
СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Преминуо Марко Декић

Мађари из Србије у узвратној посети

Славска свечаност у Грабовцу

Хуманитарна мисија театра

5.
СТРАНА

4.
СТРАНА

Број 49. • Будимпешта, 7. децембар 2017. • IX годинаwww.snnovine.com

7.
СТРАНА

6.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Приштина и Тирана све гласније у кампањи за уједињење
Н ештосеочигледнодешава,за

кључио је председник скуп
штинскогОдборазаКосовои

МетохијуМилованДрецун,комента
ришућипоследњенајавеоуједињењу
Албанијеијужнесрпскепокрајине.
ДокутицајниАтлантскисаветпред
лажесталноамеричковојнопрису
ствоујугоисточнојЕвропииактивни
јуулогуВашингтонаупредупређива
њуновебалканскекризе,уТирании
Приштиниговореоорганизовањуре
ферендуманаКосовуоприпајањуАл
банији.АлбанскиакадемикРеџепЋо
сја,рецимо,изјавиоједауједињење
КосоваиАлбанијетребадабудепр
виследећициљАлбанаца,којибитре
балиостваритипреуласкауЕвропску
унију.

„Каоштонедозвољавадржавама
чланицамаподелунадвеземље,ЕУ
недозвољавадасењенадвачлана
ујединеуједнудржаву”,рекаојеЋо
сјаалбанскојТВстанициВижнплус,
пренеојеРТС.

О оваквом референдуму пише и
„Спутњик”нанемачкомјезику,пози
вајућисенаизвореизПриштине.Са
мо,уовомслучајукаомотивузимају
сеуспоренеевроинтеграцијеКосова,
којејеиначефрустрираночињеницом
да„десетгодинапослепроглашења
дефакто независности (фебруара
2008.године),идаљепомеђународ
номправуприпадаСрбији”.Зато је
очигледнодабикосовскилидеримо
глидаприменепланБ,чијијемото
„аконећеданаспримеуЕУ,идемоу
Албанију”, каже извор „Спутњика”
близаккруговимаукосовскојвлади.

Референдумјемогућеорганизова
ти,каои„наштеловати”резултат,има
јуониискуствасатим,кажеДрецун,
али,какододаје,стварјеутомешто
Албанијасадапојачавапричуоуједи
њењусаКосовом,нескривеноизража
вајућивеликоалбанскепретензије,док

истовременоалбанскиполитичарина
КосметупокушавајудаувукуСАДу
причуодијалогуБеоградаиПришти
не.Далијетонекадоброосмишље
накампањакојабитребалодаомо
гућистварање„великеАлбаније”,или
АлбанципокушавајудапреговореСр
бијеочланствууЕУискористедане
штодобију?

Наводећиовапитања,којасузаса
дабезодговора,Дрецунупозоравада
причаоуједињењуКосоваиАлбани
јесвакакониједобра,јердестабили
зујерегион.„Стварање‘великеАлба
није’сигурнонеможедапрођебез
парчањаМакедоније.Осимтога,ре

ферендумкојибибиоевентуалноодр
жаннаКосовунебибиолегитиман,а
његоврезултатједноставнонебимо
гао да се спроведе мирно”, истиче
Дрецун,додајућида„Србијасигурно

нећедозволитидаАлбанија,подви
домнекаквогреферендумаиуједи
њења,извршинасилнуанексијудела
нашетериторијеидатимеисрпски
народкојиживинаКосметуувучеу
некаквувеликуАлбанију”.

Упоредосаизношењемсценаријао
референдуму,РаминминистарзаАл
банце ван границе Пандели Мајко
(бившипремијерАлбанијеувремеНА
ТО бомбардовања Србије), говори
практичноо„великојАлбанији”–без
референдума.Уобаслучаја,наравно,
остајеотворенопитањедалибиКо
совоприпајањемАлбанијиаутомат
ски„ушло”иуНАТО,имајућиувиду
дајеАлбанијачланицазападневојне
алијансе.МајкојенаЕкономскомфо
румуалбанскедијаспореуПриштини
позваокосовскевластина„отварање
граница”1.јануара2018,називајућито
„европскомакцијом”.

Првипотпредседниквладеимини
старспољнихпословаИвицаДачићне
веруједајемогућапроменаформа
тадијалогаизмеђуБеоградаиПри
штине,натајначиндасеудијалог
укључинекоса стране, паниСАД.
Шефсрпскедипломатијенавеоједа
ћеКосово„малосутра”моћидапо
станечланУН,преносиТанјуг.Подсе
тиоједајезатоПриштинипотребно
дветрећинегласоваземаљачланица
инавеода„доксмомипријатељиса
РусијомиРусијаможедаставивето
натуодлуку”.

Улази ли пројекат велике Албаније у конкретнију фазу?

Док у Ва шинг то ну го во ре о стал ном вој ном при су 
ству у ју го и сточ ној Евро пи и ак тив ни јој уло зи у 
спре ча ва њу „но ве бал кан ске кри зе”, у Ти ра ни и 

При шти ни на ја вљу ју при па ја ње Ко со ва Ал ба ни ји

Својатања на истоку Балкана

Бугарска би да и Горанце прогласи 
припадницима свог народа

П оследобијањастатусамањине
уАлбанији,Софијајекренула
офанзивнодапроглашаваГо

ранцеБугарима.„Бугарскатражизва
ничнопризнањебугарскемањинена
Косову,несамокаонаставакнедав
ногпризнањанашемањинеуАлба
нији,већкаодеоредовнедржавне
политике”,изјавиојезаБИРНПетар
Харалампијев,шефДржавнеагенци
језаБугареванграница.Какопрено
сипортал„Балканинсајд”,Харалам
пијевјерекаодасупрошленедеље
седниципарламентарногодбораза
Бугареуиностранствуприсуствова
лиичлановизаједницеГоранацана
Косову,којитражебугарскииденти
тет.

„Бугарскајебиламеђупрвимзе
мљамакојесупризналеКосовокао
државу.ЖелимодаБугаринаКосо
вубудупризнатикаомањина,како
бисмоимпомоглидаживебољеида
имајубољемогућностидаучема

терњијезикиочувајусвојукултуру”,
истичеХаралампијев,чијесу„Уједи
њенепатриоте”мањинскипартнеру
бугарскојвлади.Харалампијевкаже
дасуГоранцикојиживенаКосову
браћа,сестре,рођациикрвнисрод
нициетничкихБугарауАлбанији,ко
јису13.октобра,доношењемЗакона
онационалниммањинама,признати
каоједнаоддеветмањина.

АдемХоџа,јединипосланикгоран
скемањинеуСкупштиниКосоваи
чланпарламентарнегрупеСрпскали
ста,каже:

„Свипокушавајуданасприсвоје.
ОсимБугара,топокушавајуиМаке
донци.АлимисмоГоранци,којиима
јусвојнационалниидентитет,тради
цију,културуисловенскијезик”,ис
тичеХоџа,којије13.новембранапу
стиозаседањекосовскеПарламен
тарнекомисијезаевропскеинтегра
ције,јернијебилопреводанасрпски
језик.Хоџапојашњавадапопопису
Приштинеиз2011.наКиМима11.500
Горанацаидазнадасупојединизбог
ратовадеведесетихпочелидасеиз
јашњавајукаоБошњаци.

ОткадајеБугарскаушлауЕУ,мно
гисаКосовапокушавајудадобију
њенпасош,патакоиГоранци,каже
НазимМехмеди,координаторзаса
радњусамедијимауопштиниГора.

БЛЕДУЊАВИ СТАВОВИ ЕУ
СвакапроменаформатаудијалогуБеоградаиПриштине,укључујући

иангажовањеСАД,морадабудеподржанаиодСрбије,поручилисууме
ђувременуизБрисела.„ЕУјепосредникудијалогуБеоградаиПриштине.
Надвемастранамаједаседоговореосадржају,формату,брзинииаген
ди”,изјавилајезаТанјугпортпаролкаЕвропскекомисијеМајаКоцијанчич
ипоновиладаЕУиСАД„блискосарађују”кадајеречозападномБалка
ну.
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Сусрети челника Крагујевца са мађарским привредницима

Мађарска отвара почасни конзулат у Крагујевцу 
као најаву интензивније сарадње са центром Шумадије

Н апозивКомитетазаЗападни
БалканПривреднекомореМа
ђарске,делегацијаКрагујевца

представила је економске и при
вреднепотенцијалетогграда.Госту
јућуделегацијучинилисуАлексан
дарШтајн,помоћникградоначелни
казаунутрашњуимеђународнуса
радњу,ЗоранРајовић,помоћникгра
доначелниказанадзорнадинвести
цијамауванпривреднимделатно
стимаиПредрагЛучић,директор
РегионалнепривреднекомореКра
гујевац,

ДелегацијаКрагујевцаразговара
лајесадвадесетакпредставникаве
ликихмађарскихкомпанијаизра
зличитихобластииупозналаихса
привреднимамбијентом,потенција
лимаимогућностимазапроналаже
њезаједничкихинтересаиоствари
вањесарадње.

– Одизузетногјезначајатошто
јемађарскастрана,поредбројних
градова у Војводини и Београда,
Крагујевацпрепозналакаоградода
клећекренутисаекономскимипри
вреднимплановимакаЦентралној
Србији.Надамосеиочекујемода
ћемоунаредниммесециманапра
витиконкретнекоракеуоквируове
сарадње, јерјенашциљстварање
добрепословнеклимеипривлачење
инвестицијакојећеотворитинова
раднаместа–рекаојеАлександар
Штајн,помоћникградоначелника.

Уоквирусарадњепланирано је
потписивањеМеморандумаосарад
њиизмеђуПривреднекомореМа
ђарскеиПривреднекомореСрбије,
РегионалнепривреднекомореКра
гујевациГрадаКрагујевца.Мемо
рандумпредвиђаотварањеКанце
ларијеКомитетазаЗападниБалкан
ПривреднекомореМађарске,уци
љупромовисањапотенцијалаграда
Крагујевца, али и посредовања и
пружањалогистичкеподршкема
ђарскимпривредницимакојижеле
даинвестирајуунашград.Уједно,
МеморандумћепромовисатиКон
зулатМађарскесаседиштемуКра
гујевцу,чијићепочасниконзулбити
бизнисменМиланРадуновић,наја
виојеШтајн.Послезваничногпотпи
сивањаовогдокументапланиранаје
посетазаинтересованихмађарских
привредникаКрагујевцу.

ЗоранРајовић,помоћникградона
челника,рекаоједаједелегација
Крагујевцаималавеомазначајани
успешан састанак коме су поред
представникавеликихмађарских
компанија, присуствовали и пред
ставнициМинистарстваспољнихпо
словаМађарскеидиректориПри
вреднекомореМађарске.

– Тојеоноштонамдајесигур
ностигаранцијудаћепројектиоко
јимасморазговаралиунаредном
периодубитииреализовани–додао
јеРајовић.

„Од изузетног је значаја то што је мађарска страна, 
поред градова у Војводини и Београда, препознала 

Крагујевац као град одакле ће кренути са 
економским и привредним плановима ка 

централној Србији”, каже помоћник 
градоначелника Крагујевца Александар Штајн

РЕГИОН

ЕУ помаже формирање нових културних установа 
и информативног центра на српском и мађарском језику

К акојеречено,задациПројекта
супокретањеинтернетинфор
мативногцентранамађарском

исрпскомјезику,каоиуспостављање
српскихимађарскихкултурнихцен
тарауМорахаломуинаПалићу.Осим
тога,циљјеиинтегрисањеНовогСа
да,каобудућеЕвропскепрестонице
културеукултурниитуристичкижи
вотпограничногрегионаМађарскеи
Србије.

„ГрадНовиСадјепоносанштоуче
ствујеуреализацијитогбитногизна
чајногпројектапрекограничнесарад
њеизмеђуСрбијеиМађарске,аГрад
скууправузакултурупосебнораду
јечињеницадајеонстопроцентноу
складусаСтратегијомкултурногра
звојанашегграда”,рекаојечланГрад
скогвећазакултуруДалиборРожић.

„Тупресвегамислимнадецентра
лизацију културних садржаја, али
крозтајпројекатпостојиприликада
се представе културнеинституције
нашегграда.Већинакултурнихсадр
жајабићеобухваћенаунасељимаКо
виљ,Ченеј,ТелепиФутог,такодакроз
теактивностиутичемоинаоствари
вањециљевазацртанихнашомстра
тегијом.КрозреализацијуИПАпро
јекта,ГрадиГрадскауправазакулту
руће,прекосвојихинституција,има

ти прилику да обезбедe одређену
опремунеопходнузаштобољеорга
низовањеирадустанова”,рекаојеРо
жићидодао:

„Унаредномпериодутежићемока
томедавишенашихинституцијакул
туреаплициракодфондоваЕвропске

уније,јернамјециљ,сједнестране,
данатајначинзаресоркултуреобез
бедимоштовишеновца,асдруге,да
повећамокапацитетнашихустанова.”

ПоречимадиректоркеЕврорегио
налнеразвојнеагенцијеДКМТЕстер
Чокаши,пренеколикомесеципокре

нутјепројекатвеликогзначаја.Уње
муучествујуНовиСад,Палић,Мора
халомиРазвојнаагенцијаДКМТ.

„Тимпројектомсможелелидапри
ближимостановништвопограничног
подручјаСрбијеиМађарске,дабисмо
сазналиштаседешавасдругестра
неграницештосетичекултуре.Од
носиизмеђунашедведржавесудо
бри,аликултурнасарадњаниједо
вољнојака.Малојеонихкојидолазе
изНовогСадауСегединдабипогле
далинекупозоришнупредставу,као
штонистановнициСегединаиКечке
метанисуупућениукултурнадеша
вањакојасеодвијајууВојводини.Чак
ниЕгзитфестивалнијеувеликојме
рипознат,амалоњихзнадауНовом
Саду постоји иДинопарк за децу.
Стоганаовајначинжелимодаемиту
јемоштовишеинформацијастанов
ништвуВојводиненасрпскомјезику,
ажељанамјеидаштовишењихпо
сећујекултурнеманифестације”,ре
клајеЕстерЧокаши.

Какојеказала,јошједанодциље
ваИПАпројектаједаинституциона
лизујетедогађаје,собзиромнатода
ће 2021. године две представнице
ЕврорегијеДКМТ,НовиСадиТеми
швар,битиЕвропскепрестоницекул
туре.

