Био је то врхунац мо-

је каријере и најбољи тренутак да се 
опростим од активног играња у чему 
ме је подржала и породица – са пуно 
емоција говори Владан Чукић.

Играч који је почео са 11 година код 
тренера Данета Димковића, а потом 
по препоруци Раше Велебита код учи-
теља Бобана Ђуричића прошао је све 
селекције „Смедерева”.

Калио се у локалном „Железнича-
ру”, а добре партије су била препору-
ка да га спортски директор Горан Бог-
дановић у 22. години врати међу 
„оклопнике” где је провео пуних шест 

година после чега је прешао у „Кечке-
мет”.

– Велике заслуге за тај трансфер 
имао је Томислав Сивић који ме је тре-
нирао и у „Смедереву”. Са „Кечкеме-
том” смо 2010. године освојили Куп 
што је до сада највећи успех тог клу-
ба. Захваљујући Владану Филиповићу 
и тренеру Детари Лајошу са 32 годи-
не постао сам играч „Ференцвароша”. 

Имао сам среће да се мој долазак по-
клопи са опоравком и новим ствара-
њем моћног гиганта. Ни сањао нисам 
да ћу у најтрофејнијем мађарском 
клубу доживети звездане тренутке и 
на величанствен начин  опростити се 
од клуба који ми је пружио све – са 
осмехом каже Чукић.

Иако је одрадио летње припреме, 
одлуку о повлачењу није променио. 
Игром и понашањем стекао је име и 
презиме које се са респектом изгова-
ра у престоници Мађарске.

Као награду за немерљив допринос 
стигла је функција скаута и менаџера 
клуба за Балкан и југоисточну Европу. 
Са новом улогом кренуо је у потеру 
за штопером и везистом. СНН

Давнашња жеља чанадских Срба, да организовано 
посете манастир Грабовац, испуњена је 30. јула, 
када је група од четрдесеторо поклоника из тог 

места, састављена од Срба, Румуна и Мађара, 
обишла ову светињу. Међу њима је био и 

начелник села Јанош Фаркаш

Владан Чукић се опростио од фудбала

Освајањем купа Мађарске, Владан Чукић је на 
најлепши начин окончао играчку каријеру у дресу 

„Ференцвароша”. Игром и понашањем стекао је име 
и презиме које се са респектом изговара у 

престоници Мађарске
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ЈУБИЛЕЈ

Прошла је деценија, али тек смо почели!
У Чипу, национално мешовитом ме-

сту на дунавској ади, Чепелу, у 
парку око бине и простора за 

игру, окупили су се гости из целе Ма-
ђарске. Програм је почео концертом 
оркестра „Село” и наступом дечје 
фолклорне групе из Ловре, под вођ-
ством Дијане Алексов.

Током вечери смењивали су се из-

вођачи: два оркестра из Тукуље – „Ле-
дина” и Лацика Халас са оркестром 
„Коло”. Изненађење вечери био је вир-
туоз на хармоници Љубиша Павковић 
са својим получасовним концертом. 
Придружили су му се Петер Могер, 
хармоникаш и произвођач овог ин-
струмента из Кестхеља и вокална со-

листкиња Бранка Башић. Она је, уз 
пратњу Павковића и његових колега 
музичара, извела песме „Бере цура 
плави јоргован” и „Бог да бије”. Ово је, 
иначе, био њен трећи наступ са про-
слављеним хармоникашем.

– То је као један леп сан – украт-
ко је описала своја осећања ова тален-
тована певачица за наш лист.

Бранка је наступила и у пратњи Ор-
кестра „Село”, као и њихов стални со-
листа Никола Скорић. Бранкина сарад-
ња са овим оркестром траје од септем-
бра прошле године и веома јој се до-
пада, јер има могућност да пева и срп-
ске изворне песме, а и новокомпонова-
не, које млађа публика воли и тражи.

Програм је водио Урош Димитро-
вић, шеф оркестра „Село”, који се нај-
пре захвалио посетиоцима што су се 
окупили у тако великом броју. На про-
слави рођендана „Села” било је гости-
ју из Баје, Калаче, Ловре, Тукуље, Ба-
те, Ерда, Ерчија, Помаза, Калаза, Чо-
банца и Будимпеште.

Слављеници су добили много рођен-
данских честитки, а између осталих, 
биле су уочљиве оне које су стигле од 
рацког КУД-а из Ерчина и Анице Шо-
шић Крунић, руководиоца КУД-а 
„Опанке” из Помаза. Стигла је и вели-
ка рођенданска торта, од Јулке Рашко-
вић из Ловре. Тортом и ракијом из бу-

рета, домаћини су почастили све по-
сетиоце.

Гости из Баје и Калоче дошли су на 
прославу са више аутомобила и на 
поклон донели велику флашу шам-
пањца, а било је и пива и других пи-
ћа. Јелка Димитровић је у котлићу 
скувала гулаш с пасуљем, како би го-
сти повратили снагу после вишеча-
совне игранке. А весеље је почело од-
мах после програма, уз свирку госту-
јућих оркестара, и трајало готово до 
зоре.

Бранка Башић, једaн од организа-
тора овог програма, веома је задовољ-
на организацијом, самим програмом 
и атмосфером. Каже да ниједна ма-
нифестација до сада, у организацији 
Српске самоуправе Чипа, није имала 
оволики број гостију.

– Време нас је лепо послужило, ки-
ша која је падала у околним местима 

као да је знала да треба да обиђе Чип. 
Успела сам много да урадим, такође 
сам и наступала. Било је напорно, али 
успешно и тај леп осећај остаје да се 
памти – изјавила је за „Српске недељ-
не новине” Бранка Башић.

Јадранка Драгојловић која је члан 
Српске самоуправе у XIII кварту Бу-
димпеште, препустила је рад у Срп-
ској самоуправи у Чипу млађима, али 

им и даље помаже док се не ухода-
ју. Нова председница је Бранка Ба-
шић, потпредседница Латинка Вереш, 
а Пера Остоић – млађи је члан. Не-
давно су одржани Мањински дани на 
истом месту, а млади чланови Српске 
самоуправе успешно су обавили и тај 
задатак.

Чланове оркестра „Село” чине: Рас-
тко Гергев, хармоника, Душан Дими-
тровић, бас гитара, Данијел Фаркаш, 
гитара, Михаљ Ђерђ-млађи, бубњеви, 
а ту су Урош Димитровић, хармоника 
и вокални солисти Никола Скорић и 
Бранка Башић.

Планирају да и даље наступају за-
једно, а сада, када им се придружила 
и Бранка, могу да направе разнолики-
ји атрактивнији репертоар, с обзиром 

да имају певачки дует.
– Желимо да проширимо реперто-

ар и да искористимо вокалне способ-
ности наших певача. Хтели смо да ве-
ликим концертом обележимо десето-
годишњицу постојања, организија је 
била велика и напорна, али смо зато 
на завршетку имали одушевљену пу-
блику. Наш драги гост је био Љубиша 
Павковић, познати уметник на хармо-

ници, шеф Народног оркестра Радио 
Телевизије Србије. Њега и не морам 
посебно да представљам, јер је постао 
редован гост на нашим манифестаци-
јама – рекао нам је шеф оркестра.

Одржавање ове манифестације фи-
нансијски су омогућили: Самоуправа 
Срба у Мађарској, Српска самоупра-
ва Чип, Српска самоуправа из Ловре и 
Бифе на плажи у Чипу.

Катарина Павловић

Десет година постојања и рада Оркестра „Село”

Великим концертом и забавом до зоре, на обали 
Малог Дунавца, на штранду поред Спортског 

центра у Чипу, прослављен је десети рођендан 
популарног српског народног оркестра „Село”. 
Био је то, према утисцима мештана, један од 

најпосећенијих програма приређених у овом насељу

ПРВА И ПОСЛЕДЊА ЉУБАВ
Урош Димитровић се, у разговору за наш лист, присетио како су се пре 

десет година састали млади људи, који свирају од детињства, да заједно 
изводе српску народну музику, пре свега нашим људима у Мађарској. А ми 
сми се присетили да су се, тим поводом, чланови новооснованог оркестра 
„Село”, нашли на насловној страни нашег листа. Била је то једна од њихо-
вих првих медијских промоција.

