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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

М

Договор министара унутрашњих послова

Минимум граничне контроле за празнике

инистар унутрашњих послова
Небојша Стефановић и његов
мађарски колега Шандор
Пинтер договорили су се да од 15.
децембра до 15. јануара граничне полиције Србије и Мађарске примењују такозвани систем минимума граничне контроле, како би путницима
био максимално олакшан и убрзан
прелаз преко граничних прелаза.
„Договорили смо се да у том периоду, у коме се због бaожићних и новогодишњих празника очекује већи
број путника, примењујемо такозвани
минимум граничне контроле и тиме
убрзамо и олакшамо њихов пролаз“,
рекао је Стефановић после састанка
са Пинтером у Новом Саду, саопштено је из Министарства унутрашњих
послова Србије.
Додаје се да је Стефановић са Пинтером, који је боравио у посети Србији, разговарао и о мерама које могу
бити предузете у наредном периоду
на убрзању транспорта људи и робе
преко граничних прелаза, као и о
стратешким решењима који ће трајно
убрзати саобраћај преко границе.
Према Стефановићевим речима, то
подразумева јачање капацитета на
граничним прелазима и примену но-

вих технологија које ће, када буду
заживеле, омогућити да већи број
људи у краћем временском периоду
пређе границу, али и ефикаснију контролу и бољу евиденцију.
Министри су разговарали и о сарадњи две полиције на сузбијању
ирегуларних миграција, а Стефановић је истакао да и поред тога што не
постоји јединствен став и политика
Европе по том питању, две државе
интензивно сарађују како би осигурале безбедност својих грађана и
имале спреман одговор у случају
појачаног миграторног кретања.
Пинтер и Стефановић разматрали
су и наставак сарадње у борби против организованог криминала и тероризма, али и сарадње професионалаца из полиција две земље у даљим
заједничким обукама. Стефановић је
најавио да ће у наредном периоду
бити одржана заједничка вежба српске Специјалне антитеористичке јединце и Антитерористичког центра
Мађарске.
Пинтер је истакао да је сарадња
полиција две земље из године у годину све боља, како на пољу безбедности, тако и на пољу убрзања протока
робе и путника на граничним прела-

Разговори челника мађарске и српске војске

Н

Размотрена сарадња
у области одбране

ачелник Генералштаба Војске
Србије генерал Милан Мојсиловић са делегацијом Војске
Србије, боравио је у дводневној посети Мађарској, на позив команданта
Мађарске војске генерал-потпуковника Ференца Корома. Уз највише војне
почасти, генерала Мојсиловића је на
Тргу хероја у Будимпешти дочекао
генерал Кором, након чега је уследила церемонија полагања венца и, потом, званични разговори двеју делегација у Генералштабу Мађарске војске.
Током званичних разговора било је
речи о актуелној безбедносној ситуацији у региону, досадашњој сарадњи
у области одбране, као и о могућностима за унапређење билатералне
сарадње у областима од обостраног

Свечани дочек на Тргу хероја

интереса. Генерал Мојсиловић је током разговора истакао да доследна
примена међународног права и постигнутих међународних споразума
представља приоритет и незаобилазни услов у напорима на очувању
мира и стабилности у региону. Захвалио је на професионалном ангажовању мађарских војника који су у саставу Кфора, као и конструктивној подршци заједничким активностима из
домена одбране.
У наставку посете, начелник Генералштаба се састао са министром
одбране Мађарске др Тибором Бенкеом и присуствовао представљању
оспособљености речне ратне флотиле и јединица за разминирање Мађарске војске. 

Шандор Пинтер и Небојша Стефановић

зима. Према његовим речима, циљ је
да се побољша проток теретног саобраћаја и да рута која иде кроз Северну Македонију, Србију и Мађарску буде једна од најбољих у Европи.
„Ако желимо да полицајци и у Србији и у Мађарској реагују на исти
начин питање обука је веома важно
и ми морамо обезбедити да кроз заједничке обуке наши полицајци усво-

је најбоље стандарде поступања“,
рекао је Пинтер и као пример добрих
резултата обука навео искуства размењена у области откривања илегалних лабораторија наркотика.
Пинтер је закључио да би развоју
две државе значајно помогло када
би Србија била чланица Европске
уније и Шенгена, наводи се у саопштењу .