Мађарско-српска културна и информативна сарадња

У „Мастер центру” Новосадског сајма представљен 
је ИПА пројекат прекограничне сарадње „Colorful 

cooperation”. Нови Сад је један од партнера у 
пројекту који има за циљ развијање свеобухватне 

културне стратегије за цео мађарскосрпски 
погранични регион

Крагујевац

Нови Сад
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САРАДЊА

Тачке спајања у служби пројеката и програма будуће сарадње
У просторијамаСрпскеземаљске

самоуправегостесудочекалии
поздравили Вера Пејић Сутор,

председницаСамоуправеСрбауМа
ђарској,ЉубомирАлексов,представ
ник Срба у Парламенту Мађарске,
члановискупштинеСрбаичелнициин
ституција.ПредседникМађарскогна
ционалногсаветаЈенеХајнал,захва
лиосенадобродошлициипредаодо
маћинима пригодан поклон. После
обиласкаканцеларијаСамоуправе,де
легациједвејумањинапримљенесуу
Парламенту,усали„Естерхази”,гдесу
имдомаћинибилиЈаношЛаторцаи,
потпредседникПарламентаиАтила
Филеп,државнисекретар.

ЉубомирАлексовјепритомодр
жаопригоданпоздравниговор,аРа
деДробац,амбасадорРепубликеСр
бије,присутнимасеобратиоследећим
речима:

„Захваљујемседомаћинима,јерје
Парламентместогдеоваквиразгово
ритребадасеводе.Данас,кадасу
политичкиодносиМађарскеиСрбије
нанајвећемнивоууисторији,веома
једобраиницијативадасеоведвеза
једницесастајуиразмењујуискуства
заунапређивањеобостранихинтере
са.”

АтилаФилепјеистакаодапробле
миувекдобијајумноговећипублици
тет,пазатонетребадозволитидадо
њихдође.

„Добројешторазговарамоинегу
јемоодносесанародностима,штоја
чаиобогаћујесвенас”,рекаојеФи
леп.

Назаједничкојседници
билојеречиоактивности
мадвејумањинскихзајед
ницаупротекломперио
ду.ВераПејићСуторјеиз
неладетаљеозавршеним
ипланиранимпројектима
СамоуправеСрба уМа
ђарској.ЈенеХајналјего
вориооНационалномса
ветумађарскенационал
немањине,који је јеод
маја2017.годинепреузео
координацијусаветана
ционалнихмањинауСр
бији,утрајањуодједне
године.

ЉубомирАлексовјеза
тимпредложиоформира
њеНаграде„КраљицаЈе
лена”,којабисесвакего
динедодељивалапојед
ној истакнутој особи из

редовамађарскезаједни
цеуСрбији,односносрп
скеуМађарској.Поњего
воммишљењу,додељива
њеодликовањаималоби
позитиван утицај на до
бросуседскеодносе,каои
наодноседвенационалне
мањине.

ОвомприликомсуМар
тина Гонди, директорка
Војвођанског мађарског
културног института, са
седиштемуСентииПетар
Ластић,директорСрпског
института,саседиштему
Будимпешти,представили
својеинституцијеињихо
веделатности,накончега
је уследио свечани чин
потписивањауговораоса
радњи.

ИгорРус,потпредсед
ник Самоуправе Срба у
Мађарској, говорио је о
наставкусарадњедвемањине:

„Умарту,напрвомсастанкууСу
ботици,почелисмодасеупознајемо

инашпутициљевисууглавномиден
тични.Тојеначиннакојидасепред
стављамоисачувамосвојидентитет.

Збогповољнеполитичкеклимеимамо
могућностзајошчвршћусарадњуи
континуиранирад.”

МартинаГондијеистаклаважност
укључивањаВојвођанскогмађарског
културногинститутауоверазговоре
ипотписивањауговораосарадњиса
Српскиминститутом.

„Могућностзасарадњуизаједнич

кепројектепостоји,већудецембру
јепланиранпрвисусретуСенти.Не
сумњамдаћемозаједничкимрадом
остваритиуспешнусарадњуидобре
програме”,изјавилајеГонди.

ЊеномишљењеделииПетарЛа
стић.Поњеговимречима,овојеједан
оквирниспоразумкојиотварамогућ
ностизаразменуинформација,лите
ратуре,публикација,заузајамноуче
шћеупрограмима.Споразумморада
сепопуниконкретнимсадржајимаи
програмима код формирања годи
шњихплановарада.

„Имамодостадодирнихтачакау
раду.Мађарскиинститутјевеома
успешануобјављивањумонографи
јаонасељимамађарскезаједнице,о
завичајнојисторијииразменаиску
ставабинамдобродошла.Такођесе
веомауспешнобавидигитализаци
јомњиховогписаногнаслеђаипра
вљењемвиртуелногмузеја.Миима
моистизадатакизначилабинамњи
ховапомоћнатомпољу.Проучава
њесрпскомађарскихкултурнихве
зајенеизбежнозаобеинституције,
каоиистраживањеживотаједнема
њинеувећинскојсредини.Успора
зумјенамојзахтевунетодасепо
кушасарадњанатемуизрадеразних
помагала,стручнихматеријала,тер
минолошкихречниказастручнутер
минологијууадминистрацији.Овоје
неопходно да бисмо унапредили
употребусрпскогјезикауорганиза
циономживоту.Сигурансамдаима
јошмогућностизаунапређењеслу
жбенеупотребемађарскогкаома
њинскогјезикауСрбијиидатумо
жемодапронађемозаједничкуте
му”,сматраЛастић.

СусретуБудимпештизавршенјеза
једничкомпосетомсрпскојцрквиСве
тогЂорђауцентрумађарскепресто
нице.

Катарина Павловић

Делегација Мађара из Србије у узвратној посети Србима у Мађарској

Чланови Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској 
и челници њених институција, састали су се и 

разговарали у Будимпешти са члановима 
Националног савета мађарске мањине у Србији, 
приликом њихове узвратне посете, уприличене 

29. новембра у мађарској престоници

Јене Хајнал:

ИСКОРИСТИТИ ДОБРЕ ОДНОСЕ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ

Послеседнице,ЈенеХајналјезанашлистизјавиода
сматракакосуоваквазаједничкаокупљањавеомазна
чајна.

„СамоуправеМађарауСрбијииСрбауМађарскојима
јувеликуулогудабинашедржавеградилетакавпутко
јићебитиодзначајазамањине,накомећеимбитиомо
гућенодасачувајусвојидентитет,културуијезик.Мо
рамоискориститидобрусарадњуСрбијеиМађарске,да
бисмојошвишеостварилисвојеинтересе.Увремевели
кихмиграцијамладих,морамонаправитидобрестрате
гијеуобразовању,култури,информисању,службенојупо
требијезика,каоипородичнестратегије,дабисмомла
депривуклидаостануусвомзавичају.Мађарскавлада

насуовомевеомаподржава,обезбеђивањемвеликих
средставазаизградњуразнихустановаиинституција,да
вањемстипендијаисредставакојапомажудасесачува
мађарскиидентитет.Србијаимадобреодносепремама
њинама,алифинансијскаподршказаостаје,пазатовели
куважностимаулазакСрбијеуЕУ”,рекаојеХајнал.

Онјеистакаодавеликуважностуунапређењуодно
садвејуземаљаимапотезмађарскогпредседникаЈано
шаАдераибившегсрпскогпредседникаТомиславаНи
колића,којисууЧуругуодаличастневинимжртвама,
СрбимаиМађарима.Овимпотезомсу,каженашсаго
ворник,допринелидасеобемањинебољеосећајуида
имајувећусигурност.
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АКЦИЈЕСрпско позориште у Мађарској на путу хуманости

Прикупљене играчке и школски прибор 
за децу са посебним потребама

Х уманаидејадасепомогнедру
гоме,врхунскијепринципхри
шћанскогживотаисаживотаса

људимапореднас.Управонаовомпу
тудобрихделанашаосе26.новембра
икреативнитимСрпскогпозориштау
Мађарској,начелусадиректоромМи
ланомРусом.Сала јебилаприпре
мљеназадочеквишеод60љубитеља
позоришта, столице поређане и по
сцени,великистонаулазубиојепо
стављенкакобисвионикојипристи
жумоглидатуставеукраснекесе,
шаренепакете,укојимасусекриле
играчке,бојице,фломастери,сликов
нице,илинекидругиматеријалкоји
секористиунаставизанајмлађе.

УметничкисекретарСрпскогпозо
риштаБранимирЂорђев,брижљиво
јераспоређиваопоклонекојисупо
лако почели да прекривају црвени
столњак.Посетиоцисуулазилииса
букетимацвећакојејеочекивалоглу
мицу Кату Чонгради. Уметница се
спремалазапочетакпредставе„Сиси
ија”,којујесаманаписалаивећду
гоизводи.

Публикајеупијаласаодушевље
њемпознатупричуоаустријскојца
рициимађарскојкраљициЕлизабети,
којаупредставипребирасећања,„го
вори”сФранцемЈозефом,својомде
цом,причаострогостибечкогдвора
ипротоколусакојимсеборила,алии
оважнимсусретимасаистакнутим
историјскимиполитичкимличности

ма у Мађарској, као
штосуДеакФеренц,
гроф Елемир Баћањи
(Batthyány Elemér) и
наравно о пријатељ
ствусАндрашијем,о
чемуиданасживеро
мантичнеприче.Музи
каиизабранисонгови
нанемачкомимађар
скомјезику,каоиин
тересантна сценогра
фија која дочарава
чипкастисалонпозна
тецарице,преносепу
бликуутадашњисвет,
којасетокомпредста
венеустежедазапље
скауритму.

– КатуЧонградипознајемвишеод
15година,тадасмозаједноигралиу
представи„ПевајгоспођоТери”.Уче
ствовао јеи ЈосоМаторицимноги
другимађарскиглумци.Онајенапи
сала многе текстове за позоришне
представе, редитељ је и слободни

уметник.Кадасмосенедавносрели
уЛигетуонамијепредложиладасе
помогнедецисапосебнимпотреба
маизшколе„БарошГабор”,идасеод
игра једнадобротворнапредстава.
ПозориштејеодмахприхватилоКа
тинудивнуидеју,мисмопонудили

нашусалуиреализацијуовепредста
веисвисморадобилидомаћини.Сви
посетиоцидонелисунекуиграчкуили
школскиприбор,акотонијеучинио,
приложиојенекасредства,коликоје
могао,исвећетоићиушколу,гдеће
децатомоћидакористе–објаснио
намјеМиланРус,комесеуметница
посебнозахвалиланакрајуизвођења
представе,позвалаганасценуиуду
хупредстојећихпразникапоклонила
мубожићниукрасуобликусрца,са
дивномпоруком„гдејевера,тамоје
инада,гдејенада,тамојеиљубав”.

Глумицајеаплаузнасцени,којије
добила од препуног
гледалишта,поделила
ипоклониласвимчла
новимаСрпскогпозо
риштауМађарској,на
јављујућидаљусарад
њуипредставуујану
ару2018.године,која
јепосвећенауспомени
нањеногпокојногму
жа,ИштванаШ.Нађа
(S. Nagy István), чије
текстовепознатихма
ђарскохшлагерапева
јумногипознатипева
чи на овом простору.
Напредстојећојпред
ставиСрпскопозори
штећеусвомпрепо
знатљивомманируот

певатипознатепесмеутерциибал
канскомманиру,штоћебитипрвата
кваобрадапознатихмелодијаинова
приликазасусретсаовомдивномглу
мицомисрпскимпозоришнимансам
блом.

Д. Б.

Глумица Ката Чонгради одиграла је у сали Српског 
позоришта у Мађарској комад „Сиси и ја”, који је 
сама написала и већ дуго изводи, а посетиоци су 
уместо улазница, на представу доносили школски 

прибор и играчке, намењене деци са посебним 
потребама из школе „Барош Габор”

Г лавнициљДипломатскогбазара,
одржаног26.новембраухотелу
„Интерконтинентал”, био је да

прикупесредствапродајомнационал
нихпроизводанаштандовимадипло
матскоконзуларнихпредставништа
ва,ипотомупутедецисапосебним
потребама,ромскојдецикаоидечјим
болницама„ХејмПал”и„СентЛасло”
уБудимпешти.

ШтандСрбијебиојеуређенуна
ционалномстилусасрпскомзаставом,
украшенћилимима,везенимпешки
рима,производимаодпустованевуне
и бројним другим традиционалним
предметимаиспецијалитетима.Посе
тиоцису,осимукуповини,моглида
уживајуиудегустирањусрпскихви
наиракије.Присутнисубилииамба
садорСрбијеуБудимпештиРадеДро
бацињеговасупругаСветлана.

У изјави за наш лист, амбасадор
Дробацјеизразиозадовољствошто
Србијаиовегодинеучествујенаовој
манифестацији.Онсезахвалионадо
нацијамасвимаонимакојисусвојим
призводимапомоглиуспешнупрезен
тацијуСрбије,каоиколективуамба
садеисрпскојзаједнициуМађарској,

којајесвојимангажовањемдоприне
ладаиовегодиненаступСрбијебу
деуспешанивеомазапажен.

Осимпознатихсрпскихпрехрам
бенихпроизводаиспецијалитета,по
сетиоцесупривуклиипроизводиод
вунеисрпскивез.Оверукотворине
једониралоУдружењеБео-етнови-

зија изБеограда.Нисуизосталини
производисавременогмодногкарак
тера, попут дизајнерског бренда
„Шкрабац”.

Дипломатскибазарсеодржавапод
покровитељствомсупругемађарског
председника,АнитеХерцег,којајеи
личнопосетилаштандСрбијеинање
мусеукраћемразговорузадржала
сагоспођомСветланомДробац,су
пругомсрпскогамбасадора.

„Иовегодинештандамбасадебио
јевеомабогатиизазваојевеликоин
тересовањепосетилаца.Веомамије
драгодасунашштандпосетилесу
пругепредседникаМађарскеЈаноша
Адераиминистраспољнихпослова
МађарскеПетераСијарта,којесупо
служенетрадиционалномсрпскомпо
гачомислаткишимасрпскихфирми.
Србијајеиовомприликомафирмиса
ласвојенационалнебрендовеипри
вреднемогућности”,реклајеСветла
наДробац.