– На овај начин, бавећи се музиком, негујемо српску културу. Музика 
је наша прва и последња љубав – рекао нам је Димитровић.
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ИНФО СЕРВИСКОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО 
ЕКОНОМСКОГ РЕФЕРЕНТА

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској расписује 
конкурс за радно место економског референта у 
Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској.

I – Правни однос и задаци 
администратора

Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској 
као послодавац има права да му заснује радни однос, 
у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.

Радни однос на радном месту економског 
референта започиње одмах након доношења одлуке.

Пробни период: 3 месеца
Место обављања посла: Канцеларија Самоуправе 

Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше 
Фалка број 3.

Лични доходак, субвенције: према договору.

II – Услови конкурса
Средња стручна спрема, основна знања за рад на 

рачунару (Office), мађарско држављанство.
Приликом вредновања конкурса предност имају 

кандидати са: завршеним економским смером, 
искуством у књиговодственој администрацији, знањем 
српског језика.

III – Документи који се прилажу уз 
конкурсну пријаву

Радна биографија (CV)
Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије 

диплома, одн. сведочанства)

IV – Вредновање конкурсних пријава
Вредновање пристиглих конкурсних пријава се 

врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској, а 
одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V – Начин, место и рок за предају 
пријава

Конкурсну пријаву за радно место економског 
референта треба написати на српском или мађарском 
језику, и послати је електронски на имејл адресу: ssm@t-
online.hu или лично предати на секретаријату 
Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb 
Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 3.), током радног времена (понедељак-
четвртак: од 9 до 15 часова, петак: од 9 до 12 часова).

Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом 
назначи „Конкурс за радно место економског референта 
у Канцеларији ССМ”.

Рок за приспеће конкурса је 4. септембар 2017. годинe.

VI – Информације у вези конкурса
За детаљне информације се можете обратити шефу 

Канцеларије ССМ др Јадранки Гергев или шефу 
економата ССМ Силвији Олах Етвеш.

Контакти: телефон: 06/1 – 331-5345, 
e-mail: ssm@t-online.hu.

VII – Датум и место објављивања 
конкурса

17. август 2017. године – Српске недељне новине
04. август 2017. године – вебсајт: www.szerb.hu

Културни и документациони центар Срба у Мађарској 
расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА СРБА 

У МАЂАРСКОЈ
За други квартал – период од септембра 2017. 

до јануара 2018. године.

Информације и услови конкурса:
• Конкурисати могу: српске самоуправе, српске 

цивилне организације или српска удружења са 
седиштем у Мађарској.

• Конкурс је отворен од 17. августа 2017. до 18. 
септембра 2017. године.

• Свака организација има право да конкурише са 
једном конкурсном пријавом.

• Конкурсне пријаве се предају искључиво на 
ћириличном писму у куцаној форми.

• Институције ССМ немају право да конкуришу код 
КДЦСМ.

• Одобрени конкурси се финансирају накнадно.
• Програм који учествује у конкурсу треба да има 

за циљ очување, неговање и презентовање српске 
културе у Мађарској. Програм може бити на локалном 
нивоу, регионални, међународни, итд.

• Конкурисати се може искључиво путем формулара 
који се налази на сајту Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској на следећој адреси (www.centar.
hu) са назнаком „Конкурс за суфинансирање појединачних 
културних програма Срба у Мађарској за други квартал, 
за период септембар 2017. – јануар 2018. године”.

• Све конкурсне пријаве које не садрже потребан 
материјал неће бити узете на разматрање, као ни 
пријаве оних који су изоставили да наведу име 
Културног и документационог центра у предходно 
одобреном конкурсу.

• Рок за предају конкурса је 18. август 2017. године 
путем поште (до тог датума конкурсна пријава мора да 
се пошаље на поштанску адресу: Magyarországi Szerb 
Kulturális és Dokumentációs Központ, 1065 Budapest, 
Nagymező utca 49). Конкурсни пројекти који не буду 
достављени на време, неће бити бити узети у 
разматрање.

• Конкурсна пријава се подноси у 2 примерка.
• Код позитивно оцењених конкурсних пријава, име 

Културног и документационог центра Срба у Мађарској 
као покровитеља пројекта, потребно је означити на 
пропагандним и рекламним материјалима, у Српским 
недељним новинама, Радио емисијама и ТВ прилозима 
Српског екрана, односно и у другим медијама.

Конкурсна пријава треба да садржи:
• Формулар (налази се на нашем сајту www.centar.hu)
• Опширан текст о програму, план програма (једна 

куцана страница А4) и понуду (árajánlat)
• За организације које први пут конкуришу код 

КДЦСМ, потребно је доставити и ове документе (могу 
и оверене фотокопије):

1. оснивачки лист (alapító okirat)
2. потпис овлашћеног лица (aláírási címpéldány)
3. уверење о подацима банковског рачуна 

(bankszámla igazolás)
Конкурсне пријаве ће разматрати комисија и након 

доношења одлуке резултати ће бити објављени на сајту 
Културног и документационог центра Срба у Мађарској 
(www.centar.hu), односно у Српским недељним новинама.

За информације Вам на располагању стоји број 
канцеларије 06/1-269-0100 односно број мобилног 
телeфона Милана Ђурића 06/70-329-4437, као и имејл 
konkursi.kdc@gmail.com.

Срдачно Вас позивамо на црквену славу

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
19. августа 2017. године

Програм:
18. августа
– У 18.00 часова – Празнично бденије
– У 19.00 часова – Концерт учесника музичког кампа у Сеоском 

дому културе

19. августа
– У 10.00 часова – Св. литургија, освећење грожђа и литија. 

Свету литургију прате „Банатски појци” из Новог Кнежевца (Србија)
– У 16.00 часова – Вечерње са резањем славског колача и 

благосиљањем кољива, у светом храму после вечерњег 
богослужења

– У 17.00 часова – Програм у дворишту Српског културног, 
образовног и духовног центра „Свети Сава”, уз учешће полазника 
Музичког кампа у Дески

– У 20.00 часова – Заједничка вечера. Бонови за вечеру, по цени 
од 500 форинти, могу се купити на лицу места. За добро 
расположење побринуће се оркестар КУД-а „Банат” из Деске и 
учесници Музичког кампа

У наставку следе славско весеље и игранка.
Очекујемо Вас са великим задовољством!

Организатор: Српска православна црквена општина Деска
Покровитељи: Културни и документациони центар Срба у 

Мађарској, Српска народносна самоуправа Деска, KУД „Банат” из 
Деске

ГОСТОВАЊЕ 
„ПОЗОРИШТА КОМЕДИЈЕ“ 

ИЗ КРАГУЈЕВЦА
У Дому културе у Ловри

’АЛО КАБАРЕ
29. августа 2017. од у 20.00 ч.

Аутор текста: Ана Тодоровић – Диало
Режија: Милић Јовановић

Улоге тумаче: Јасмина Димитријевић,
Милица Мајсторовић, Саша Филиповић

Кореографија: Ивана Страхињић

Након представе
наступа оркестар Српског
позоришта из Мађарске,

а после тога следи игранка!

Град Сентандреја и месна Српска самоуправа 
позивају вас на

ПРОСЛАВУ ПРЕОБРАЖЕЊА
18. и 19. августа 2017. 

Дунавски корзо
Програм:

18. августа
19.00 ч. - Грчки оркестар „Пиргос“ 
21.00 ч. -  КУД „Talija Art Co“ из Београда

19. августа 
10.00 ч. – Св. литургија у Преображенској цркви
12.30 ч. – Наступају: КУД „Бранко“ из Ниша, Хор „Звуци с 
камена“ из Новог Сада, КУД „Talija Art Co“ из Београда
16.00 ч. – Вечерње
19.00 ч. - Дунавски корзо - наступају: Döbrönte Eredics Duo, 
ViGaD Trió, Оркестар „Коло“, Guča Partyzans Brass Band
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Само духовне вредности су истинске
С вету архијерејску литургију у 

Калазу је, на дан храмовне сла-
ве, служио епископ будимски 

Лукијан, са свештенством, уз појање 
хора „Јавор”, у присуству већег броја 
верника из Калаза и околних места. У 
поподневним часовима, вечерње су 
служили протојереј Лазар Пајтић, је-
реј Љубисав Милисавић, јереј Никола 
Почуча и ђакон Зоран Живић.