У Србији за трећину више миграната

У

Кријумчарење миграната
и даље цвета

склопу програма граничне безбедности, одржана је акција
„Прешево“, у којој је учествовало 12 земаља потписница Конвенције
о полицијској сарадњи у југоисточној
Европи. Циљ акције је био откривање
илегалних миграција и организоване
групе кријумчара људи. За десет дана
откривено је 79 миграната, а једна особа је ухапшена због кријумчарења.
Две мигрантске руте су и даље актуелне, једна преко Турске, Грчке, Србије ка Мађарској или Словенији, и
друга, Јадранска рута. На тим путевима,
према подацима ДЦАФ-а, Центра за
сигурност граница, за трећину је већи
број миграната него прошле године.
Кријумчарење је озбиљан проблем за
све земље у региону.
„Шверц људи, кријумчарење људи, је
један од најбоље плаћених послова, да
су зараде огромне, износ је око 4500
евра до чак 12 000 евра из Турске до

Босне и Херцеговине, сада то помножите са бројем од 7000 људи колико их
је сада у Босни и Херцеговини, па видите колико су зарадиле организиране
криминалне групе", објашњава Антон
Травнер, директор ДЦАФ Љубљана
Полицајци из Србије и 11 земаља
југоисточне Европе су током акције
„Прешево”, од 28. октобра, контролисали више од двестотине теретних, путничких возила и аутобуса, на осам
пунктова.
„Пронађено је 79 миграната у илегалном преласку државне границе, од
којих највише држављана Авганистана,
Пакистана и Египта и по један држављанин Ирана и Индије, у 25 случајева
евидентирано је 136 лица која су одустала од покушаја да илегално пређу
државну границу, док су 4 мигранта
самостално дошла да се пријаве”, каже
пуковник Саша Марковић, помоћник
начелника Граничне полиције. 
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Скуп председника парламената нашег региона

Подршка даљем проширењу Европске уније
На традиционалном скупу председника парламената Југоисточне Европе и
Вишеградске групе, који сваке друге године организује председник Парламента
Мађ аске, а на којем се учесницима обратио и председник Владе Мађарске
Виктор Орбан, Србију је представљала председница Народне Скупштине
Маја Гојковић, док су скупштине АПВ и Републике Српске, као
регионални парламенти, учествовали у својству посматрача

Учесници скупа у Будимпешти

П

редседница Народне скупштине Републике Србије
Маја Гојковић, учествујући
на конференцији председника парламената Југоисточне Европе и Вишеградске групе o проширењу ЕУ, коју је
отворио председник Владе Мађарске
Виктор Орбан, истакла је да само са
Западним Балканом као њеним интегралним делом, Европска унија може
бити јединствена и комплетна. Она је
нагласила да, упркос изазовима са
којима се Унија суочава, наставак политике проширења не сме бити доведен у питање.
„У суочавању са изазовима споља
и унутар ЕУ, у националним политикама, реформским процесима и
ефектима глобализације, неопходна
је додатна посвећеност и упорност у
спровођењу циљева који су у заједничком интересу, као што проширење
несумњиво јесте. Само на овој основи
Европска унија може да настави да

буде заједница заснована на вредностима“, нагласила је Гојковићева.
Она је истакла да тема скупа о будућности проширења Европске уније
представља једну од најактуелнијих
тема данас и подсетила да је наш регион већ дуго укључен у процесе
евроинтеграција, који су важни за
спровођење реформи, за стабилност
и сарадњу, као и да политика проширења представља једну од најуспешнијих политика ЕУ.
„Ти процеси су важан оквир у коме
ми као регион посматрамо нашу заједничку будућност. Могло би се рећи
и да од будућности процеса проширења у великој мери зависи како ће
изгледати будућност региона, као и
будућност Европске уније“, рекла је
Маја Гојковић и додала да смо сведоци застоја у политици проширења, у
светлу недавног неотпочињања процеса преговарања о чланству за Северну Македонију и Албанију, и опа-

Присутнима се обратила и Маја Гојковић

дања динамике процеса отварања
преговарачких поглавља у преговорима са Србијом.
„Због свега овог постоји реално
незадовољство наших грађана и влада, посебно имајући у виду да Србија спроводи веома захтевне реформе и активно учествује и даје свој
допринос решавању изазова са којима се Европска унија суочава, као
рецимо у случају залагања Србије у
решавању мигрантске кризе. Наставак процеса проширења од великог
је значаја не само за државе које
теже прикључењу, већ и за саму
Европску унију и да би убрзавање
динамике процеса евроинтеграција
показало снагу ЕУ, упркос постојећим изазовима и афирмисало значај
који ЕУ има на међународној сцени.