Доприносовојманифестацијида
лајеисрпсказаједницауМађарској,
учешћемКУДа„Табан”,каоипоклон
графикомуметникаМиланаЂурића.
Подсрпскомзаставом,садавећтра
диционално,учествовалајеипосла
стичарница„Самош”.

Д. К.

Хуманитарна акција супруга страних дипломата у Будимпешти

Запажено учешће Србије на овогодишњем 
Дипломатском базару

У мађарској престоници 
је по седми пут одржан 
Дипломатски базар, на 
коме су продаји били 
намењени национални 

производи из 
четрдесетак земаља, које 
у Мађарској имају своја 

дипломатска 
представништва. Сав 
приход намењен је 

оболелим и малишанима 
са посебним потребама

Српски штанд посетила је и супруга председника Мађарске Анита Херцег, 
чији је домаћин била Светлана Дробац, супруга амбасадора Србије

Глумица Ката Чонгради у улози принцезе Сиси
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ Марко Декић Бодољаш (1937-2017)

Човек који је веровао у моћ поезије и људску доброту
С викојисупознавалиМаркаДе

кићаБодољашапростонисупо
веровалидаје20.новембрате

кућегодинеусвојој80.годиниживо
тауБудимпештипреминуопесник,
дугогодишњиновинарикултурнирад
ник.Ништанијенаговештавалодаће
увекнасмејаникњижевникотићи,cа
својимстиховимаиплановима,веза

нимзаобјављивањејошједнезбирке
песама.Оњојмијепричаопредсаму
пројекцију документарног филма

„Шајком небу под облаке”, аутора
ЂорђаШибалина,земљакаизСанто
ва,родногселакојегајепратилото

комцелогживота.Икојемсеувекра
довраћао.

МаркоДекићрођенје22.септем
бра1937.годинеуСантову.Основну
школујезавршиоуродномселу,да
бипотомматурираоуСрпскохрват
ској/Хрватскосрпској гимназији и
Учитељској школи, а одмах затим
укључио се у културнопросветни
радЈужнихСловенауМађарској.Пр
војекаоучитељрадиоуХрватској
Кемљи,градишћанскохрватскомна
сељу,апотомгодине1959.запослио
сеуДемократскомсавезу Јужних
СловенауМађарској.Двадесетлећа
радиојекаовиширеферентзакул
турнапитања.Од1979.годинепочео

јерадитикаоновинарууредништву
„Народнихновина”,анаконоснива
ња„Хрватскоггласника”,недељника
ХрватауМађарској,постао
језаменикглавногиодго
ворногуредникапоменутог
листа.Натојфункцијира
диојесведосвогпензиони
сања.

Већ у раној младости
МаркоДекићјепоказаове
лико интересовање према
књижевности.Првепесмесу
мусветлостданаугледале
у „Народним новинама” и
„Народномкалендару”.Пло
данпесникјеушаосавели
кимбројемсвојихпесамау
антологијупесништвахрват
скеисрпскемањинеуМа
ђарској,штампане1969.го
дине,којајеносиланаслов
„Уколо”.

Декићевапрвасамостал
назбиркапесамаобјављена
је1979.годинеподнасловом
„Дуганадзавичајем”.Потом
суследилезбирке„Сунчана
поља”, „Тишине иљубави”,
„Стопамадетињства”,„Сба
чванскеравнице”,„Мирисиврбика”,
„Пружимируку”инакрајујеобја
вљенаи„Мојајепјесмашарена”.

– Срочио сам ја доста за тих
осамдеценија.Изашломиједевет
књига,овапосљедња„Мојајепјесма
шарена”гласизадјецу.Достатогаје
објављеноиуразнимантологијама
убившојЈугославији,чаксамиуМа
ђарскојзаступљенувишеантологи
ја.Превелисумеинамађарски,сло

вачки,румуњски,њемачки,енглески,
ромскијезик,пачакинаесперанто.
Осимтога,исампреводим.Јапишем
насвомматеринскомсрпскохрват
скомјезику.МајкамијеСрпкињаби
ла,атосамнагласиопредсвимако
јисумеудостојилиприликомпри
редбе,којусуорганизиралиумоју
частповодоммог80.рођендана–
рекаомијеМаркоДекић,комесуу
„Кроатици”,уБудимпешти,26.сеп
тембраприредилипригоднорођен
данскославље.

Онјезатуприликупозваомного
бројнесвојепријатеље,госте,међу
којимасусенашлииСрби.

– Ја волим пријатеље, имам их
хвалаБогудоста.Вјерујемдаужи
вотунисамникогаувриједио.Намо
јурођенданскупрославудошаојеи
нови предсједник Друштва хрват
скихкњижевникаЂуроВидмаровић,
којимијестарипријатељ.Али,били
супозваниидошлисумиугостеи
дрМаркоРус,МитаЖивић,дрИван
Голуб,ПетарМилошевић,којимије,
такођер,уредиоједнуодзбирки„Ти

шинеиљубави”ијошмноги,којису
меудостојилиибилисамномнатој,
заменевеомадрагојсвечаности.

Нажалост,завесаживотаМарка
Декићасе20.новембразаувекине
заустављивоспустила.Наконкрат
кеитешкеболести,уснуојепесник
којијеволеопесме,фолклор,при
јатеље,дружење.

ЧикаМарко,Вашлик,људскавели
чина,дело,Вашепесме,заувекћеоста
тисанама.Унашемпамћењуисрци
ма.НекаВамјеславаивјечнајапамјат.

Предраг Мандић

„Мајка ми је Српкиња била, а то сам нагласио пред 
свима који су ме удостојили приликом приредбе, 

коју су организирали у моју част, поводом мог 
рођендана”, рекао нам је недавно познати 

књижевник и новинар Марко Декић, који је овај 
свет напустио 20. новембра, у својој 80. години

ПОСЛЕДЊИ ИСПРАЋАЈ У РОДНОМ САНТОВУ
МаркоДекићјеприпремиоидесетукњигу,којатектребадасештам

па.Онаносинаслов„Повратаккоријенима”.Увезисњом,онјерекаосле
деће:

– ЈасамсевратиоуСантово,јермекоријенивукукући.Чаксмоику
ћукупилитамо.Припремиосамтукњигу,аонајесижедосадашњегамо
гастваралаштваидосадашњегаживота.

СахранаМаркаДекића,којијебиоомиљенмеђуХрватима,Србимаи
Словенцима,каоимеђусвимљудимадобревоље,бићеобављенанагро
бљууњеговомродномСантову,16.децембрасапочеткому10сати.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 339 2995

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

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

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

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

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

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

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

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

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs
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Свечанст у српској светињи на југу Мађарске

Mанастир Грабовaц прославио своју храмовну славу
У манастируГрабовaцje21.новем

брадостојнојепрослављенахра
мовнаслава–СаборСв.арханге

лаМихаила.Усветињигдесуверници,
којисунавиклинамасовноокупљање
српскихправославнихверникаприли
комодржавањапетровскогдуховно
народногсабораујулу,овомприли
компомалоразочараноконстатовали
дајемалоњихдошлодаприсуствују
прославиАранђеловдана, храмовне
славемонуменатлнецркве,којајеса
грађенауXVIIIвеку.

Узсаслужењесвештенства,свету
архијерејскулитургијуслужиојеепи
скопбудимскиЛукијан.Преосвећени
владикајеуједноодржаоисвечану

славскупроповедприликомкојејего
вориоонебоземнојрадостисветели
тургије, важности поста, анђелској
хијерархији,улозианђелаиарханге
ла:

„Анђелииарханђели,онисунека
коједнавезаизмеђуБогаиљуди.И
свакичовеккадјекрштен–детекад
јекрштено–онидобијуанђелачува
ра.Свакапородицахришћанскаима
анђелачувара.Докле?ДокслужеБо
гу.КадсеокренеодБога,ондасеиан
ђеоокренеодоних,којисусеокре
нулиодБога.Иондадолазекатастро
феинесреће.”.

Епископбудимскијеподсетиодаје
Св.архангелМихаилобиоизаштитник
домаНемањића,онјебиокрснасла
ваСветогСаве,Немањеисвихпото
њихкраљеваицарева.

„Гдегодсумогли,онисузидализа
дужбине,посвећенесвојојкрснојсла

ви.АкоотиђетеуПризрен,тамоћете
наћитемељеједнецрквезакојусуре
клидајечудотворна,најлепшанасве
ту.АакоодетеуДалмацију,Крку,ви
дећетегдејецараДушанасестра–

Јелена–направилапредивниманастир
Крку,којииданданасслужикаоје
данрасадниксвештенстваимонаштва
нашеЦркве.”

ВладикаЛукијанјеосветиовитраж
сликомСветогвеликомученикаГеор
гија,којијесветињидариваокумово
годишњеславеХаџиЛазарЛалић,ви
тражистаизСомбора,односно,две
иконе–СветогоцаНиколајаиСветог
великомученикаДимитрија–којеје
поклонилагоспођаЉубицаСтојано
вићКашалинизКнежева,Републике
Хрватске.

Ни овогодишње аранђеловданско
слављенијемоглодапротекнебезсве
чаногчинарезањаславскогколачаи
благосиљањакољива:кумоваојеХаџи

ЛазарЛалић,којемјеовобилотреће
поредукумовањеуманастируГрабов
цу:

„Заменекумствозначисве.Изахва
љујемсеБогуштомејеудостојиода
могудабудемкумславе,овесветиње.
Волимовајсветихрам,аславскутра
дицију,кумовањежелимдапренесем
инамојесиновеињиховепородице.”.

ПрославаСв.архангелаМихаилапо
томнастављенајеагапеом,пригодним
послужењем. Повео се разговор и о
судбиниманастирачијијезаштитник
најугледнијимеђубестелеснимсилама
инајближинебескомпрестолуисма
траседајеонспасиовојскуанђелаод
понорапалихСатаниниханђела.

П. М.

ДУХОВНОСТ

Духовне прославе у Печују

У знаку екуменизма, верске и националне толеранције
У Печујусуутокуадвентскипро

грами.Сличноранијим,иовего
динетрадиционалнаманифеста

ција,уорганизацијимесногЕтнограф
скогмузеја,одвијасеузнакуекуме
низма,љубавиимеђусобнетолеран
ције.Требарећидаруководствому
зејскеустановеништанијемењалоиз
аспектаорганизације,пајенаконпо
кретањашестонедељногсеријала,у
реализацијубезизузеткаукључило
представникехришћанскихЦркава,
какозападне,такоиисточне.

Уоквирусеријалакојитрајеод12.
новембрадо17.децембра,свакенеде
љепалисепоједнасвећа,азатим,та
кође,умузеју,следииагапе.Главни
организаторманифестацијеИштван
Бурјан,руководилацЕтнографскогму
зејапозивјеупутиоипредставници
маСрпскеправославнецрквекојису
изашлиусусретмолбидомаћина,па
је19.новембрагостприредбебиопро
тођаконАндрашШтријк.Прењега,
својемислиопредбожићнимприпре
мама,телепоти,величиниБожићаса
аудиторијумом је поделилаМарија
Кевеши,посланикЛокалнесамоупра
веградаПечуја.

Након ње, протођакон Андраш
Штријкјеприсутнимаговориоосво

јимпредбожићнимосећањима,поде
лиосвојамишљења,везаназапразник
РођењаХристовог,истичућипритоме
важностдоношењажртвеипоста.Он
јенагласиодабиданашњисвет–ка
дасвакојуриинемавременамалте
ненизашта–требаодаелиминише
самовољуипредсобомбитребаода

имациљ,којисезовевечитаљубав,
духовнарадост!

ПредставникСрпскеправославне
црквејеупозориодасеморајусачу
ватистариобичаји,традиције,пред
мети,наиме,нашипрецисууправо
њимазахваљујућисачувалисвојиден
титет.Иразнеодлике,међуњимаи

празновања разних празника, лепе
обичаје,међукојимасеналазеиони
божићни.

„Нажалост,хришћанствочестопу
талоше,непрецизнодефинишу.Уве
зисњимкажудајетоједнакорисна
ствар. Хришћани одржавају школе,
градеболницеируководењима,ијош
ређајуразнедругествари.Међутим,
суштинскигледајући,свесутосамо
последице.Требадаимамонаумуда
јесрж,суштинахришћанстваљубав.
ЉубавизмеђуБогаичовека,односно,
измеђучовекаичовека.Итавеза,ко
јаусебиносиљубав,ускороћедасе
родиунашемдруштву.РадисеоИсу
суХристу,којијетуљубавзаписаоу
нашасрца”,рекаојепротођаконАн
драшШтријк.

БогоугоднеречипротођаконаАнд
рашаШтријказамениојепотомпри
годни културни програму којем су
предбожићнуибожићнуатмосферу
дочаралисолисткињаАнетСентеши
њенсупруг,фрулашЈаношБалог.

Адвентсковечеприведенојекрају
паљењемсвеће:другуадвентскусве
ћузаједничкисузапалилипосланица
МаријаКевешиипротођаконАндраш
Штријк.

П. М.
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Оаза балканског духа и ритмова у срцу Пеште
К акоможедаизгледаједнодо

бровечеумилионскомграду
викендомличнајестварисва

коимасвојемишљење.Неоспорноје
дасвакасуботњаноћуПештинуди
најразличитијеприликезадобарпро
вод,одрејвжуркидомирнихпабо
ваузживумузику.Љубитељиразли
читихврстапроводамогупронаћи
савршеноместозасвојуврстузаба
ве.

Оваквапонудаподразумевамного
букеигужвенаускимулицамакоје
супрепунебароваиресторанаупре
стоници.Сасвихстранамогусечу
тистранијезициидобропознатепе
сме.

Упркосвеликојконкуренцији,ЈУ 
журкауорганизацијиВилмошаШи
мона,одржавасетрадиционалнои
успешноусамомцентруграда,ујед
нојодулицакојесувикендомнајпо
сећенијеуБудимпешти.ИспредЕла-
тохаза,удугачкомредубилојеоних
којисудошлинаБалканску журкуу
жељидапробајуспецијалитетеса
овихпростораислушајутипичнуму
зику,алиинекихдругих,којисуу
пролазухтелидапогледајуштасе

унутрадешаваикакваје
журкаупитању.