Отац Милисавић је честитао цркве-
ну славу и захвалио се на гостоприм-
ству и благодати у Калазу, истакавши:

„Данас смо се помолили и сетили 
имена Божјег, радујући се сутрашњем 
дану. Само духовне вредности су пра-
ве вредности и само човек који има 
Божју благодат на себи је прави чо-
век!”

Он је позвао вернике да сачувају 
своју православну веру. Свима који 
су остали верни српским обичајима, 
традицији и националном идентите-
ту, поручио је да раде на томе да се 

српско осипање и нестајање не наста-
ви.

Свештеници су затим освештали ко-
лач и благосиљали кољиво, а отац Љу-
бисав Милисавић се захвалио куму Јо-
вану Кручају, који је предао део кола-
ча и кумство Аници Крунић.

Јован Кручај је, како смо сазнали 
од њега, српски идентитет и пошто-

вање обичаја наследио од своје мај-
ке Савке Весић. Најпре је почео да 
свира српску музику као члан „Рузма-
рина”, а остало је, како каже, дошло 
природно. Први пут је био у прилици 
да кумује и прави кољиво, па је поно-
сан јер је све успело онако како до-
ликује. Јован има сина Богољуба, на-
званог по деди Богољубу Весићу из 
Чипа.

„Моја супруга Зулејка је Мађарица 
из Будимпеште и веома се лепо укло-
пила у српску средину. Њој се наро-

чито допала спонтаност и непосред-
ност људи из наше заједнице”, истакао 
је Кручај у изјави за наш лист.

Петар Крунић, председник Српске 
самоуправе у Калазу, Српске самоу-
праве Пештанске жупаније и потпред-
седник ССМ, био је веома задовољан 
одзивом мештана на калашку „бучу-
ру”. Према попису, у Калазу тренутно 

живи 140 Срба, укључујући и децу из 
мешовитих бракова.

„Морамо се трудити да негујемо 
матерњи језик. То је најважније, то нас 
одржава и не сме да се заборави”, из-
јавио је за наш лист Петар Крунић и 
упозорио:

„Модернизацијом друштва почели 
су да се уводе неки нови обичаји, ко-
ји прете да униште нашу стару тради-
цију и старе црквене обичаје.” 

Прослава је настављена у црквеној 
порти, уз музику оркестра „Рузмарин”, 
игру и пригодно послужење.

Снажан летњи пљусак, који је тога 
дана погодио Калаз и околину, није 
спречио вернике да традиционално 
прославе свог свеца. Увече је у Дому 
културе одржан бал, на којем је мешта-
не Калаза и њихове госте забављао Там-
бурашки оркестар „Бачка” из Гаре. Уз 
одличну музику и добро расположење, 
забава је трајала до дубоко у ноћ.

Сусрет са члановима оркестра из Га-
ре, под управом Ерхарда Бендеа, би-

ла је прилика да сазнамо нешто више 
о овом шесточланом саставу. Орке-
стар је оформљен 1990. године и тада 
је окупљао тридесет чланова. Од ста-
рог састава данас свирају браћа бли-
занци Бенде (на прим тамбури Ерхард, 
а Едмонд на контри), затим Јанош Ма-
роши из Тукуље (бас), Радован Марић 
из Бачке Тополе (хармоника), Бранко 
Стевић из Новог Сада (бубњеви) и нај-

млађи члан, Младен Филаковић (бас 
прим).

Интересантно је да сви чланови 
оркестра уједно и певају. Програм 
са којим наступају је веома разно-
врстан, и креће се у распону од 
изворних, старих песама, па до но-
вих, данас популарних. Такође, ови 
музичари прате и фолклорне групе 
из околине Гаре. Како сазнајемо, два 
члана овог оркестра су из Србије. 
Бубњар Бранко Стевић је родом из 
Алексинца и члан је оркестра око 
две године. Учешћем бубња, орке-

стар је, кажу, доживео ренесансу и 
почео да изводи музику са југа Ср-
бије и Македоније. Хармоника до-
носи мелос Шумадије, а заједно са 
тамбурама овај спој ствара једин-
ствен звук. Радован Марић, ученик 
Љубише Павковића, стални је члан 
и солиста на хармоници Великог на-
родног оркестра Радио Телевизије 
Војводине.

К. П.

Храмовна слава и традиционални бал у Калазу

Српска заједница у Калазу је своју храмовну славу, 
Светог архангела Гаврила, прославила на 

традиционалан начин, молитвеном речју, али и уз 
музику, песму и игру. Обраћајући се верницима, 

јереј Љубисав Милисавић им је поручио да и даље 
раде на томе да се српско осипање 

и нестајањене наставe

ГОСТИ ИЗ ЕНГЛЕСКЕ
Међу гостима на калашкој храмовној слави и игранци која је потом упри-

личена, била је и Софија Крунић Салако, једна од три кћерке Петра Кру-
нића. Она је са породицом дошла из Енглеске, где живи већ седамнаест го-
дина. Отишла је са намером да научи језик, али се тамо заљубила, удала и 
остала да живи у градићу близу Бристола. То јој је, како каже, постао но-
ви дом, а Калаз, у који долази два пута годишње, такође осећа као своју 
кућу која се никада не заборавља.

На славу је дошла у пратњи мужа Едија, Енглеза пореклом из Нигерије 
и са Јамајке, и своје деце Јелене, Саване и Петра, као и неколико пријате-
ља из Енглеске. Сви су, како нам рекоше, уживали у српским специјалите-
тима, хватали се у коло и трудили да науче плесне кораке.  

Од Софије Крунић сазнајемо да се у њиховој породици говоре и српски 
и енглески језик. Њена жеља је да децу чешће доводи у Калаз, како би ве-
жбали српски језик, али летњи школски распуст у Енглеској траје само ме-
сец дана. Тако је нимало лак задатак да своју децу научи српском језику 
припао само њој. Наша саговорница каже да има много пријатеља разли-
читих националности. Они јој замењују породицу коју је оставила у Кала-
зу и која јој, како нам је искрено рекла, много недостаје.  



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ТУРИЗАМ
Сокобања – туристички бисер Балкана

Благодети, атракције и знаменитости 
бање под Озреном

П одручје Сокобање, надалеко чуве-
но по лековитости воде, било је 
насељено знатно пре нове ере. Kа-

да говоримо о првим насеобинама на 
овом локалитету, говоримо о времену 
далеке прошлости, периоду неандертал-
ског човека. У пећинским седиментима 
пронађени су трагови живота чија је ста-
рост процењена као период 50 000 годи-
на пре нове ере: камени ножеви и траго-
ви огњишта. Данас се локалитет назива 
„Пећурски камен”.

Из давне историје сачувани су и фо-
силни остаци пећинског медведа и тра-
гови материјалне културе човека из по-
следњег леденог доба (12 000 година 
п.н.е.). Ова сведочанства постојања жи-
вота из периода горњег палеолита про-
нађенa су у близини Соко града, у кли-
сури Моравице, у „Марковој пећини”.

Остаци првих насеобина
Прва људска насеобина у околини Со-

кобање била је на локалитету Требич, 
5 км од бање. Истраживањa Археоло-
шког института из 1968. открила су разне 
алатке, секире, ножиће од кремена, и на 
основу тога поуздано утврдила да је на 
том подручју у доба неолита постојала 
насеобина. Археолошки налази из перио-
да преласка неолита у бакарно доба у 
близини Сокобање су пронађени на ло-
калитетима „Врелска чука” и „Попови-
ца”, те на теренима Шарбаноца, Врмнџе 
и Рујишта.