Акобиунеколикоре
чи требало описати оп
штуатмосферуупросто
руЈУ журке,посетиоци
сујеокарактерисаликао
опуштену,спонтануи„лу
ду”ноћзапамћење.

Занимљивоједасена
ставља тренд да се на
Балканској журцимогу
срестии„локалци”,алии
људиизцелогсвета,што
семожепреписатиипо
годној локацији која је
посећенаодстранемно
гобројнихтуриста,каои
привлачностидогађаја.

МилаПетровић,којаје
ираниједолазиланаЈУ 
журке,поделилајесвоје
утискесанама:

– Ако упоредим ову
журкусаонимкојесусе
ранијеодржавале,билојемногови
шељудивечерас.Товероватнопока
зујекакојепопуларностовогместа
порасла.Билојемногоонихкојини

су са простора бивше Југославије.
Мислимдабимождатребалопрона
ћивећипростор,јернијебилодовољ
номестазаплес.Такође,супербиби
лодапуштајуинекеновијепесме,
јеримамногомладихпосетилацако
јимабисетосвидело.Свакако,од
личносамсепровела,јерпоредсрп
скехране,музикеиљуди,веченемо
жедабудепромашај.

Међуонимакојисупрвипутбили
нажурци,билајеиИринаИлинчић
изБечеја,којајевечеописалакаоне
заборавно.Онаобјашњава:

– Менисе,искрено,допаламаса
људи,јерсубилитоликоопуштении
свакојегледаосвојапосла.Свису
играли.Среласаммногопознаника
којивећгодинамаживеуПештии
очигледноједаиховаквидогађаји
окупе.Атмосферајеправадомаћа!
Достасмоипили,такодајежурка
незаборавна–веселододајеИрина
Илинчић.

Оникојиприпадајутрећојтипич
нојгрупигостијунаБалканској жур-
цисустранци,којимајеовопотпу

ноновоинепознатоискуство,пасве
посматрајуизпотпунодругогугла.

МасаКадурајепорекломизСири
јеинажурцијебилапрвипут:

– Оважуркајепотпунодругачи
јаодбилокојенакојојсамдосада
била.Углавномидемнахипхопвече
ри,паможетезамислитиколикаје
овобиларазликазамене.Биломије
веомаинтересантноисигурнобих
дошла поново. Атмосфера је била
пријатељскаилепојевидетиколико
људиуживајуовдеипевајусвизајед
но.Могласамдастекнемутисако
томекакољудисаБалканасхватају
забавуизадовољствомијештосам
тооткрила.Нисамразумеларечипе
сама,алисамигралаузмузикупра
тећиритам–реклајеМасаКадура.

Иакобисуботњузабавусвакоопи
саодругачије,премасвојиминтере
совањимаинавикама,понекадсејед
ноставносклопесвекоцкице,иједна
истажуркаумилионскомградупо
станесавршенпроводзастотинура
зличитихљуди.

Милана Мотика

Репортер СНН-а на омиљеном састајалишту младих

Новости из батањског КУД-а „Суферини”

Игре из околине Босилеграда ускоро на сцени
Ј есењиданисуКУДу„Суферини”

изБатање,измеђуосталог,донели
иновукореографију.Наиме,корео

графсакојимвећдужевремеово
Културноуметничкодруштвоуспе
шносарађује,ЉубомирВујчинизВр
баса,одвојиојетриданадачланове
друштванаучиновимкорацимаипо
ставииновукореографију.Коликоје
дугасарадњасаЉубомиромговори
ичињеницадањеговоприсуствоирад
већчитавудеценијуобележавајуба
тањскелетњефолклорнекампове.

Кореографијакојујеовогапутапо
ставионосиназив„Крајиште”,ипред
стављасплетигараизоколинеБоси
леграда,градаујугоисточномделу
Србије,насамојграницисаБугарском
иМакедонијом.Средствазановуко
реографијуобезбеђенасунаконкур
сурасписаномодстране„Батањског
удружењазаочувањесрпскекултуре

итрадиције”.Токомпрвогданаовог
интензивногтродневногкурсасавла
данисуновикораци,анапробамако
јесуодржанедругогдана,корацису
уклопљениукореографију.Пробесу
одржанеупериодуод10.до12.но
вембра,двапутадневно,ујутарњим
ипоподневнимчасовима.Овомприли
ком,друштвојепроширенозајошпет
новихчланица.Упитањусуученице
седмогиосмогразредаСрпскешко
леуБатањи,којесуизразилежељуда
својеучешћеуигри„Суферинки”на
ставеинаконуписаусредњешколе,
паикасније.

ЧлановиКУДа„Суферини”поносе
сеи чињеницомдасу захваљујући
новчанимсредствимадобијенимод
странеМинистарствазаљудскере
сурсе(ЕММI)иФондацијеМинистар
ства за људске ресурсе Мађарске
(ЕМЕТ),каоиучешћемнаконкурсу,

успелидаобезбеденовекомплетена
роднихношњи.Поредпостојећих,но
веношњећесвакакоумногомедопри
нетипрофесионалнијемприказуши
регспектракултурекојуносисрпска

традиција,атимеињеномуспешни
јемочувању,штојеоводруштвосеби
поставилокаоосновнициљсвогапо
стојања.

Сања Ковачевић
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Ј ужнословенски,апотомсрпскиба
ловиупрестонициЖупанијеЧон
градпростосупривлачилиљубите

љесрпскогнародногмелоса.Нијени
чудо,поштосубалскуманифестаци
јусвојимнаступомувеличалетакве
естраднеличностикаоштосуПре
драгЖивковићТозовац,ВераИвко
вић,МиланБабић,БраћаБајић,Биља
наПетковићМазаијошмногидруги.

Јошкрајемосамдесетих,почеткомде
ведесетихгодинапрошлогвекатра
жиласекартавишезатрадиционал
ниСрпскибалуСегедину,но,касније,
постепеносесмањивалапублика,да
бисенакрајубалугасио.

ПоследњипутБалуСегединуодр
жанје2012.године,кадајеузајед

ничкојорганизацијиСамоуправеХр
ватаиСамоуправеСрбауСегедину
гостмештанаињиховихгостијубио
легендарнипевачигосподинпанонске
шансонеЗвонкоБогдан.

Уследилојезатишје,но,овегодине
намолбумногихчлановасрпскеза
једницеуСегедину,руководствоСа

моуправеСрбауСегединуиМесне
српскезаједницеодлучилоједаоб
новиСрпскибал.

Приредбајезаказаназа25.новем
бариодржанајеуједномодугости
тељскихобјеката.Иакосусеорганти
заторипредвођениЈеленомФаркаш
Сејом,председницоммеснесрпскеса

моуправе помало плашилихоће ли
успетипривућипублику,попунитире
сторан,утомесууспели.Њихседам
десетакједошлоизНовогСентивана,
Сирига,Деске,Батање,абилојегости
јуиизБаје,пачакиСуботице,Срби
је.

Требарећидајеисаморкестарбио
изСуботице–задоброрасположење
присутнихпобринуосесастав„Бачки
тамбураши”.Члановипоменутогорке
страдочаралисупријатнуатмосфе
ру,пајебалсковесељеприведенокра
јусутрадануранојутарњимчасови
ма.

НаконуспешногоживљавањаСрп

скогбалауСегедину,чијеприређива
њејесуфинансираоКултурниидоку
ментационицентарСрбауМађарској,
руководиоциСамоуправеСрбауСе
гединуиМеснесрпскезаједницевећ
садаубеђенисудаћенаставаксле
дитидогодине.

П. М.

Дуги низ година, бал у Сегедину био је једна од 
водећих мањинских забавних манифестација у 

Мађарској. На балу су се окупљали не само Срби, 
већ и Хрвати, Мађари и Буњевци, жељни дружења 

и разбибриге, све док није угашен. Ове године, 
српска заједница у Сегедину одлучила је да ову 

традицију поново оживи

ЗАБАВАНаставља се лепа традиција у граду на Тиси

Активисти у Сегедину поново покренули 
одржавање Српског бала

Kонцерт познатог новосадског музичког састава

Тамбурашки оркестар „Васа Јовановић” забављао Дешчане
И мајућиувидудајетамбура,

тамбурашкамузикапопуларна
иуДесци,сасвимјеприродно

дасуДешчанијош4.новембра,при
ликомодржавања„Банатскогсабора”
радоприхватилипредлогсвогдрагог
пријатеља Зорана Бугарског Брице,
уметничкогруководиоцаидиригента
Великогтамбурашкогоркестра„Васа
Јовановић” да се поменути састав
представиуједнојодкултурнихоаза
СрбауМађарској.

Садругестраненесмесезабора
витидаје„тамбуранајпознатијисим
болравничарскогкултурногиденти
тета.Ниједандругисимболнегово
ритоликоољудима,њиховимобича
јимаиживоту,њиховојнадиивери,
радостиитузи,љубавиоравници,о
Дунаву…”.

Дајетако,присутнисусемогли
уверитииуДесци,приликомнаступа
тридесеточланогтамбурашкогсаста
ва,којиокупљамузикантеизсвихкра
јеваВојводине.

Сјајни оркестар, који је основан
2007.године,доказаоједамаестрал
ноипрепознатљивогајиинегујетра
диционалну,староградску,народну,
варошкумузикусауметничкимобра
даманароднихигараипесама,писа

нимзатамбурашкеоркестре,приче
мунезапостављаниизвођењекомпо
зицијапознатихсветскихауторакла
сичнемузике,каониобрадуевергрин
исалонскеанимирмузике.

Токомдвосатногконцертамузикан

тисуподдиригентскомпалицомЗо
ранаБугарскогБрицеизвелипредив
некомпозицијемеђукојимасусена
шли„Сремчицаколо”,„Војводинопе
вај војвођански”, „Вереничко коло”,
„Тихо,тихо”,„Сомборскеруже”,„Свуд

понебу”,„Дивљеруже”,„КнезИгор”,
„Маланоћнамузика”.

Свенумереиспраћенесубурним
аплаузимапублике,којајепосебним
одушевљењемпоздравилаизвођење
хитовафилмскемузике:„Билоједном
уАмерици”ЕниаМориконаи„Шин
длеровулисту”,ЏонаВилијамса.

НарепертоаруНовосађананашли
сусеи„Besamemucho”,„Татвојамунд
хармоника”и„Марамицамаркизет”а
концертјебиоокончан„Дундаколом”
Максе Попова, непретенциозном
игромведремелодиозности.

ДодајмоитодасугостовањеВе
ликогтамбурашкогоркестра„ВасаЈо
вановић” уДесци својим наступом
увеличалиивокалнисолистиМиодраг
Ћулум,АнаЗорња,ЗоранаИђушкии
ЈадранкаГојић.

Свеусвему,публикајенакрајуова
цијама испратила тридесеточлани
тамбурашкиоркестаркојије,сасвим
јесигурно,освојионовесимпатизере
изаљубљеникетамбурашкемузике.
Концертомјеподариопразникзауши
иобезбедиопространост,„којадопу
штадасезвукомидушомдосегнедо
свихсрцаисвихмеридијана,узнежне
жицетамбурице.”.

П. М.

За концерт који је 26. новембра приређен у великој 
сали дешчанског Сеоског дома, владало је велико 

интересовање мештана и њихових гостију, па су 
дворану до последњег места испунили љубитељи 

тамбурашке музике свих националности
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ШКОЛСТВО

Р одитељималишанасегединске
Српскезабавишнегрупедобили
суодговоренакључнапитања

везаназабудућностсрпскогобразо
вањауСегедину,приликомродитељ
скогсастанкаодржаног16.новембра
овегодине.Информације,везанеза
покретањеСрпскеосновнешколеи
смештајСрпскезабавишнегрупеда
лесуВераПејићСутор,председница
СамоуправеСрбауМађарскојидрЈо
ванка Ластић, чланица Одбора за
школствоприССМу,ина
чедиректоркабудимпе
штанскеСрпскеосновне
школеигимназије„Нико
лаТесла.”

Др Јованка Ластић је
томприликомпредстави
лаиидејнипланадапта
цијезграде,којујеВлада
Мађарске откупила од
Локалнесамоуправегра
даСегединасциљемда
сетамонастанисрпскоза
бавиште, односно,да на
истомпрорадии српска
основнашкола.

Родитељидецепоказа
лисуприличновеликуза
интересованост.Уразго
ворусародитељимама
лишана,руководиоциЗе
маљскесрпскесамоупра
весудобилиинформаци
ју и о једној приватној
иницијативи,тј.о„Школи
зналацмалац” где деца
идувикендомипослена
ставе где има школског
узраста,којибимождаи
био заинтересован за
укључивање у будућу
Српску основну школу у Сегедину.
Башзато,директорицабудимпештан
скеСрпскеосновнешколеигимнази
јејеодмаме,којајеовуинформаци
јуподелиласаприсутнима,затражи
лаконтактесциљемдасеитамооде
иродитељиупознајусанапоримару

ководстваСамоуправеСрбауМађар
скојувезисаформирањемСрпског
образовногцентрауСегединугдеби
местодобилисрпскозабавиштеисрп
скаосновнашкола.

ДрЈованкаЛастићјеизјавилада
ћесесептембраследећегодинепо

кренутинаставасрпског
језикауједнојодшкола
уСегедину,тј. 1.разред
будућесрпскешколе,на
самомстартупрорадиће
уизнајмљенојучионици
једне од образовних
установа у поменутом
граду.Утехничкомсми
слубићетојошједнаод
подружница будимпе
штанскеСрпскеосновне
школеигимназије„Нико
лаТесла”,азаполазнике
ипедагогебићеобезбе
ђена комплетна инфра
структура.

Према плановима,
адаптацијазградегдесе
планира оснивање Срп
ског образовног центра
требадасезавршидо1.
септембра 2019. године.
Идејнипланобновеобјек
тајеурађен,атојеизфи
нансиралаАгенцијазару
ковањенационалномимо
вином.„Изабранајевећи
пројектантскакућасако
јомјепостигнутдоговор

око израде дефинитивних планова,
значи,уколикоСамоуправаСрбауМа
ђарскојследећегодинедобијесведо
зволеипланове,утомслучајузаиз
вођачкерадовебибилодовољного
динудана.”–реклаједрЈованкаЛа
стић.

ЧланицаОдборазашколствопри
СамоуправиСрбауМађарскојније
криланигорњуграницутрошковаце
логпројекта:онадостижесумуодми
лијардефоринти,памождачакнешто
ивише.Онајенагласиладаћецела
причаформирањаСрпскогобразов
ногцентрауСегединудобитиполи
тичкудимензију,конотацију,којоју
прилогидеотвореностиспремност
пружањаподршкеодстранеВладе
Мађарске,паиВладеСрбије.

Спремностполитичкихруководста
вадвејуземаљадаподржеовајпро
јекат,дакле,постоји,ародитељскиса
станаксуродитељизабавиштараца
искористилидадиректоркибудимпе
штанскеСрпскеосновнешколеигим
назије„Никола,Тесла”постављајураз
напитањавезаназалокацијусрпског
образовногцентра,штапослеоснов
нешколе,занималоихјекакоћена
ставаизгледати,далићеонабитина
једномјезикуилидвојезична,тј.све
оноштосусматралидајебитноивео
маважно.

Билокакобило,заинтересованост
одстранеродитељаидобравољапо
стојидасеуСегединуреализујепро
јекат,аспремнисузарадсадецом,
првимластамасрпскеосновнешколе
уградунаобалиТисеиСнежанаДо
шић,односно,МилорадСтанић,који
супредстављеникаобудућипедаго
зисрпскеосмолеткечијесепокрета
њепланира1.септембра2019.године.

Предраг Мандић

Родитељски састанак у Сегедину

Разјашњене дилеме о перспективама српског 
школства на југу Мађарске

Хоће ли у Сегедину доћи до покретања српске основне школе и да ли ће своје 
посебне просторије добити сегединска Српска забавишна група, 

која тренутно функционише у забавишту на Тргу Хуњади, 
биле су главне теме састанка одржаног у Сегедину

Излет гимназијалаца у суседну Словачку

Сусрет са лепотама и знаменитостима Братиславе
Г рупа ученика из 10.ц разреда

Српскегимназије„НиколаТесла”
уБудимпештикренулајенаиз

летуБратиславусасвојомразредном
СветланомЧемерикићКучераиБоја
номБелићем,професороммађарског
језика.Кренулисмојакорано,ујутро
упетсати.Накондвасатадремањау
возунапутудоБратиславеконачно
стижемо у престоницу Републике
Словачке.

Стиглисмоуранимјутарњимса
тима,алинастонималонијеспречи
лодакренемоунашеиспланирано
разгледање.ПрвосмообишлиБрати
славскутврђавусакојесепружапре
диванпогледнаДунавиград.Тусмо
накраткозасталидасеодморимои
направимопарфотографијакакоби
смоималинекосећањенанашупо
сетуовомпредивномзамку.Обишли
смоикатедралуСветогМартинако
јајеизграђенауXIIIвеку.

Крозразговоришалубрзосмости
глидоСловачкогнародногпозоришта
којејеизграђеноупериодуизмеђу
1885.и1886.годинезавремеАустро

угарскеунеоренесансномстилу.На
равно,нијебиломогућедасеобиђе
Братислава,адасенепосетичувена

Плавацрква.ХрамСветеЕлизабетеје
мађарскасецесионистичкацрквасме
штенауисточномделустарогграда.

Доксмошеталииуживалиуле
потамаовогградапогледалисмои
стубкуге.Онјеизграђен1713.годи
неизјавнихдонацијасациљемда
обележикрајкугекоја јевладала
Братиславом.Највећидеоовогизле
тапровелисмоустаромградууком
смовиделиинекеодзанимљивих
скулптуракојекрасесловачкупре
стоницу.Виделисмоспоменикподиг
нут у част Кристијана Андерсена.
Обишлисмојошимногедругезна
менитостиинисмониприметилида
сенашборавакуовомградуближи
крају.

Пуниутисакавратилисмосена
Братиславскужелезничку станицу
помалотужништосенашизлетпо
лакозавршава.ПовратакуБудимпе
штујепротекаоупрепричавањудо
годовштинаинајлепшихтренутака
тогдивногдана.Мислимдаговорим
уимецелогмогодељењакадака
жемдаћенамовајизлетостатиу
сећањујошдугоидајеовосвакако
биоданзапамћење.

Ирина Булатовић

Др Јованка Ластић
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ИНФО СЕРВИССамоуправа Срба у Печују срдачно вас позива на 
духовни концерт

ДИВНЕ ЉУБOJEВИЋ И ХОРА 
„МЕЛОДИ”

11. децембра 2017. од 19.30 ч.

КатедралаСв.ПетраиПавлауПечују
7621Pécs,Domtér2

+36702343235;+36704514234

Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у 
Будимпешти и Културни и документациони центар 

Срба у Мађарској, срдачно вас позивају на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
субота, 27. јануара 2018. године

Програмпрославе:

–16.00ч.–Светосавскаакадемија,уСвечанојсали
Текелијанума
Адреса:1053Будимпешта,УлицаВерешПалнебр.17

–19.30ч.–СветосавскибалуХотелу„Данубиусарена”
Адреса:1148Будимпешта,Ифјушагутјабр.13
Свирају:ОркестарМићеЈанковићаиОркестар„Село”
Наступају:НовицаНеговановићивокалнисолистаЉиља
Петров

Улазницезабалсемогурезервисатиикупитиод
12.децембраупросторијамаСамоуправеСрбау

Мађарској,уУлициМикшеФалкабр.3,уБудимпешти

ЈАВНА СЕДНИЦА И ПРОСЛАВА 
СВЕТОГ НИКОЛЕ У ЈОЖЕФВАРОШУ
СрпскасамоуправаосмогквартаБудимпештесрдачно
позивасвезаинтересованенасвојујавнуседницу,која

ћебитиодржана10.децембра2017.у15часова,у
СамоуправиVIIIкварта,Барошулица6367,првиспрат,

просторијаброј100.

Такођеваспозивамоинатрадиционалнообележавање
СветогНиколе,којећебитиуприличенонаистојадреси,

од16.00часова.

ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА 
НАРОДНОСТИ У СЕГЕДИНУ

16. децембра 2017. од 16.00 ч.

Представићесебугарска,грчка,пољска,немачка,
српска,словачка,украјинскаијерменсканародност,

својимкултурноуметничкимпрограмима

PetőfitelepiMűvelődésiHáz
Szeged,SzántóKovácsJánosutca28

Послепрограмаследиигранка,азадоброрасположење
побринућесеоркестри„BalkánQuintet/BorosQuintet”,

„Pyrgos”и„Рузмарин”

ВЕЧЕ НАРОДНИХ ИГАРА И 
ИГРАНКА У БУДАЕРШУ

8. децембра 2017. од 18.00 ч.

УпрограмунаступаКУД„Табан”

Адреса:
IfjúságiKlub

Budaörs,Károlykiralyu.3.

ШАРЕНА БАРКА
9. децембра 2017. (субота), од 11.00 до 14.00 ч.

Срдачнопозивамомалеивеликенадечјипрограмкоји
ћебитиодржаннабродуПримус (докброј9,код

Маргитиногмоста,сапештанскестране).Приредилисмо
вамнезабораванпрограм,уздобрузабаву.

Позоришнапредставазадецу„ЈоваЗмајдолазиначај”
Забаваианимацијезадецу:ТанџаНаранџаиЖељко
Весељко

ДолазакДедаМраза
ПловидбаДунавомод13.00–14:00часова,сапрелепом
панорамом

Потребноједадо7.децембрапотврдитедолазак,
наадресу:

kd.centar@gmail.com
Улазјебесплатан!

СрдачноВасочекују:
Српска самоуправа V кварта Будимпеште, 

Културни и документациони центар Срба у 
Мађарској, Српска самоуправа XIII кварта, 
Српска самоуправа Пештанске жупаније

ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРОГРАМИ 
У ПОМАЗУ

Регионални дочек Деда Мраза
15. децембра 2017. од 16.30 ч.

СвечанасалаГрадскекуће
Упрограмуучествују:Дечјиоркестар„Мешелија”

иДечјафолклорнагрупа„Опанке”
*

Јавна седница помашке Српске самоуправе
29. децембра 2017. у 16.00 ч.

ДворацТелекиВатаји
*

Дочек српске Нове године
13. јануара у 20.00 ч. 
ДомкултуреуПомазу

Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ДЕЦЕМБАР 2017.

09.12.Вечерње –у16.00ч.
10.12.Св.Литургија –у10.00ч.
16.12.Вечерње –у16.00ч.
17.12.Св.Литургија –у10.00ч.(Детињци)
18.12.Вечерње –у16.00ч.
19.12.Св.Литургија –у10.00ч.(Св.Никола)
23.12.Вечерње –у16.00ч.
24.12.Св.Литургија –у10.00ч.(Материце)
31.12.Св.Литургија –у10.00ч.(Оци)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30, 
изузев недеље и празника
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Књижевном речју, музиком и игром обележен Дан сеобе
П рограмобележавањаДанасе

обе,наброду„Ђер”,почеоје
литерарнимколажомпосвеће

нимсеобама.Првидеосебазираона
одломцимаиз„ИсторијеСрба”Све
тозараЋоровића,историчара.Кри
стинаБекић,професоркасрпскогје
зикаикњижевностиуСрпскојгимна
зији„НиколаТесла”уБудимпештии
разредни старешина 11.б разреда,

уредилајетекстовеиделоведопи
сала.

Колажјезавршенодломцимаизро
мана„Сеобе”МилошаЦрњанског.Тек
стовесуговорилигимназијалциАлек
сандарДимитријевић,ЛараЖивковић,
КатаринаПузигаћа,ТамараВладетић,
НађаМарчетић,ПавлеБулатовић,Ми
лицаШарациз11.бразреда.Накрају
литерарногприказа,ФилипИланковић,
ученик11.ц,прочитаојеодломакизпи
самаЈаковаИгњатовића.

БориславРус,председникСамоу
правеСрбауБудимпешти,поздравио
јегостеуимеорганизатораипритом
подсетиодасу„СрбикојисусаБал
канапристиглиуновупостојбину,до
нелисасобомсвојеснажноверско,
православноосећање,својутрадици
јуиисторијскеуспомене,каоичврсту
решеностдатобранеичувају,какоу

борбама,такоиуовомновом,савре
меном,грађанскомживоту”.

– ДолазилисуСрбиипреЧарноје
вићауовекрајеве,међутим,садасе
појавиламогућностзастварањесрп
скогграђанскогдруштва.Упрвојпо
ловиниXIXвекаСрбисуовдеимали
својеупориштеицентарсрпскекул
туре.Можемобитипоносништосе
налазимонанајсевернијојтачкисрп
скекултуре,Сентандреји,насупрот
Хиландарукаонајјужнијој.Миимамо
обавезуданашидентитетчувамои
преносимонановегенерацијеидаоп
станемонаовимпросторима–рекао
јеРус.

ПутовањедоСентандрејепротекло
јеузмузицирањеоркестра„Село”,пе
смуњиховогвокалногсолистеНико
леСкорићаииграчекултурноумет
ничкогдруштва„Табан”.

Гостесудочекалисен
тандрејскицрквенитор
њевиивласниксрпскека
фане „Корнер”Миленко
Маргаритовић,речимадо
бродошлицеитоплимдо
маћимпогачицама.

Пролазећи романтич
нимуличицамапразнично
окићенеСентандреје,гру
па се упутила у зграду
спомензбирке„Барчаи”и
Музеј„Ференци”,дапосе
тиизложбуподназивом
„Сребрнодоба”,којајепо
стављенаповодомобеле
жавања 100 година од
смртиЕвгенаДумче,првог
градоначелника Сентан
дреје.ПетарЛастић,ди

ректорСрпскогинститута,
подсетиојеналикидело
ЕвгенаДумче,наштасусе
надовезали глумци Срп
скогпозориштауМађар
ској,МиланРусиЈосоМа
ториц,казујућифрагмен
теизделаЈаковаИгњато
вићаиМиланаКашанина
„Трагичностпериферије”.

АрпадЋеквичка,аутор
изложбе, детаљније је
представиосвојпројекат,
укомесуонињеговико
ауторипокушалидадоча
рају један веома зани
мљививажанпериодСен
тандреје између 1870. и
1920. године, период на
глогпривредногпроцвата
Мађарске.

– Покушали смо да
прикажемокакосетајра
звојодразионаовајгра
дић, који је тада имао

5000становника.Веомаважнуулогу
уразвојуСентандрејеимаојењенпр
виградоначелник,ЕвгенДумча.Онје
одиграовеликуулогузасвеукупно
СрпствоуАустроугарскојмонархији
–рекаојеЋеквичка.

Онједетаљноописаоекспонатеу
изложбенимсалама:упрведвесале
приказанесубиографијеиделачети
ри истакнуте личности, становника
Сентандреје,којисубилизначајнии
зацелуУгарску.Речјеоархитекти
АлајошуХаусману,инжењеруХенри
куФишеру,оперскомпевачуФранцу
ШтегеруипесникуЕмилуАбрањију.

СледећедвесалесупосвећенеЕв
генуДумчи.Уједнојјеприказанако
лекцијаразгледницакоје јеон,као
страствени колекционар, скупио. У
другојсалиекспонатиговореоњего
вомпореклу,животуираду.

ОсталесалесупосвећенеСентан
дреји:приградскојжелезници,којаје
повезала Сентандреју са Будимпе
штомиградскојуправиииндустрији
уграду.Веомавреданекспонатјесре
брниприборзаписање,поклонЕвге
нуДумчи,иначедеосталнепоставке
ВојвођанскогмузејауНовомСаду,као
иделовинамештајакојијеДумчапо
седовао.Уходницимамогудасеви

деекспонатикојимаседочаравана
чинживотаванграда,поредДунаваи
његовеогромнеулогеупрошлости
Сентандреје.Приказанајеинајезда
филоксере,којајеопустошилавино
градесентандрејскогкраја.

НаобележавањуДанасеобе,Срби
маизМађарскепридружиласегрупа
туристаизСуботице,агостису,тако
ђе,билиичлановиекипеТелевизије
Кула.Излетјезавршенкраткомшет
њомпоСентандреји,анаброду,упо
вратку,гостисупоновоуживалиуз
музикуипокојучашувина,пловећи
путБудимпеште,којаихједочекала
осветљенабезбројнимсветиљкама.