Почетком наше ере, подручје на ком 
се данас налази бања под Озреном, 
освојили су Римљани. Они су први Со-

кобањској котлини да-
ли значај који је пре-
вазилазио локални. Kа-
ко је чувени пут од 
Сингидунума (Београ-
да) до Наисуса (Ниша) 
пролазио туда, сви тер-
мални извори Сокоба-
ње тада су каптира-
ни и коришћени за ле-
чење и опоравак рим-
ских легионара. Соко-
бања овог периода би-
ла је познато римско 
бањско насеље, са ку-
палиштем, балнеом. Из 
овог периода пронађе-
нe су гробнице из дру-
гог и трећег века, два 
златна полуливена пр-
стена, дугмад испуње-
на оловом, прстен од 
бронзане жице са змиј-
ским главама, те брон-
зани предмет за козме-
тику.

У средњем веку Со-
кобањом је владала ди-

настија Немањић, а 1398. године бања је 
потпала под турску власт. Kао и у доба 
Римљана и Османлије су велику важност 
придавале Сокобањи. Заједно са тврђа-
вом Соколац она је била веома важно 
упориште. Турске велможе су на остаци-
ма римског купатила изградиле амам 
(своје купатило), које је уз реконструкци-
је сачувано до данас. Амам је имао по-
себно купатило за жене и за мушкарце, а 
било је покривено оловном куполом.

Римска и турска 
купатила

Бању овог периода помињали су Kон-
стантин Филозоф у „Житију деспота 
Стефана Лазаревића”, турски путописац 
Евлија Челебија, географ Хаџи Kалфа, 
Вук Kараџић, путописац Феликс Kаниц… 
Списи Евлије Челебија из 1663. сведоче о 
амбијенту у бањи. Сокобања је имала 

две стотине кућа, прекривених дрветом, 
шест џамија, два мања хана, две турске 
основне школе, и медресу – верску му-
слиманску школу. Имала је веома чисто 
и уређено купатило које су посећивали 
гости из Турске и Мале Азије.

Бања је била веома значајна војна и 
стратешка тачка, што показује и чињени-
ца да су је Аустроугари два пута осваја-
ли, али се она увек враћала у османлиј-
ске руке. Сокобању је описао и аустро

„Сокобања, Соко град – дођеш матор, одеш млад”. Овако је 
Сокобању код Алексинца описао наш чувени писац и 

комедиограф Бранислав Нушић. Током боравка у Сокобањи, 
писац је на полеђини једне од разгледница исписао ову 

крилатицу. Она је одмах постала популарна, и до данас је 
једна од најчувенијих девиза којима се служимо када 

желимо да окарактеришемо ову бању

ЛЕГЕНДА ИЗ ВРЕМЕНА РИМЉАНА
Добро утврђен град, Соко град, био је често на мети Римљана. Међутим шта 

год да су покушавали, они нису успевали да га освоје, па су се досетили да пре-
граде реку Моравицу и потопе овај град. Оно што су желели противницима, де-
сило се њима. Брана је пукла и вода из Моравице је потопила римско насеље. Та-
ко је село поред Сокобање добило своје име по води која је истребила село – 
реч је о селу Требич.

1
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  

Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Министарства спољних послова 
Републике Србије.



угарски генерал Шметаус. Он ју је на-
звао „дражесним местом који има један 
замак који је, како изгледа, врло стар. 
Има купатила за која се прича да су див-
на… Она су саграђена од мермера и 
одржавају се са пуно чистоће.”

Српско становништво је било наста-
њено на потезу данашњег Врела – јужни 
део данашњег центра вароши. У периоду 
борбе за ослобођење од турске власти, 
за Сокобању је најзначајнија личност био 
Хајдук Вељко Петровић. У Првом срп-
ском устанку он је у два наврата освајао 
бању под Озреном, да би у њој живео за-
једно са својом женом, Чучук Станом од 
1810. до 1813. године.

Милошева омиљена 
бања

Ипак, година која се узима као ко-
начна победа српског становништва у 
Сокобањи је 1833. Тада је доласком Ми-
лоша Обреновића протерано турско 
становништво из бање, промењена је 
демографска структура, реновирана 
су купатила, а посећеност бање од та-
да нагло расте. Она се економски ра-
звија и настањују је Срби из разних кра-
јева.

Српски владар, књаз Милош Обрено-
вић, први пут је посетио бању 1834. годи-
не, и тада користи лековита својства 
термалних извора да би се лечио од реу-
ме. По његовом наређењу турски амам 
је реновиран, изграђено је осам нових 
када, међу којима и Милошева када која 
је функционална и данас. У 
Сокобањи је саграђен и ко-
нак за кнеза, као и зграда у 
којој је била смештена ад-
министрација Kнежевине 
Србије. Kнежев конак је из-
међу два светска рата пору-
шен, а оно што се данас на-
зива Милошевим конаком је 
старо здање за администpа-
тивне послове, које је задр-
жало свој аутентични из-
глед.

Организовани бањски 
здравствени туризам отпо-
чиње 1837. године, када је 
написан први упут за лече-
ње из канцеларије кнеза 
Милоша. Реч је о заставни-
ку Лазаревићу који је по-
слат у Сокобању ради лече-
ња топлом минералном во-
дом, a које ће спровести 
доктор Ђорђе. Сачувани 
документ, упут, омогућава 
да Сокобању сматрамо ме-

стом са најдужом традицијом развоја 
бањског туризма. 2007. године, бања 
под Озреном прославила је јубилеј од 
170 година организованих туристичких 
боравака.

Сокобања свој назив добила је 1859. 
године, а до тада је више пута мењала 
име. Називали су је Бања, Бањица, Вели-
ка бања, Алексиначка бања, Сокол ба-
ња…

Састајалиште 
предратне елите

Kао и већина бања, и Сокобања је у 
периоду до почетка Другог светског ра-
та окупљала српску елиту, интелектуал-
це, војсковође, црквене веродостојнике. 
Kнез Михаило Обреновић се бринуо о 
бањи, па је она постала центар моден-
ског живота. У Сокобањи се тад граде 
луксузне виле за смештај бањских го-
стију. Бању су посетиле значајне исто-
ријске личности, писци и научници: Сте-
ван Сремац, Јован Цвијић Бранислав Ну-
шић, Жанка Стокић, Иво Андрић, Родо-
љуб Чолаковић, Меша Селимовић, Јосиф 

Панчић, Емилијан Јосимовић, Исидора 
Секулић, проф Драгољуб Јовановић – 
ученик и сарадник Марије Kири, који је 
проучавао лековитост бањских термал-

них извора, и други. Веома угледна осо-
ба која је задужила Сокобању је и ми-
трополит Србије господин Михаило. Он 
је крајем XVIII века (1894. године) поди-
гао велику школу и цркву у Сокобањи, а 
са тадашњим бањским интелектуалци-
ма основао је „Друштво за унапређење 
и улепшавање Сокобање и околине” 
(1895. године).

„Зашто да износимо тешко стечени 
новац из земље, кад имамо такову бању 
овде”, говорио је митрополит. Бања се 
нагло развила у периоду између два 
светска рата. Изграђен је први хотел 
„Европа”, бројне виле, водовод, уведена 
је електрична енергија, паркови и изле-
тишта су преуређени, а излетиште „Вре-
ло” са језером за вожњу чамаца постало 
je најпосећеније.

Највећа посећеност бање је забеле-
жена осамдесетих година XX века. Тада 
ју је посећивало преко 100.000 гостију, а 
број ноћења је прелазио милион. У том 
периоду Сокобања је била опремљена 
најсавременијим хотелима, здравстве-
ним објектима, имала је своју радио ста-
ницу итд.

Географске 
карактеристике бање
Сокобања је смештена у котлини реке 

Моравица, у централном делу источне 
Србије. Окружена је планинама Ртањ на 
северу и Озрен и Лесковик на југу, Деви-
ца на истоку, а са западне и југозападне 

стране бање налазе се планине Рожањ и 
Буковик. Ипак, највећим делом се осла-
ња на планину Озрен. Бања под Озреном 
налази се на 400 м надморске висине и 
зато је погодна за климатски опоравак. 
Kако је са свих страна окружена плани-
нама и пространим шумама, Сокобања 
је заштићена од јаких ветрова. Kлима је 
умерено континентална, а са порастом 
надморске висине клима тежи планин-
ском типу. Kлиматске карактеристике 
су: топла лета, јаке зиме и јесени топли-
је него пролећа.