Овутрадиционалнуманифестаци
јуорганизовалајеСрпскасамоупра
вауБудимпештиусарадњисаСрп
скиминститутом,Културнимклубом
уБудимпештииСрпскомсамоупра
вомуСентандреји.Финансијскуподр
шкусуобезбедилиЕМЕТисрпскеса
моуправеуЗуглоуиКишпешту.

К. П.

Меморијална манифестација на броду „Ђер”

Пловидбом бродом „Ђер”, од Будимпеште до 
Сентандреје и натраг, група Срба из мађарске 

престонице евоцирала је успомене на јесен и зиму 
из 1690. године, када су се хиљаде наших 

сународина са југа Србије доселиле на ове 
просторе. Била је то једна од најмасовнијих српских 

сеоба, које ни данас не престају
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ГОДИШЊИЦЕ
Прошло је сто година од славног Топличког устанка

Побуна народа коме без слободе нема живота
У јесен 1915. године уследио је нови 

напад трупа Централних сила на 
Краљевину Србију, којима је ко-

мандовао немачки фелдмаршал Аугуст 
фон Макензен. Српска војска је била 
принуђена на одступање преко Албани-
је и Црне Горе, до обала Јадранског мо-
ра.

Србија је била окупирана и подељена. 
Аустроугарска војна власт образовала је 
Војно-генерални гувернеман у Србији, са 
седиштем у Београду. Бугари су офор-
мили две војно-инспекцијске области: 
Мораву, са седиштем у Нишу, и Македо-
нију, са седиштем у Скопљу.

Окупирани становници Србије, они 
обични, мали људи који су на својој кожи 
осећали последице губитка независно-
сти и слободе, ипак су се надали бољој 
будућности. Наду у ратни преокрет нису 
могли угушити ни бруталност, строгост 
ни перфидност Бугара, Аустријанаца и 
Мађара.

Зато су корени гериле и устанка и би-
ли у свесном отпору народа како поли-
тичком угњетавању и нападу на поли-
тичку свест и национално осећање, тако 
и освајачевој економској експлоатацији.

Ускоро је окупатор сасвим добро осе-
тио да су Срби упорни и истрајни у напо-
рима за ослобађање своје државе. Испо-
љавало се то, између осталог, у упорном 
скривању и чувању оружја за неке боље 
дане, када ће се зачути топови са југа.

Резервни потпоручник српске војске 
Коста Војиновић није се могао повући са 
главнином српске војске, пошто је био 
рањен. Он је остао код свога оца у Ко-
совској Митровици. Прерушен у војног 
лиферанта који ради за аустроугарске 

трупе, Војиновић је обилазио копао-
нички и топлички крај, упознавао љу-
де и говорио војним обвезницима да 

чувају оружје и да се спремају за кона-
чан обрачун са окупатором.

Његов рад није остао непримећен. Ка-
да је запретила опасност да буде ухап-
шен, Коста Војиновић се одметнуо. Било 
је то крајем јула 1916. године. Убрзо је у 
Лепосавићу формирао чету, језгро бу-
дућег Ибарско-копаоничког одреда. Био 
је то најелитнији одред у герилским 
борбама и у Топличком устанку.

И у српској Врховној команди у Солу-
ну, размишљали су о планираној офанзи-
ви армија Антанте на јесен. Донета је 
одлука да се на окупирану територију 
убаци један официр.

Част да буде одабран за извршење те 
акције припала је Кости Миловановићу 
Пећанцу, резервном пешадијском поруч-
нику и ранијем четничком војводи. Пећа-
нац је од пуковника Данила Калафато-

вића, шефа Оперативног 
одељења Врховне команде, 
добио задатак да на по-
дручју Топлице пронађе вој-
но способне мушкарце и ор-
ганизује их у чете, тако да 
једна за другу не знају, и са-
чека са акцијом док српска 
војска не пробије фронт и 
приближи се Скопљу. Пећа-
нац је у Топлицу пребачен 
француским авионом (види 
антрфиле).

Коста Пећанац и Коста 
Војиновић су се срели и упо-
знали у селу Горње Спанце у 
предвечерје 8. новембра 
1916. године. Два крила по-
крета отпора – спонтано, 
које је створио Коста Воји-
новић, и организовано, које 
је било плод активности Ко-
сте Пећанца – обједињена 
су. Коста Пећанац је прихва-
ћен за предводника органи-
зације.

Топлички устанак је био 
једини устанак на територијама окупи-
раним од трупа Централних сила и једи-
ни устанак на европском континенту. За-
почео је двадесетих дана фебруара 1917. 
и трајао око месец дана, а претходила 
му је и следовала герила. Обухватио је 
територију Топличког округа – Косанич-
ки, Прокупачки, Јабланички и Добрички 
срез и источне и средње пределе Копао-

ника. Избијању устанка допринело је ви-
ше чинилаца, а највише стање у окупи-
раним областима.

Врхунац народног незадовољства и 
огорчења и непосредан повод за устанак 
представљала је најављена регрутација 
Срба од 18 до 45 година за бугарску вој-
ску, почетком фебруара 1917. године. Та-
да су започела масовна бежања Срба у 
шуме и планине.

Устанак је имао организацију која га 
је припремала, али стицајем околности, 
устанак није отпочео на знак организа-
ције. Организовани покрет отпора се 
„придружио” устанку, који се развијао 
полагано из бунтовног расположења 
становништва. Понашање окупационих 
управа, њихов терор и бруталност, ири-
тирали су окупиране. Побуну су, осим 
тога, подстицали организатори отпора, 
четовања и сукоби одметнутих са оку-
пационим потерама.

Око 20. фебруара дошло је до првих 
оружаних сукоба управо између избе-
глих српских војних обвезника и бугар-
ских потера. Јабланички одред је код 
Бојника у рано јутро 24. фебруара нале-
тео на бугарску чету која је кренула у 
потеру и уништио је.

Два дана касније, у селу Мачковцу 

код Куршумлије започела је битка која 
је прерасла у устанак. Куршумлија је 
ослобођена 28. фебруара, Лебане 1. мар-
та, Прокупље 3. а Блаце 5. марта.

Устанак је захватио подручје на де-
сној обали Западне Мораве. Ослобођени 
су Власотинце и Црна Трава, а борбе су 
се водиле и на југу – у врањском по-
дручју, и на истоку – у Заплању. Из То-
плице и Јабланице сукоби су се „прели-
ли” и преко Малог Јастрепца у долину 
Западне Мораве и обухватили сокобањ-
ски и сврљишки крај.

Борбени потенцијал устанка су чини-
ли становници села. Устаничка војска је 
имала две врсте јединица: герилске као 
ударне и сеоске као помоћне. Предвод-
ништво и права снага гериле и устанка 
биле су четничке војводе. То су биле нај-
више старешине и личности од аутори-
тета, команданти оних јединица које су 
чиниле основу организације отпора. Они 
су сви потицали из градских средина, са 
изузетком Косте Пећанца.

Од позног лета 1916. постојала је изу-
зетна герилска јединица – Ибарско-ко-
паонички одред Косте Војиновића Ко-
совца. Од фебруара 1917. Милинко Вла-
ховић је командовао Јабланичким одре-
дом. У ратним операцијама се показало 
да су то биле елитне снаге устанка.

Од јесени 1916. године је око војводе 
Косте Пећанца постојала већа или мања 
група бораца, названа Централни коми-
тетски одред. То је била својеврсна дру-
жина око које су се, када је командант 
кретао у борбу, окупљали четници и на-
оружани сељаци (битка на Мрамору на 
Морави 3. марта, поход на Ристовац и 
Босиљград у мају 1917, борбе у октобру 
1918).

Тимочки и Пиротски комитетски 
одред Тошка Влаховића и Јована Радо-

Једина оружана побуна народа на територијама које су биле 
окупиране трупама Централних сила у Европи, у време 

Првог светског рата, одиграла се 1917. године и трајала око 
месец дана, а обухватила је подручје Топличког округа,  

Косанички, Прокупачки, Јабланички и Добрички срез, 
и источне и средње пределе Копаоника. Народ Србије надао 
се бољој будућности, а наду да ће слобода доћи нису могли 

да угуше ни бруталност, строгост, ни перфидност Бугара, 
Аустријанаца и Мађара

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова 
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вића су такође били ударна снага устан-
ка и носиоци повремених, али значајних 
четовања у крајевима источно од Мора-
ве. Било је и јаких чета са познатим чето-
вођама, који су сви, или скоро сви, били 
са села – Вучко Пантић, Машан Стојо-
вић, Милош Милошевић, Богољуб Миле-
тић, Новица Вељовић.

Упркос првим успесима, устанак се 
није дуго одржао. Развучени на дугач-
ком фронту, устанички одреди нису мо-
гли да пруже јачи отпор, а до одлучне 

битке није ни дошло због наредбе Косте 
Пећанца о повлачењу.

Упоредо са пропадањем фронта на 
Морави и пред Прокупљем, распали су 
се, уз мањи или већи отпор, и остали 
устанички фронтови. Трупе Централних 
сила су без борбе 14. марта ушле у Про-
купље, „престоницу” слободне терито-
рије.

Окупатор је над побуњеним станов-
ништвом извршио сурову одмазду. У ка-
зненој експедицији настрадало је око 
20.000 људи, запаљено 50.000 стамбе-
них и економских објеката и нанета је 
огромна материјална штета.

Иако су здружене бугарске, аустроу-
гарске и немачке снаге после месец дана 
поново завладале устаничком територи-
јом, нису успеле да униште чете. Герила 
је опстала, поготову њено борбено кри-

ло, под вођством војводе Војиновића и 
браће Влаховића и Јована Радовића. Пе-
ћанац је одлучио да се повуче и чека 
тренутак за акцију.

Герила је доживела тежак пораз и по-
гибијом Косте Војиновића 23. децембра 
1917. године, али није била уништена. И 
тада је преживео део њеног вођства, ко-
ји је следећих годину дана провео без 
борбених активности, да би, по пробоју 
Солунског фронта, у септембру 1918. го-
дине преживели устаници поново крену-

ли у борбу и у знатној мери помогли на-
ступу српске војске ка северу државе.

У Топличком устанку је историјску 
улогу одиграло много људи. То је исто-

рија „обичних” људи, од којих је огромна 
већина била неписмена и необразована. 
Није деловала никаква организација са 
стране и српски оружани отпор разу-
мљив је једино као израз 11 деценија не-
престаног труда једног народа с дру-
штвом слободних сељака, без традицио-
нално водећих слојева, да створи и очу-

ва модерну независну државу, за шта је 
одговорност падала на све слојеве дру-
штва, тиме и на сваког појединца.

Жене су, као најбројнији део становни-

штва у окупираној Србији, 
постале актери у том ва-
жном историјском догађају. 
Спремност жена на различи-
те врсте потпоре покрету 
отпора и устанку потврђена 
је у извештајима окупацио-
них власти да су у сукобу са 
српским националним устан-
ком, у коме учествују сви ко-
ји могу да носе оружје.

Покрет отпора и устанак 
су следили идеје борбе за 
слободу националне држа-
ве. Борило се за остварење 
идеала слободе и државне 
независности. Идеали који 

су поштовани као врхунски били су сло-
бода, отаџбина и народ.

Устаници су за себе говорили да су 
четници, комите или усташи, борци за 
слободну Србију. Они су своју борбу 
сматрали делом оне борбе коју је 
српска војска наставила у туђини, на 
Солунском фронту. 

АЕРОПЛАНОМ ОД СОЛУНА ДО 
РАДАН ПЛАНИНЕ

Коста Миловановић Пећанац је полетео 28. септембра 1916. пут Топлице, са 
аеродрома у Грчкој, да припреми устанак. Авионом „њепор” пилотирао је Фран-
цуз Рене Корнемон. Док су прелетали линију фронта, више од 40 граната је ис-
паљено на авион, али није погођен. Пећанац, који је знао тек покоју француску 
реч, споразумевао се са пилотом гестикулацијом. Упео је ипак да наведе авион 
на Равне ливаде, близу села Механе на Радан планини, где су се спустили. Пошто 
су истоварили нешто опреме, укључујући и 25 килограма експлозива, савезници 
су се братски изљубили, пилот је сео у авион, Пећанац је завртео елису и Фран-
цуз је наставио лет у Румунију.
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Сто година од смрти Владислава Петковића Диса

За живота критикован и оспораван – постхумно 
хваљен и слављен

В ладислав Петковић Дис је у души 
био песник, али како се од нечега 
морало и живети, радио је као 

учитељ и царински службеник. Био је 
извештач са фронта у Балканским рато-
вима. За време Првог светског рата пре-
бегао је у Француску. При повратку у 
Грчку брод на коме је пловио пресреће 
немачка подморница код Kрфа и он би-
ва потопљен.

Био је сасвим осредњи ђак, али је у 
седмом разреду Гимназије у Чачку на-
писао своју прву пјесму – „На прозору 
свећа гори” и то на немачком језику, ко-
ји једва да је срицао. Два пута ће безу-
спешно покушавати да положи матуру. 
Kада ни други пут није положио, овог 
пута у Зајечару, он је председника ко-
мисије позвао на част:

– Дозволите да попијемо по чашу 
пива. Ја се не љутим, праведно сте ме 
оборили. Али то нас не чини непријате-
љима. Ја чашћавам…

Дис је, дакле, био просечан ученик, 
али са натпросечним песничким тален-
том. У војску није ишао. Ослобођен је 
због уских груди и, по препоруци прија-
теља, постаје привремени учитељ у се-
лу Прлити испод Вршке Чуке, а покрај 
Зајечара. Све у нади да ће имати до-

вољно времена да се посвети песмама. 
Тешко је, ипак, бити распеван у чамоти-
њи и тишини, те он многе ноћи проводи 
са сељацима уз таблиће и чокање раки-
је. У град одлази једном месечно, по 
плату, без које се ујутро враћа у село, 
након кафанске седељке. И нових три-
десет дана поста, до новог одласка у 
Зајечар.

То је трајало две године, када је 
одлучио да напусти учитељско место и, 
с тек подигнутом платом, крене у Бео-
град, једини могући пут за све песнике.

Ушао је сасвим тихо у друштво бео-
градских великана, у време када се жи-
вело по кафанама, које су биле и једина 
састајалишта. Знало се да се, када иза-

ђе, часопис у кафани прочита од 
корица до корица. Kада се појави 
ново књижевно име, кафане забру-

је. Глумци су представе 
настављали у кафанама. 
Људи су се у њима брати-
мили и крвили. Узалуд је 
уважени Јован Скерлић 
грмео да је све зло од 
њих.