Нема магловитих дана, а ваздушни 
притисак је стабилан. Просечна темпе-
ратура током најхладнијег месеца није 
испод 30 ,̊ а средња температура најто-
плијег месеца је око 22 .̊ Kроз бању тече 
река Моравица. Она извире у подножју 
Девице на 400 метара надморске виси-
не, а после тока од 33,6 км улива се у Ју-
жну Мораву.

Хидролошка обележја бање су и тер-
мални извори, те Бованско језеро. Бања 
је удаљена од Ниша само 58 километра, 
а од Зајечара 80 км. Од престонице до 
Сокобање је раздаљина 240 км, од Но-
вог Сада 300 км, Суботице 450 км, 
Смедерева 200 км, Јагодине 102 км, 
Параћина 90 км. Најближи урбани-

КАКО ЈЕ ЛЕОПОЛД ПОСТАО ЂОРЂЕ
Kнез Милош Обреновић је велику пажњу поклањао бањским изворима по це-

лој Србији. Минералну воду слао је на испитивања, па је тако и вода из Сокоба-
ње однета на анализу у Беч. Kада је потврђена њена лековитост, кнежев лични 
лекар Леополд Ерлих постао је први бањски лекар. Становници бање прекрстили 
су лекара и прозвали га Ђорђем Новаковићем, или само др Ђоком Покрштења-
ком.
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стички центар Сокобањи је Алексинац 
на само 30 км раздаљине.

Сокобању карактерише чист ваздух. У 
околини нема загађивача средине (ни во-
де, ни ваздуха), а изнад Сокобањске ко-
тлине се формира ружа ветрова која да-

је посебан допринос чистом ваздуху, до-
носећи увек свеж и чист ваздух.

Минералне воде – 
извори и лечење

Минералне изворе у Сокобањи кори-
стили су римски легионари, средњове-
ковне велможе, ратници Византије, а њи-
хова лековитост привлачила је госте са 
разних страна, па и далеких земаља, 
Турске и Мале Азије. Kад је Сокобања 
ослобођена од турске власи кнез Милош 
је послао воду из бање на испитивање у 
Беч. Чувени барон фон Хердер који је 
помагао Милошу у истраживању мине-
ралних вода у Србији, бечке анализе је 
овако протумачио:

„Испод Озрена извиру из кречног ка-
мена знаменита бањска врела која су 
још у најдавнија римска времена била 
славна и употребљавана. (…) Kод главног 
извора могу се сад још остаци римске 
зграде видети, над којима се турска зда-
ња подижу. Топла вода у отвору из кога 
купатило тече, износи 46,2 степена Цел-
зијусових (…) Од свог главног извора на 
четврт сати према југоистоку налази се 
други извор од 36,8 степени топлоте. 
Овај извор код простог народа у вели-
ком, уважењу стоји и он му особиту ле-
ковиту снагу приписује. По опиту хемич-
ком оба ова извора садржавају чисту то-
плу воду у којој се једва мало киселине 
саме и нешто гвожђа може приметити. 
Топлице дакле ове сасвим су равне слав-
ним топлицама Пфеферским у Швајцар-

ској и Гаштајнским у Тиролској зе-
мљи и због својих изванредних свој-
става и јесу тако лековите.”

Минералне воде у Соко бањи ипак су 
чекале потпуну хемијску анализу све до 
1909. Тада је професор доктор Марко 
Леко испитао изворе, а посебно воду са 
извора „Преображење” и „Бањица”. Он је 
сокобањску воду уврстио у слабомине-

рализоване акратотерме земноалкалног 
типа са мало угљене киселине и доста 
азота и ретких гасова.

Данас се минералне воде Сокобање 
уврштавају у најрадиоактивније у Срби-
ји. Радиоактивни гасови који избијају у 
бањи утичу на то да посетиоци буду 
стално изложени инхалацији, што кори-
сно утиче на дисајне органе и цео орга-
низам.

Шест извора 
радиоактивне воде

У Сокобањи постоји 
укупно шест извора:

1. Извор „Преображење” 
је извор топле воде. Нала-
зи се јужно од некадашњег 
турског купатила амама. У 
облику је бунара који је ду-
бок 10 метара. Из њега не-
престано избијају мехурићи 
гасова и топла бистра мине-
рална вода. Вода је без ми-
риса и укуса, температу-
ре 43,8˚ – 53 .̊ Спада у сла-
бе земноалкалне радиоак-
тивне хипотерме. Од катјо-
на у овој води се налазе кал-
цијум, натријум, магнезијум 
и калијум, а од анjона најви-
ше је хидрокарбоната и сул-
фата.

2. Извор „Свети Архан-
ђел” или „Сонда Парк” је 
извор топле олигоминерал-
не воде. Такође се нала-
зи у склопу aмама, у самој 

згради (тзв. женско купатило). Структу-
ра воде је идентична са водом са изво-
ра „Преображење”. Без укуса и мириса, 
температуре од 43 .̊ Вода са овог изво-
ра спада у сулфидно калцијум магне-
зијум хидрокарбонатне. Овај извор је 

веома важан због количи-
не воде и гасова. Kапаци-
тет извора је 3000 литара 
воде и 67 литара гасова у 
минути.

3. Извор Бањица 2 је у 
склопу купатила Бањица. 
Минерална вода са овог 
извора спада у земноалкал-
не радиоактивне хипотерме. 
Температура воде је 27,8 .̊ 
Вода је без боје и укуса, а 
има благи мирис сумпорво-
доника.

4. Извор Бањица 2 је 
извор воде која је врло слич-
на са водом са извора „Ба-
њица 1”. Разлика је у темпе-
ратури, Бањица 2 даје во-
ду температуре 28,9 .̊ Воде 
са ова два извора се разли-
кују у по количини раство-
реног водоник сулфида, ов-
де је нешто мања количина 
овог гаса. Вода са Бањице 2 
је земноалкална.

5. Извор „Пијаца” је извор 
новијег датума, настао за-
хваљујући сарадњи аме-

ричких и домаћих геолога. Вода са овог 
извора је слаба земноалкална хипотер-
ма са мирисом сумпорводоника, темпе-
ратуре 32,4 .̊ Налази се недалеко од ко-
рита Моравице. Вода овог извора припа-
да категорији калцијуммагнезијумхи-
дрокарбонантно сулфидноолигомине-
ралних вода.

6. Извор „Здрављак” је извор слабе 
земноалкалне радиоактивне воде тем-
пературе 14,5 .̊ Вода је као вода са изво-
ра „Лептерија” без мириса, укуса и боје.

У Сокобањи се налазе и извори мла-
ких вода, у кориту реке Моравице, а 

примете се при ниском водостају по га-
совима који на тим местима избијају.

Смештај и туристичке 
атракције

Сокобања нуди велики избор смешта-
ја. Хотели, виле, апартмани и куће имају 
укупан капацитет од 10 000 лежајева.  
2 500 хиљаде лежајева налази се у хоте-
лима и стационарима. Смештај у бањи 
задовољава различите потребе туриста 
од луксуза до скромнијих захтева.

У Сокобањи налазе се хотели: Мора-
вица, Здрављак, Бањица, Турист и Сунце. 
Пансиони у којима је омогућен смештај 
су: Александар, Чикаго, Палма, Сплен-

КОЈЕ БОЛЕСТИ ЛЕЧИ 
СОКОБАЊА

Минералне воде Сокобање се ко-
ристе за лечење болести:

• бронхијална астма
• психонеурозе
• неурастеније
• лакши облици повишеног крвног 

притиска
• хронични реуматизам и ишијас
• дегенеративни и екстраартику-

ларни реуматизам
• стања после повреда
• анемија
• хронична гинеколошка обољења
• кожна обољења
• болести мокраћних канала
• последице повреда зглобова и 

костију, те периферних нерaвa
Лечење се обавља купањем, пије-

њем воде и инхалирањем у разним 
здравственим установама, пре свега 
у Специјалним болницама „Сокоба-
ња” и „Озрен”, али и у установама, 
које пружају услуге здравственог 
туризма, као што је Природно лечи-
лиште „Бањица”.
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дид, Жупан и Kаскаде. Тако-
ђе је омогућен смештај и у 
вилама и кућама, те етно 
конацима.