Висок и мршав, подуже 
косе и необичних бркова, 
с наочарима иза којих је 
вребао задивљујући по-
глед, бивши учитељ из 
околине Зајечара тек уз 
помоћ Нушића успева да 
пронађе прво запослење. 
Песник, који ће касније 
постати стални становник 
безмало свих наших анто-
логија, радио је као кан-
тарџија на савамалској 

трошарини и са снебивањем се жали 
пријатељима да поваздан мора да мери 
шљиве.

Његов кафански начин живота умно-
гоме се изменио после венчања са Хри-
стином Тинком, младом и лепом по-
штанском службеницом, коју је одмах 
сместио у своје стихове. Брак су скло-
пили на јутрењу у старој Марковој цр-
кви.

Веома привржен породици, али и 
пријатељима, Дис ће једном рећи:

– За четири године брака нисмо че-
тири пута сами, без гостију, ни ручали 
ни вечерали.

На свет је дошло и њихово двоје де-
це, Гордана и Мутимир, али и ратови, 
балкански и светски, па растанак…

Владислав Петковић Дис је живео у 
малој земљи, у којој су књиге читали са-

мо они који су их и писали. За свога жи-
вота објавио је само две књиге поезије 
– због недостатка новца, беспоштедно-
сти критике, због тога што је живио са-
мо 37 година или због свега наведеног, 
али чињеница је да смо остали ускра-
ћени за многе стихове које је овај пе-
сник слутњи још могао дас нам подари.

Дис је песник ирационалног, он слике 
налази у подсвесном. Пе-
сник је суморних располо-
жења и чак очаја, његов је 
израз сетан и музикалан. 
Јован Скерлић га је крити-
ковао, јер се Дис није укла-
пао у његов идеал напред-
ног песника. Kаснија крити-
ка, почевши од Исидоре 
Секулић, уврстила је Диса 
међу најбоље српске пе-
снике налазећи да је увео у 
српску поезију модерну 
поетику и нов сензибили-
тет, и поред извесних је-
зичких небрижљивости.

Kњигу „Утопљене душе” 
Дис је објавио 1911. године. 
Штампао ју је о свом тро-
шку, јер није било издавача 
који би објавио поезију пе-
сника за коју је Јован Скер-
лић, тада најутицајнија 
личност српске критике, 
тврдио да „јесте једна неу-
ка и груба имитација”.

Поезија „Утопљених ду-
ша” је негаторска, болећи-
ва, плачна и црна. Уводи у 
њу бодлеровске мотиве 
што представља новину, 
али ту је присутан и мотив 
умрле драге, кога налазимо 
и у народној лирској поези-

Великог српског песника Владислава Петковића Диса (1880-
1917), чувени Јован Скерлић је својевремено окарактерисао 
као лошег песника, који је праву славу доживео тек после 

смрти, када га проглашавају „оцем српске модерне”. Дисова 
судбина била је трагична, као и судбине многих његових 

савременика и браће по перу

Бранислав Нушић, Владислав Петковић Дис и Сима Пандуровић
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ји. Његова поезија иде у ирационално, у 
њој су Дисови снови и његове тишине.

Збирка поезије „Ми чекамо ца-
ра” написана је 1913. године. Ње-
гови кафански пријатељи су го-
ворили да би било боље да ју 
је насловио „Ми чекамо 
пара”. У овој збирци пје-
сник је настојао да из-
рази славу своје отаџ-
бине. То, међутим, 
није радио клицући 
у националном по-
носу, као други пе-
сници, него је ту-
жно лутао по зга-
риштима и труле-
жи. Због тога су 
многи критичари 
сматрали да је ова 
збирка слаба у цели-
ни те да су стихови 
звечећи празни и јеф-
тино патетични.

*
Владислав Петковић Дис 

представља својеврстан вр-
хунац у развоју парнасо-симбо-
личке поезије. Био је необична, тра-
гична личност. У животу га прате неу-
спеси, порази и недаће.

У Првом балканском рату био је рат-
ни извештач; у првом светском рату, 
трагичне 1915, налази се у маси избегли-
ца које су се с војском повлачиле преко 
Албаније. Kао и остали интелектуалци, 
с Kрфа је послат у Француску.

Изгнанство и одвојеност од породи-
це тешко је подносио, уз то се разболео 
од туберкулозе, тако да није било из-
гледа да ће преживети рат. Судбина је 
ипак хтела да његова смрт не буде 
обична, банална смрт многих српских 
писаца: није умро од сушице већ се 
утопио у Јонском мору кад је брод, ко-
јим је путовао из Француске на Kрф, 
торпедовала немачке подморница. Та-
кав крај као да је наслутио насловом 
своје прве и главне збирке песама „Уто-
пљене душе” (1911) и основним располо-
жењима што веје из ње.

За разлику од логичног и рационал-
ног Пандуровића, Дис је сањар који је 
дубоко загазио у области сновиђења, 
слутњи, ирационалних визија. Недоста-
јала му је песничка култура, познавање 
страних језика, чиме се могла похвали-
ти већина тадашњих песника. Па ипак, 
он је дубље и лирски сугестивније од 
њих изразио заједничке преокупације: 
доживљај егзистенцијалне утамничено-

сти, умирање љубави, гаше-
ње осећања и живота.

Његова главна, у изве-
сном смислу програмска 
песма „Тамница”, штампана 
као ‘пролог’ „Утопљених 
душа”, од песама других 
песника тога доба на ису 
или сличне теме разликује 
се по својим митским и ме-
тафизичким наговештајима. 
Она доноси, као што је при-
метио М. Павловић, читаву 
малу космогонију, сличну 
оној коју је Његош дао у 
„Лучи микрокозма”, али без 
њених религиозних импли-
кација, сасвим лаичку, ин-
дивидуалну и лирску. Из-
грађена је на три основна 
Дисова симбола: тамници, 
звездама и очима, од којих 
друга два контрастирају 
првоме. Звезде припадају 
човековој преегзистенцији. 
Рођење је одвајање од зве-
зда и почетак тамнице жи-
вота. Очи носе одсјај те ма-
гловите преегзистенције; 

оне су, уз то, испуњене лепотом ствари 
што нас окружују. Песник носи свет у 

својим очима као што себе осећа у 
„погледу трава и ноћи и вода”.

У тим испреплетеним по-
гледима проговара тајан-
ство света и очитује се ду-
бока повезаност и једин-

ство свих бића. И љубав, 
као и звезде, налази се 
изван граница непо-
средног постојања. У 
многим песмама 
Дис пева о давној, 
већ заборављеној 
љубави.

Лик драге израња 
из прошлости и оба-
сјава „овај живот 
груби”. У његовој нај-
лепшој песми „Мо-

жда спава” драга до-
лази из тајанствених 

предела сна. Ова песма 
испевана у баладичном 

тону, тешко ухватљива сми-
сла, има у основи исту струк-

туру као и „Тамница”.
И у једној и у другој пре сада-

шњег стања, у „Тамници” пре рођења 
а у „Можда спава” пре буђења, постоји 

неко друго стање које пе-
сник нејасно носи у сећању: 
у првој песми то су звезда-
не „невине даљине”, а у 
другој сан из чијих дубина 
као мелодија заборављене 
песме долази лик драге.

Тај лик до краја остаје 
нејасан, етеричан, од њеног 
тела песник разазнаје само 
очи, док се све остало губи 
у измаглици сна. Лирској 
сугестији те неодређено-
сти доприноси и особена 
мелодија стиха, која је ову 
песму успореног ритма, у 
тринаестерцима учинила 
„ремек-делом Дисове кан-
тилене” и једним од врхун-
ских израза музикалности 
српског стиха.

Та светлост – која дола-
зи увек споља, из преегзи-
стенције, из прошлости, из 
снова – постепено се са-
свим губи. Ишчезава сјај 
звезда из очију и стара љу-
бав из сећања, гаси се жеља 
за нечим лепшим и светли-
јим. Сан без снова, утрнуће 

жеље, прелазак из бића у небиће – то 
су мотиви читавог круга песама, које по 
главној песми из те скупине, „Нирвана”, 
можемо назвати нирванистичким. У не-
ким песмама то осећање повезано је са 
суморним јесењим сликама, које су по-
стале стална тема српске поезије после 
Војислава, у другима оно извире из до-
живљаја протицања времена. Песник се 
осећа немоћан да одоли сили времена 
(„немам снаге да се борим са време-
ном”), он проматра ствари како одлазе 
из живота у смрт, тонући у време.

Мртве ствари остају заувек изгубље-
не и расуте у времену, јер у његову се-
ћању нема више снаге да их поново са-
стави у целовите слике. У песми „Нирва-
на” ишчезавају сви знаци живота. Пе-
сник се више не сећа онога што је било, 
него мртве ствари саме излазе преда њ, 
он је непомичан пред навалом небића, 
пред његовим погледом, који је „без 
облика, без среће, без јада (поглед мр-
тав и празан дубоко”.

Традиционална поларизација српске 
поезије између стварности и идеала, 
снова и јаве, рационалног и ирационал-
ног, индивидуалних тежњи и потреба 
тренутка осећа се и у Дисову невели-
ком опусу. Његова друга збирка „Ми че-
камо цара” (1913), с родољубивим пе-

смама, представља, додуше, песнички 
данак императиву историје. У тој збир-
ци нема песама од трајније вредности.

Али већ у првој књизи било је песама 
сазданих од елемената најгрубље 
стварности, с критичком и сатиричном 
оштрицом („Наши дани”, „Распадање”). 
У песмама насталим у изгнанству („Ме-
ђу својима”, „Недовршене песме”) до-
шла је до израза извесна породична не-
жност и топлина какву нисмо упознали 
у ранијим песмама. И израз је ту друк-
чији, до оголелости једноставан, еле-
ментаран, непосредна, језик разгово-
ран, скоро непеснички, ритам искидан, 
близак слободном стиху.

У ствари, парнасовски идеал поезије, 
којем је Дис остао веран до краја, био 
је супротан његову песничком духу. 
Чврста форма песме била је претесан 
калуп о који се спотицала и разбијала 
његова лирска емоција. Kао Бора Стан-
ковић у прози, и Дис је у поезији био 
уклештен између традиције и модерног 
доба; у традицију је био урастао нера-
скидивим нитима, а ново је више наслу-
ћивао него што га је схватио. У Дисовом 
изразу, који је често спутан, невешт, 
недограђен, огледају се ипак тамне 
дубине његовог доживљаја бића. 



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

МИЛЕ ЂОРЂИЈОСКИ
■  Изгубљен је бивши функционер. Моле се они који га нађу да га врате у са-

дашњост.
■  Разлика између политичара и гробара је велика. Гробари не сахрањују жи-

ве људе.
■  Није тачно да су код нас за све потребне везе. Умиремо без везе.
■  Мајстори смо за добру атмосферу. Цео свет нам се смеје.
■  На нашем балу са маскама најбоље пролазе они са чарапом на глави.

*
ЂОРЂЕ ОТАШЕВИЋ
■  Наши односи с Америком су свестрани. Бомбардују нас и када смо саве-

зници и када смо непријатељи.
■  Наше село је добило факултет, а очекујемо и да нам ускоро уведу струју.
■  Полицајци радо иду у оперу. Свиђа им се кад једна палица контролише се-

дамдесетак људи.
■  Након плаве коверте, доктор ме је брзо излечио. Он је моју болест узео 

здраво за готово.
■  Дали смо цару царево, а Богу божје. Срећом, код нас је то исти човек.
■  Уместо спортске прогнозе уплатио сам партијску чланарину. Свака чланска 

карта добија.
*

ДЕЈАН ТОФЧЕВИЋ
■  Безбедносна ситуација је стабилна. Само падају жртве.
■  Од позиције нема хлеба. Само ухлебљења.
■  И ми коња за трку имамо. Побеђује у такмичењу за најбољу кобасицу.
■  Устав нам гарантује кориштење ћирилице и латинице. Писменост – нико.
■  Ово је пљачка! Сви полако ставите руке на сто и заокружите број поред 

имена кандидата.
■  Одлично нам иде. Ми остајемо.
■  Ми смо један модеран народ. Зато не очекујте заостале плате.
■  Kод њега нема протекције. Он па он.
■  У његовом министарству влада кућна атмосфера. Запослио је читаву фа-

милију.
*

МИЛАДИН БЕРИЋ
■  Тражимо да нам омогуће право гласа на америчким предсједничким избо-

рима. Хоћемо да сами кројимо своју судбину.
■  Да би дошли до Европе, мигранти морају проћи кроз Србију. То се зове пре-

ко трња до звијезда.
■  Босанска новогодишња честитка: Желим ти срећу на свим пољима, посеб-

но у минском.
■  НАТО има снаге за брза дејства. Уласком Црне Горе добиће их и за спора.
■  Хирург ме ставио на листу чекања. Чека да добијем плату.
■  Не може свако да брука нацију. За то је потребан најбољи изборни резул-

тат.
■  Нас су одавно прешишали и они које нисмо шишали ни два посто.
■  Постоји простор за повећање плата али то није наш простор!
■  Хоће да буде српски краљ, а не зна српски. Kоји краљ!

*
МОМЧИЛО МИХАЈЛОВИЋ

■  Његова политичка мисао се већ изучава на многим клиникама.
■  Требало би их похапсити. Проблем је у томе, што би требало похапсити и 

оне који би требало да их хапсе.
■  Дајте ми сто грама саламе, али исеците ми танко, танко, да буде двеста.
■  Дакле, договорили смо се. Ви из партијског Одбора за науку и образовање, 

ви ћете растурити студентски протест, а ви из Одбора за културу и инфор-
мисање, ви ћете претући новинара.

■  Примитиван је и вулгаран, глуп је, понаша се као свиња. Звезда је рођена!
■  Однекуд ми дошли мрави. Промували се мало по кухињи, па отишли трбу-

хом за крухом.
■  Демократија – време које протекне од тренутка смрти старог диктатора, 

до тренутка именовања новог диктатора.
■  Све је мање врабаца у Београду. Па наравно, имају очи, имају мозак, имају 

крила, а не треба им пасош, не треба им виза.

1
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  

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



САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ
НАСИЉЕ

Бледог лица обливеног знојем, средо-
вечни мушкарац је ушао у полицијску 
станицу.