Боравак у Сокобањи је за 
туристе веома привлачан на 
првом месту због лековитих 
вода и ваздуха. Бања ипак 
нуди више. Велики број из-
летишта, историјских спо-
меника, остаци тврђаве Со-
колца, планине које су у не-
посредној близини бање, те 
реке и језера које омогућа-
вају спортску рекреацију и 
уживања на води… Све ово 
су разлози због којих Соко-
бања спада у бање са најду-
жом традицијом организо-
вања туристичких посета у 
Србији.

Централни парк бање ле-
по је уређен и шетња кроз 
њега пружа право уживање. 
Налази се на северној стра-
ни променаде, а уређен је 
дрвећем старим више од ве-
ка, клупама, цвећем и фонтанама. Kроз 
парк тече и поточић у који се уливају ми-
нералне воде из централног купатила.

Централно купатило из 
доба Турака

Централно купатило саграђено је за 
време Турака, а реновирано у доба кне-
за Милоша. Kупатило је настало на теме-
љима старог римског купатила што му 
даје још већу вредност. Аутентичан из-
глед купатила из XV века је сачуван, па 
је купатило послужило и за снимање 
једног од најгледанијих филмова у ско-
ријој српској кинематографији, „Зона 
Замфирова”. Године 2001. унутрашњост 
купатила је реновирана и оно данас у 
складу са савременим токовима здрав-

ственог туризма пружа различите вел-
нес програме.

Преко пута купатила налази се Мило-
шев конак. У њему се некада налазила 
администрација српског владара док је 
боравио у Сокобањи, а данас је конак 
скуп неколико угоститељских објеката, 
кафића, пивница, и других услужних 
радњи.

У центру варошице налази се и Зави-
чајни музеј. У њему се чувају експонати 
из археологије, историје и етнологије. 
Испред музеја налази се амфитеатар ко-
ји лети служи као позорница за разне 
манифестације.

Једно од значајних здања у склопу 
централног шеталишта поплочаног мер-
мером је и библиотека „Стеван Сремац”. 
Библиотека је стара 130 година, а богата 
је са 30 000 издања. У свом саставу има 

и интернационални центар за туристич-
ку и еколошку документацију.

Разноврсна туристичка понуда Соко-
бање нуди и излете. Најчувенија излети-
шта су: Лептерија са тврђавом Сокол-
цем, Врело Борићи, Сесалачка пећина, 
водопад Рипљанка, Грудоњске воденице, 
Врмџански град…

Излетиште Лептерија добило је име 
по несрећној девојци која је страдала 
због љубави. Удаљено је само 2 киломе-
тра од центра Сокобање и годинама је 
једно од најпосећенијих излетишта. 
Шетњом овим излетиштем могу се виде-
ти црква посвећена Рођењу Пресвете 
Богородице (саграђена 2001, на темељи-
ма цркве из XIV века), Хајдук Вељкова 
пећина. Знатан број туриста посећује 
Лептерију због природног феномена, 
Богородице у стени. То је удубљење у 
стени које има облик мајке с дететом. 
Легенда каже да се у тој стени сакрила 
сама Богородица када је држећи Христа 
у рукама бежала од Римљана. Постоји и 
веровање да на Велики петак из камена 
тече бела лековита вода.

У близини Лептерије налази се тврђа-
ва Соко град. Тврђава је настала на те-
мељима некадашњег римског утврђења. 
Kако је више пута разарана, последња 
реконструкција је извршена крајем XIII и 
почетком XIV века. Састојао се из два 
дела, Горњег и Доњег града, а до данас 
су остали сачувани, остаци бедема, че-
твороугаоне куле, главна капија и ци-
стерна за воду.

Врмџански град налази се само 2 ки-
лометра од планине Ртањ, па ко одлучи 
да посети ову планину, не заобилази да 

погледа остатке града из 
времена Јустинијана. По на-
шој епској митологији, син 
султана Бајазита, Муса, у 
народу познат као Муса Kе-
сеџија разорио је овај град.

Идеално за 
љубитеље 

планинарења
Љубитељи планинарења 

осим на планину Ртањ, могу 
да се пењу и на Буковик, Де-
вицу и Озрен. Најчешћа рута 
води до врха Оштра чука. 
Водопад Рипљанка још јед-
на је од омиљених дестина-
ција туриста док бораве у 
Сокобањи. Водопад је висок 
40 метара, а до њега се до-
лази стазом којa га одваја 
од пута за болнички круг 
Специјалне болнице за ле-
чење плућних болести 
„Озрен”. Водопад настаје на 

реци Градашници, један је од највиших у 
нашој земљи, а такође је и први споме-
ник природе (1948. године је заштићен 
законом).

За оне који уживају у спелеологији 
Сокобањa нуди Сеслачку пећину, удаље-
ну од бање 19 километара. Пећина је 
уређена за туристе који могу да погле-

дају бројне пећинске украсе: сталагните, 
сталактите и тревертинске каде.

Прави етно кутак налази се код тзв. 
Грудоњских воденица. Две воденице ста-
ре два века сачуване су до данас. У вели-
кој се налази ресторан са етно јелима, а 
у малој радионица старих заната где по-
сетиоци могу да науче основе забора-
вљених заната. У дворишту се налази ма-
ли амфитеатар у ком буду организоване 
манифестације посвећене прошлости и 
етнологији. У Сокобањи налази се још 
много излетишта, ловишта, места за ри-
болов и купање језера и река Моравица.

Највише посетилаца бања броји лети, 
за време бањског културног лета. Ипак 
то је само једна од манифестација која 
привлачи туристе. За оне који уживају у 
звуку хармонике, почетком лета буде 
организован интернационални фестивал 
„Прва хармоника – Сокобања”. Чувена 
међународна манифестација је салон 
еколошке карикатуре и уметничка коло-
нија „Сокоград”.

Традиционална манифестација „Злат-
не руке” одржава се сваког 14. јула од 
1983. год. Учесници се такмиче у припре-
мању старих, традиционалних јела, на-
родним рукотворинама и вештина-
ма заната који су скоро заборавље-
ни. 
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АФОРИЗМИ
Једни на олтар отаџбине полажу цвеће, а други своје животе.

Плагијатори имају и једну добру особину – читају радове својих колега!

Не само што је фашизам тековина западне цивилизације, него је неки и даље 
негују.

Политичари се боре за добра свих нас.

Они су у друштву мањина, и зато су вишак.

Најдаље су стигли они које смо протерали.

Шта ће бити с државом? То одавно није државна тајна.

Француска Република данас: слобода, једнакост и муслиманско братство.

Таблоидима нико не верује. Зато их сви цитирају у политичким расправама.

Мерење времена поуздано је једино песком. Од праха смо постали, у прах 
ћемо се претворити.

У Америци је све политика, а у Србији је политика све.

Кад Европска унија стане уз Србију, Србија остане без дела своје територије.

Стаљинистички гулази нису били ограђени. Није било разлике између логора 
и спољног света.

Иво Андрић је изгубио Нобелову награду на Мосту на Жепи, али је добио на 
Дрини ћуприји.

У време Минхаузена лажима се улазило у литературу, а у наше време у по-
литику.

И људи добри као хлеб имају свој рок трајања.

Незапосленост, немири, избеглице, сукоби… Видимо куда нас све ово води – 
у Европску унију.

Чим зине, слаже. А зине, да би му нешто убацили у уста.

Без озбиљних анализа нису могуће кардиналне политичке грешке.

Ми из прошлости нисмо извлачили поуке. Били смо задовољни да извучемо 
живе главе.

У нашем друштву сви су имућни. Иначе, не бисмо их примили у наше одабра-
но друштво.

Слепи вођа чува народ као очи у глави.

Истина је као Медуза. Понекад и од погледа истини у очи можеш да се ска-
мениш.

Мрак – то је Србија у правом светлу.

Демократија је владавина већине. Али већина то често постаје недемократ-
ски.

Писање је тражење речи, а снимање филма је тражење новца.

Затворили смо финансијску конструкцију. Не дозвољавамо никоме да је ви-
ди.

Ми смо на путу ка Европској унији, али не зна се на којем путу је Европска уни-
ја.

Некад смо живели од данас до сутра, а онда смо се окренули прошлости.

Кад је показао своје право лице, видели смо да нема образ.

Некад је постојао просвећени апсолутизам. Сада од те просвећености нема ни 
трага.

Наш матерњи језик обилује речима у којима се помиње – матер!

Став једног националисте: Србин сам нужно, човек сам случајно!

Човек који много размишља, не зна шта хоће.

Не да не знамо од чега живимо, него не знамо ни зашто живимо.



САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
НОВОГОДИШЊА НОЋ
Као и увек до сада Деда Мраз је из 

далеке земље Лапоније кренуо на пут 
око света да поклонима обрадује децу 
уочи Нове године. Када је декица у цр-
веној одежди дошао на границу Србије 
цариници су га издвојили и повели у про-
сторију за претрес сумњивих путника.

– Шта имате да пријавите? – строгим 
и нељубазним гласом упитао је шеф 
смене.

– Као и сваке годинте носим деци у 
вашој земљи слаткише, пластичне играч-
ке, телефоне, компјутерске игрице, лап-
топ рачунаре…

– Да ли знате да сте починили царин-
ски прекршај, јер кријумчарите техничку 
робу? – питао је цариник смркнутог ли-
ца.

– Господине, молим вас – Деда Мраз 
се осмехивао – ово су новогодишњи по-
клони за најбоље ученике. Ја не тргујем 
робом.

– Ви сте, као прво, одмах морали да 
пријавите робу коју поседујете. Друго, 
морали сте да поседујете дозволу за 
увоз, а као треће не поседујете ни про-
пратну документацију – цариник је на-
брајао гласом који је био леденији од 
температурног минуса у Лапонији. – Где 
су вам регистрација привредног субјек-
та, уговор с партнером у Србији, изјава о 
пореклу робе, решење о одобрењу за 
бављење прометом, доказ о испуњено-
сти услова за складиштење робе…?

– Драги мој, пријатељу, први пут чу-
јем да је то потребно, а толике године 
долазим у вашу земљу – бранио се Деда 
Мраз.

– Мене не интересује како је било 
раније. Закон мора да се поштује, а он је 
исти за све. Влада од нас очекује да се 
буџет пуни према плану.

Деда Мраз је само слегнуо раменима 
кад је чуо да му се сва техничка роба 
одузима и да ће против њега бити пове-
ден поступак због царинског прекршаја.

Дозвољено му је само да пренесе 
слаткише и неколико пластичних играча-
ка.

Наставио је пут с полупразним џаком 
и зауставио се у центру једног града, да 
на тргу подели поклоне. Тек што је дечи-
ци уручио два пакетића, пришло му је 
четворо људи. Показали су своје легити-
мације и Деда Мраз је сазнао да су дво-

је комунални полицајци, а 
двоје порески инспектори.

– На овом месту забра-
њен је промет било какве 
робе! Бавите се трговином 
на црно! Нисте издавали фи-
скалне рачуне! Оштетили 
сте буџет и неплаћањем ко-
муналне таксе! – набрајали 
су.

Овлашћена лица су при-
вела Деда Мраза дежурном 
судији који му је одредио 
притвор од тридесет дана.

Кад су сазнала шта се до-
годило њиховом омиљеном 
декици, нека деца су почела 
да прикупљају поклоне за 
Деда Мраза, како би га ба-
рем мало развеселилa у Но-
вогодишњој ноћи.

  

ДОБИТНИК 
ТРАНЗИЦИЈЕ

Бранислав Ерић је успе-
шан, богат, перспективан, 
способан и веома заузет чо-
век. Он је добитник транзи-
ције и не може да се пожали 
на приходе који долазе с ви-
ше страна. Има тридесет 
пет година, а осам се налази 
на челу компаније која про-
изводи алкохолна и безалко-
холна пића и бави се спољнотрговин-
ским пословима. Бранислав је завршио 
два факултета, говори три језика, пропу-
товао је свет и поседује више вредних 
некретнина и возила. Заиста је ангажо-
ван, јер свакога дана ради најмање по 12 
сати.

Бранислав је тог новембарског дана 
дошао у свој кабинет у уобичајено вре-
ме, око осам сати ујутро. Најпре је на 
компјутеру прегледао пословна писма 
која су му стигла путем електронске по-
ште. Одговорио је на свих осам писама, 
од којих су нека била упућена из дале-
ких земаља света – Бразила, Кине и Ви-
јетнама.

Затим је преко скајпа разговарао с 
пословним партнером из Русије који је 
заинтересован да увезе пића Бранисла-
вљеве компаније.

Пошто се начелно договорио са Ар-
тјомом Коваљевим из Санкт 
Петербурга, Бранислав је 
успоставио видео везу пре-
ко вотсапа с Луиђијем Мар-
конијем из италијанског гра-
да Винћенце од кога плани-
ра да купи постројење за 
дестилацију алкохолних пи-
ћа.

Пошто му се Герхард Ту-
хел из Волфсбурга није ја-
вио на телефон, јер је, веро-
ватно, био на састанку, Бра-
нислав му је послао СМС 
поруку којом га пита – да ли 
је одлучио о заједничкој ку-
повини једне пиваре у Ма-
кедонији?

Више среће имао је кад 
је вајбером позвао број мо-
билног телефона Јоргоса 
Стефанидиса из Солуна, ко-
ји треба да му испоручи ве-
штачке мирисе и ароме за 
пића.

Бранислав је тог новем-
барског дана контактирао с 
више од педесет пословних 
партнера.

Опет, међутим, није имао 

времена  да се чује са својим родитељи-
ма – Бошком и Славицом, професорима 
у пензији. Можда би их и позвао, али не 
зна  са сигурношћу у којем дому за ста-
ре се они налазе. Бранислав се нада се 
да су живи и здрави, као што су били пре 
три године. Да нису добро, неко би му то 
већ јавио.

  

ДОБРИ ЉУДИ
Драгица Мандић је радила у фабрици 

текстила у једном малом месту на југу 
државе. После приватизације нови вла-
сник јој је уручио отказ као техноло-
шком вишку. Добила је мизерну отпрем-
нину коју је потрошила за мање од две 
године. Била је самохрана мајка с две 
кћерке и без било каквих редовних при-
хода довољних за живот. Покушавала је 
Драгица да пронађе нови посао, али ни-
ко није желео да пружи нову шансу же-
ни пред пензијом. Све животне нити су 
биле покидане. Очајна, исцрпљена и скр-
хана болестима Драгица је дигла руку 
на себе.

Милорад Весковић је радио као смен-

ски радник у хемијској ин-
дустрији у великом комби-
нату на западу земље.  Ком-
бинат се распао и престао 
да ради. Милорад је изгу-
био посао у педесет и петој 
години живота. Покушавао 
је да се запосли било где, 
али то је била немогућа ми-
сија. Рад у тешким услови-
ма оставио је трагове на ње-
гово здравље. Свакодневно 
су ми били потребни скупи 
лекови, али за њих није имао 
новца. Гомилали су се дуго-
ви за струју, телефон, греја-
ње и остале дажбине, а Ми-
лорад се све више задужи-
вао и постајао све депресив-
нији. Друштвена неправда 
више га је гушила од хемиј-
ских испарења. Кад је поми-
слио да је стигао до зида и 
да не може преко њега, ре-
шио је да себи одузме жи-
вот.

Страхиња Павлов је био 
сајџија. Поседовао је радњу 
у градићу на северној гра-
ници. Локал се налазио по-
ред аутобуске станице. Јед-
ног дана Страхињи су до-
ставили решење да мора да 
се исели и да ће његова рад-
ња бити срушена због про-
ширења аутобуске станице. 

Власти му нису понудиле нову локацију 
за радњу и Страхиња је преко ноћи 
остао без посла и прихода. Покушавао је 
да пронађе нови простор, али узалуд. 
Живео је од уштеђевине, а онда је по-
трошио и новац и наду. Помислио је да 
је његово време откуцало последњи час 
и онда је пресудио себи.