Пришао је групици полицајаца и тихо 
рекао:

– Дошао сам да се пријавим и пре-
дам.

– Шта сте то урадили господине? – 
упита један од полицајаца.

– Ужасан злочин. Насиље.
– Kакво насиље? Говорите гласније.
– Породично – промрмља човек и 

обори главу.
– Ево још једног – рече неко – Над 

ким сте извршили насиље?
Човек је пар тренутака ћутао и не-

мирно дисао, а онда рекао:
– Над децом. Над својом рођеном 

децом.
– Зашто?! Kако?! – повикаше поли-

цајци и опколише човека. Чула се и псов-
ка.

– Нисам хтео, верујте… био сам умо-
ран… дошао сам са једног славља при-
пит и затекао их испред телевизора. Сео 
сам међу њих, своје анђеле и загрлио 
их… нисам смео то да урадим. Они су 
мој живот, моји голубови. Затворите ме 
молим вас.

– Доста! – викну један полицајац – 
говори шта си урадио док се још контро-
лишемо!

Дрхтећи као лист на ветру, несрећни 
човек рече:

– Допустио сам им да гледају говор 
нашег председника.

Дејан Димитријевић Мита

МЕДИЈСKИ РАШОМОН
У недељу, на централном градском 

тргу, заказан је велики политички ми-
тинг, на којем би требало да говори и во-
ђа нације. Извештаји са тог митинга су се 
врло мало, готово незнатно разликовали:

Режимски медији:
„Свенародни митинг је био величан-

ствен. Стотине хиљада људи је овација-
ма поздрављало сваку реч нашег вође, 
који је апеловао на свест грађана и по-
звао их да подрже ову власт која је не-
сумњиво донела просперитет државе. 
Митинг је окончан народним весељем, 
уз учешће бројних естрадних уметника.”

Опозициони медији:
„Свега стотинак грађана се окупило 

на тргу да чују фразе које је изговарао 

лидер. Атмосфера је била депримирају-
ћа, а повремено су се чули и звиждуци 
незадовољних грађана.”

Страни медији:
„У Србији је данас требало да се одр-

жи митинг подршке вођи нације, али је 

невреме спречило окупљање грађана, па 
је ова манифестација одложена за неке 
боље временске услове.”

Драгутин Минић Kарло

ПРОЛЕЋЕ У ЈУЛУ
Било је ужасно топло и умирао сам 

од врућине.
Хитно ми је требало пролеће.
Па сам се обратио српском правосу-

ђу.
Тужио сам Републички хидрометео-

ролошки завод.
На првом рочишту њихов правни за-

ступник је рекао да моју тужбу треба 
одбацити у потпуности јер је смешна и 
бесмислена.

– Kао што сви знате, сада је тек по-
чео јул месец, и свакоме је јасно да је 
садашње годишње доба лето. Господо, 
па не могу се тек тако мењати годишња 

доба како коме падне на памет! – поен-
тирао је тај адвокат на крају.

Судија није делио његово мишљење. 
Одмах се видело се да је и стручан и 
скроман. Заиста ме није много коштао.

Саслушани су моји сведоци.
Ђоле Вудсток је сведочио 

да је потпуно сигуран да је 
сада пролеће, да је свуда 
цвеће и једна велика лепа 
дуга.

Миле Kонтраш је изјавио 
да је се апсолутно не слаже 
ни са ким ко трвди да је са-
да лето.

Раша Минхаузен се за-
клео да у животу није видео 
лепше и пријатније пролеће.

Славко Песник је рекао 
да је свуда око њега и њего-
ве нове љубави потпуно 
пролеће.

С обзиром на то да је 
правни заступник Републич-
ког хидрометеоролошког 
завода урлао и скакао по 
судници, судија је одлучио 
да се уради вештачење.

Судски вештак је засита 
био врхунски стручњак. Ма-
да, искрено, мање скроман 
од судије. Доставио је ве-
штачење временских прили-
ка из којег се јасно могло за-
кључити да је тренутно ра-
но пролеће и да се сваког 
часа очекује да 

процветају висибабе.
Правни заступник про-

тивничке стране је толико 
негодовао, да сам у паузи 
суђења морао да га посе-
тим. И могу да кажем да је 
то један изузетно нескро-
ман човек.

Ускоро је судија донео 
пресуду: „Извођењем дока-
за и саслушањем сведока, 
уз уважавање стручног ве-
штачења, несумњиво је 
утврђено да је тренутно го-
дишње доба пролеће.”

С обзиром да се нико на 
одлуку није жалио, пресуда 
је постала правоснажна.

Тако да вам желим сре-
ћан први дан пролећа!

Слободан Симић

ДИОГЕН
Диоген је словио као чу-

дак. Стално је нешто ронђао 
себи у браду ходајући бес-
циљно по Атини. Једно при-
ликом, након свађе са ком-
шијама, упалио је фењер у 
сред бела дана и кренуо 
улицама Атине. Питали га 
шта тражи, а он једноставно 
одговорио: Тражим човека!

Kо зна, можда је и тра-
жио, али, нашао је винско буре. Било је 
овелико, и пуно доброг вина. Нема лошег 
пића, има само лоших пијанаца, а ја ни-
сам тај. Ревносно је почео да празни бу-
ре, како би себи обезбедио стамбени 
простор. И у историји ће остати познат 
по томе што је живео у бурету. А могло 
је и другачије.

Није било лако попити толику количи-
ну, али, био је у доброј кондицији. Ома-
мљен од пића, легао је у „исушени” део 
бурета и уживао у сунчаним зрацима ко-

ји су додатно доприносили поспаности и 
опуштености. Није имао добар преглед 
спољне ситуације, зраци су му ударали 
право у очи. Али, топлота сунца му је 
пријала.

Тада се догодио и историјски сусрет.
Александар Велики је у часовима до-

колице обилазио Атину, размишљајући о 
новим освајачким походима. Све је то 
испуњавало његов его. Чак и понизни, по-
данички поздрави Атињана.

На благом узвишењу углада буре, а из 
бурета вире нечије ноге. Зачуди се на-
сталој сцени и наравно, упита свог аси-
стента, који му је био у пратњи, истина 
на одстојању од десетак метара, чије су 
то ноге.

– Већ се прочуло да у бурету живи 
чудни, самосвојни филозоф Диоген. – 
саопшти му асистент, задовољан што је 
дао прецизан одговор Александру.

– Идем да га упознам, баш ме занима 
тај лик. – рече Александар и крену узбр-
до.

Дође до бурета из кога су вириле но-
ге Диогена, ширио се воњ неокупаног 
станара бурета и чуло лагано хркање.

– Поздрав великом Диогену, чуо сам 
за твоје филозофске мудролије. Шта мо-
гу да учиним за тебе?

Онако бунован, нечијом сенком за-
клоњеног сунца, није видео ко му се 
обраћа и није баш најбоље разумео ње-
гове речи.

– Склони ми се са сунца! – била је 
његова прва реакција.

Александар, изненађен начином обра-
ћања и игнорисањем његове величине, а 
негде у души милостив према филозо-
фима, окрете се и оде.

Kад је Диоген чуо ко је то био, ухва-
тио се за главу. Због глупе атинске демо-
кратије пропала му је шанса да се ко-
начно скраси у условима који би му омо-
гућили боље размишљање, а и бољи жи-
вот.

У апсу!
Душан Пуача 2
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СОКРАТ
Једном приликом замолили Сократа 

да каже неку сентенцу: Знам да ништа 
не знам! рече у даху. У ствари, рекао је 
на суптилнији начин оно што му је Ксан-
типа стално говорила: Немаш појма! Слу-
шао то тек ослобођен из ропства Платон 
и нашао се у чуду: 

– Како ћу да записујем његове мисли 
и шта да записујем ако ништа не зна? 
Пропашће моја историјска улога и мора-
ћу изгледа да сам нешто напишем.

Тако је и било. Нешто од Сократових 
флоскула је успео да запише и сада се 
са њима муче гимназијалци и то на Ла-
тинском. Докоњаци превели са Старо-
грчког.

И ту се из ове сентенце појавио Цон-
традицтио ин адјецто.

Како ли је Сокраат могао да буде оп-
тужен да квари омладину када је и сам 
изјавио да ништа не зна? Пре ће бити да 
је њега неко могао да поквари. Међутим, 
Римско право још није постојало, Платон 
још није написао своје дело Држава, а 
сплет околности је личио на ону старо-
српску изреку:

Два без душе – трећи без главе, ма-
кар био и Сократ.

Реформа правосуђа је заи-
ста неопходна, још тада су то 
тражили неки слободноумни 
људи. Реформа је процес и не 
може то на брзину - рекоше 
владари тада. 

Како тада, тако и сада.
Душан Пуача

КЉУЧНИ ЧОВЕК
Главни одбор владајуће 

странке у малом граду, сатима 
је већао кога да предложи за 
велику годишњу награду из 
области културе. Падали су 
разни предлози, али је пред-
седник био неумољив. Неко је 
предложио младог пијанисту, 
добитника већ неколико ино-
страних награда.

– А јели тај члан наше 
странке? – питао је председник.

– Није, још је млад.
– Па, шта чека, после 

ће бити касно.

– А онај познати сликар, 
излагао је у Београду, па чак 
и у Паризу? – осмелио се 
неко од присутних.

– А да ли је он члан наше 
странке - дочекало га већ 
познато питање.

– Није, али...
– Нема ту али, идемо 

даље - пресекао је шеф.
– А онај писац...?
– Који, онај што пише ко-

лумне по свакојаким нови-
нама у којим критикује вла-
ду? Нема шансе, па чак и ако 
је члан странке. А знам да 
није - мало се ражестио 
председник.

Дизајнерка није била 
члан странке, као ни познати 
лингвиста. О професору фи-
лозофије да и не говоримо. 
Председник једног тренут-
ка готово повика:

– Људи, другови, сабор-
ци, имали ко у овом граду да 
има неке везе са културом, а 
да је члан наше странке?

Један момак из задњег 
реда се охрабри:

– Домар културног центра Милутин 
је истакнути члан наше странке...

Председник као да је једва дочекао 
овај предлог:

– Па, дајте њега 
- повикао је.

Један из првог 
реда тихо добаци:

– Па он је само 
домар, знате...

– Такав нам тре-
ба – био је одлучан 
председник. - Он 
држи све кључеве 
културе, и биоско-
па, и сале за изло-
жбе, и летње позор-
нице... Он је кључни 
човек културе, 
схватате ли?

– А и брат му је 
шеф опозиционе 
странке. Додуше, 
он не говори са бра-
том - добацили су 
неки присутни.

– Ето, то је до-
каз његовог зрелог 
понашања - није уз-
мицао председник.

– Да, али он је био две године у за-
твору због проневере - гракнуло је неко-
лико њих. 

– Када? – постави председник кључ-
но питање.

– Још у прошлом режиму - одговори-
ли су му.

– Дакле, одлично. Нека се види како 
је прошла власт осуђивала поштене. Ње-
му треба дати награду и тачка - био је 
одлучан председник.

И би тачка. Домар Милутин је понео 
највеће признање као кључни човек кул-
туре града. Више него заслужено.

Идући кући, звецкајући кључевима и 
стежући диплому на груди, домар Ми-
лутин је, уз тријумфални осмех прола-
зио поред својих комшија, кад му један 
добаци:

– Да ниси и ти дипломирао, комшија?
Милутин би се у оваквим ситуацијама 

одмах посвађао и почео да псује, али 
овога пута је само промрмљао себи у 
браду:

– Какав некултуран свет!
Драгутин Минић Карло

ВИKЕНДИЦА
То двоје метузалема ближили су се 

деведесетим, можда су и прешли коју 
годину, и некада, за време земље с но-
сталгичним именом Југославија, били 

су у неком Већу, као кадрови оног без-
божника којем је бог све што је тај 
шарлатан намислио и хтео да има дао.

Примали су дебеле пензије, неза-
служено, јер да су добро радили свој 
посао земља се не би распала, и дрхта-
ли су престрављени под светлом бате-
ријске лампе кад сам их с фантомком 
на глави по поноћи у викендици дигао 
из кревета, цептећи, као да је васколи-
ка светла будућност тек пред њима.

Соколио сам их утехом да нисам 
убица и насилник већ само пљачкаш, 
те су мало повратили душу и гледају-
ћи ме с неверицом ђипнули су и дали 
ми новчанике, вајкајући се што нису 
понели више.

Рекох им да то убудуће чине, због 
џукела већих од мене – избројах не-
ких 17.000 динара – и вратио сам им 
венчано прстење, задржавши бакин 
ланчић и минђуше.

Док сам превртао по фијокама и 
орманима, држали су се у ходнику за 
руке и уверавали ме да ће се раном 
зором вратити у Београд и подићи па-
ре и послати ми колико кажем и где 
кажем.

Насух им по чашицу коњака, коју 
некако принеше устима, и извадих из 
фрижидера и омањег буржоаског 
бар-шанка затечену храну и ракије, 
које ми бакица умота и спакова у ра-
нац.

Стојећи крај стола, замезетих пршу-
ту уз ајвар и сир, причајући им о брат-

ству и јединству наших народа и на-
родности, за које су се борили, и до-
крајчих бутељку иноземног капитали-
стичког белог вина.

Одлазећи, руковао сам се са њима, 
и закључао их, а мобилне и кључеве 
оставио им вани пред вратима.

Удисао пуним плућима свежину ве-
тра – другачије се осећа створење бо-
жије кад има и неку пару у џепу, пого-
тову ако се до ње поштеним радом па 
да га јебеш у земљи Србији не може 
доћи.

Има наде, Милоше Петронијевићу, 
да од тебе постане човек.

Чиста је штета само што ми уместо 
тих стараца шака не допаде ма који 
посланик Скупштине Републике Срби-
је, од деведесетих до дана данашњег, 
али остариће и они, неће довека на по-
ложајима бити, па ће их под старост 
пљачкати неко други, ако дотле не бу-
ду поубијани, јер друштвене околно-
сти се мењају, и можда ће их неко не-
кад питати што у бесцење новопече-
ним капиталистима и скоројевићима, 
као што су и сами, испродаваше оно-
лике фабрике и оволики народ без по-
сла оставише и на улицу истераше, а 
све у име демократије и пунећи вла-
стите џепове.

Милош Петронијевић
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