Верица Барбуловић је била службени-

ца у општини на истоку земље. У таласу 
отпуштања вишка административних 
радника Верици је саопштено да на њу 
више не рачунају. После тридесет година 
рада, за њу као економског техничара 
више није било посла. Желела је Верица 
да ради и неки други посао, било какав, 
али никоме нису биле потребне њене 
услуге. Тонула је у тмурна осећања, а 
осећај одбачености ју  је раздирао и мр-
вио.  Више се није радовала ничему и са-
мо се питала како без новца преживети 
нови дан. Папири с којима је радила то-
лике деценије могли су да трпе све, али 
Верица није. Окренула је последњу стра-
ницу живота на једном мосту и от-
пловила заувек.

Драгица, Милорад, Страхиња и 2
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Верица су били добри људи. На њихову 
несрећу до њих нису допрле тврдње са 
свих страна да се живи добро и обећања 
да благостање само што није наступило.

  

КЊИЖЕВНИ УЗОРИ
У чувеној париској Бастиљи чамио је, 

такође, чувени француски списатељ 
Маркиз де Сад. У затвору је у доба Ру-
ске царевине, с другим бедним људима, 
био један од најзначајнијих светских ро-
манописаца и мислилаца писац Фјодор 
Михајлович Достојевски. Горке затвор-
ске дане искусио је љубитељ слатког 
живота планетарно познати ирски књи-
жевник Оскар Вајлд. У комунистичком 
Совјетском Савезу, на једном од острва 
архипелага, у Стаљиновом логору је био 
заточен писац и каснији нобеловац Алек-
сандар Солжењицин. Станислав Јежи 
Лец не би постао најпознатији светски 
афористичар да није побегао са стреља-
ња на које су га нацисти довели из једног 
логора. У пожаревачкој апсани тужне 
дане је проводио највећи српски коме-
диограф раб Божји Бранислав Нушић. 
Југословенски комунисти су иза решета-
ка држали песника Симу Пандуровића, 
који се тамо нашао одмах после ослобо-
ђења. Младе године потоњег великог 
књижевника Борислава Пекића појели 
су скакавци у ћумезима сремскомитро-
вачког и нишког казнено-поправног за-
вода. Венац година у голооточком лого-
ру свио је будући српски академик Дра-
гослав Михајловић. Године у казамату 
провео је и за комунисте неподобни сло-
веначки афористичар Жарко Петан. Ву-
нена времена на својој кожи осетио је 
један од најзначајнијих српских песника 
Гојко Ђого. Пред комунистичким судија-
ма сужањ је, и то у два наврата, био 
књижевник Вук Драшковић.

Присећам се судбина ових писаца и 
размишљам. И ја сам књижевник, сло-
бодни уметник у Србији године 2016. Те-
шко размишљам, јер сам гладан. Данима 
већ немам ништа ни у стану, ни у џепу. 
Стојим у супермаркету с корпом у руци 
у којој је печено пиле. Немам новца да га 
платим, а глад је јака.

Па, ако су поменути били нa робији, 
можда вреди да ризикујем.

  

О РИЈАЛИТИ 
ПРОГРАМИМА
Ријалити програми у Ср-

бији замењују реалност. То 
што у њима може да се ви-
ди, речима не може да се 
опише. А што се чује, не мо-
же да се понови – због при-
стојности.

Људи који немају шта да 
виде у својим животима на 
телевизији гледају туђе. 
Учесници ријалитија су ви-
ше за посматрање, него за 
гледање. Што су актери 
ових програма тужнији, гле-
даоци су веселији, а што су 
фрустриранији, посматрачи 
су задовољнији. Они који би 
у другим земљама били под 
надзором, код нас су у фо-
кусу медија. Учеснике рија-
литија као да није окупила 
продукција, него полиција у 
ноћној рацији по бордели-
ма, коцкарницама, тротоа-
рима, хаусторима и другим 
сумњивим местима. И док 
би у неким уређеним држа-
вама били послати на издр-
жавање казне, код нас они 
постају казна за гледаоце 

телевизија с национал-
ним фреквенцијама. За 
оне протагонисте који 

се скидају, кажу: имају шта да покажу. 
Чега су се некад паметни стидели, тиме 
се сад такмичари поносе. Својим непри-
стојним понашањем учесници су надма-
шили чак и посланике у парламенту.

А као на изборима, највише гласова 
добијају они такмичари који се понашају 
најнеурачунљивије. Већина публике не 
жели да гледа паметне, због чега нор-
малнима дође да полуде. Пристојни су 

досадни, а примитивни су 
атрактивни, вредни су неза-
нимљиви, а ленштине су кул. 
Они који би требало да се 
скривају, постају најпопу-
ларнији. Гледалaштво подр-
жава оне којих су се и роди-
тељи одрекли.

Научници, уметници, про-
фесори и проналазачи могу 

да се појаве на 
нашим телеви-
зијама само ако 
пристану да 
разговарају о 
ријалити про-
грамима, или да 
се и сами опро-
бају у оваквим 
емисијама. Ри-
јалити програ-
ми се емитују 
што дуже, да би 
становништво 
што мање гле-
дало у своје 
фрижидере или 
џепове.

Старлете и 
криминалци за-
менили су младима Чика Јо-
ву Змаја, Душка Радовића, 
Ршума, Добрицу Ерића… 
Лепе и паметне речи заме-
нили су ружни и глупи по-
ступци.

Проблем и не би био тако 
страшан да су ријалити про-
грами остали у просторија-
ма у којима се снимају. Не-
воља је што се цела држава 
претворила у огроман рија-
лити, а у њему нема побед-
ника, него само прети опа-
сност да сви испаднемо!

  

ОЧЕВИ И КЋЕРКЕ
– Високоуважена Катарина Мирољу-

бова, дозволите ми да Вас обавестим да 
се у аудијенцију има част најавити го-
спођица Алина Одинцова – обавестио је 
домаћицу куће ливрејисани лакеј, ста-
рији, дебео човек у тамном фраку.

– Молим Вас, Сергеје Тихоничу, бу-
дите љубазни, уведите поштовану Алину 
Одинцову – саопштила је деветнаесто-
годишња Катарина, лепушкасто девојче, 
пунијих, румених образа, коју су сви од 
милоште звали Катја.

Лакеј је одмах поступио по заповести 
своје газдарице, спустио се до гошће ко-
ја је стрпљиво чекала и спровео је уз 
степенице прекривене дебелим црвеним 
теписима, у салон за госте. Ова просто-
рија је одисала раскошeм. Стилски на-
мештај, висока таваница, брокатни за-
стори и пријатни мириси одавали су ути-
сак правог аристократског дома.

Катарина је у том салону већ била 
спремна да дочека своју пријатељицу из 
колеџа која јој први пут долази посету.

– Bonjour, mon cher, Alina! Bienvenue! 
– Катарина се обрадовала доласку ко-
легинице, високе, плаве девојке обучене 
по последњој моди париских журнала.

– Тако ми је драго што сте изволели 
посетити наш скромни дом. Нажалост, 
papa et maman нису овде, морали су да 
отпутују, али то не мења ствари. Кувари 
и послуга силно су се потрудили да да-
нашњи ручак буде exceptionnel и мислим 
да ћете се пријатно осећати, а нас две 
ћемо се пријатељски испричати.

– Желим да Вам, пре него што седне-
мо, покажем наш дом, јер први пут сту-
пате у њега, што нашој породици чини 
велику част et la satisfaction.

И Катарина Мирољубова је повела го-
шћу кроз десетине одаја које су служи-
ле за дневни боравак, поподневни од-

мор, обедовање, организовање балова, 
смештај гостију, друштвене игре, читање 
магазина и журнала…

Алина Одинцова, иако и сама потиче 
из племићке породице и боравила је у 
многим кућама noblesse, није могла да 
сакрије своју искрену задивљеност.

– То је тако дивно. Ох, ја сам очарана 
– непрестано је понављала.

– А чиме се, допустите, молим, бави 
ваш господин отац? – упитала је Алина.

– Ох, мој cher pere, ништа друго не 
ради, него овде у Русији нестрпљиво че-
ка да застаре неке глупе потернице које 
су за њим расписане у Србији.

Александар Чотрић
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