СУСРЕТИ
Због тoга поздрављамо конкретну
подршку перспективама проширења
за Западни Балкан, које долазе од
држава Вишеградске четворке. Као
суседи, упућени сте у нашу посвећеност реформским процесима и наш
допринос“, истакла је Гојковићева и
захвалила Мађарској на организацији данашњег састанка.
У свом обраћању председницима
и представницима парламената Југоисточне Европе, председник Владе
Мађарске Виктор Орбан истакао је
снажну подршку даљем процесу проширења Европске уније и нагласио
да без земаља Западног Балкана
европски пројекат није заокружен ни
целовит.
Говорећи на овом значајном скупу,
председник Скупштине АП Војводине
Иштван Пастор истакао је да наша
матична земља вредно и предано
ради на остваривању циљева предвиђених поглављима у процесу придруживања, али да често од стране
Европске уније наилази на недовољно
подршке у том процесу. Пастор је говорио и о високим стандардима које
је Република Србија остварила по
питању законске регулативе у области
мањинских политика и односа већине
и мањине, те додао да би та законска
решења, али и њихова примена у
пракси, могли да послуже добар модел за многе европске земље.
Председник Народне скупштине
Републике Српске Недељко Чубриловић је, у обраћању присутнима, поручио да су РС и Босна и Херцеговина
одавно чврсто опредељене за европске интеграције, и да имају снажну
жељу да што пре постану пуноправне
чланице Европске уније.
Састанку у Будимпешти, којим је
председавао председник Парламента Мађарске Ласло Кевер, присуствовали су и председник Скупштине
Црне Горе Иван Брајовић, Скупштине
Северне Македоније Талат Џафери,
заменица председника Скупштине
Албаније Василика Хиси, као почасни гости - председавајући Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине Мирсад Заимовић, а као специјални гост председник Сената Парламента Републике Чешке Јарослав Кубера. На састанку су били и председседници и
председавајући парламената земаља које заједно са Мађарском чине
Вишеградску групу (В4), Словачке,
Чешке и Пољске. 

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
Парламентарне делегације земаља Југоисточне Европе, којима су се ове
године придружили и представници Вишеградске групе, упутили су након
састанка у Будимпешти заједничку изјаву, у којој наглашавају да појачавају своју подршку прошрењу ЕУ.
„Председавајући скупштина земаља Југоисточне Европе и Вишеградске
групе појачавају своју подршку проширењу ЕУ. Они скрећу пажњу шефова држава чланица на чињеницу да кључ успеха и просперитета ЕУ, јасно
лежи у опредељењу садржаном у члану 49 Уговора о Европској унији, у
којем се наводи да се све европске државе могу придружити ЕУ под
условом да деле исте вредности. Политика проширења једна је од најуспешнијих политика ЕУ. Стога се мора ојачати ова политика, која се нажалост успорила након последњег састанка Европског савета“, истакнуто је
у заједничкој изјави, у којој се додаје и да приступање држава Југоисточне Европе ЕУ, не само да има утицаја на безбедност, стабилност и просперитет самог региона, већ и целог континента.
Председници су као грешку оценели одлуку о блокирању почетка преговара о приступању са Албанијом и Северном Македонијом и позвали
политичке лидере држава чланица ЕУ да учине све што је у њиховој моћи,
како би што пре донели одлуку о почетку преговора са ове две земље.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Постизборне активности у нашим насељима

Одржане оснивачке седнице и изабрани руководиоци
После недавних локалних и избора за представничка тела националних заједница, приведен је крају процес
формирања месних народносних самоуправа. Наш репортер са југа Мађарске проверио је
како је ова процедура спроведена у том делу земље

У

Батањи је оснивачка седница
месне Српске самоуправе, уз
полагање заклетве изабраних
чланова, одржана 25. октобра. Право
гласа на изборима за Српску самоуправу, на основу регистровања у мањински бирачки списак, имало је 248
грађана, од којих је њих 173 убацило
гласачке листиће у гласачке кутије.
Три су била неважећа, док су остали
били исправни.

Вера Пејић Сутор

На оснивачкој седници Самоуправе Срба у Батањи, којој су присуствовали бележник града и његов заменик, за председницу је изабрана Вера
Пејић Сутор, а за потпредседника
Никола Ђенеш Екбауер. Петочлано
бирано тело Срба у овом градићу
чине још и Мелинда Кереми, Габријела Дохањош Роцков и Габријела

Фрањо Колар

Недучин Болдог. Циљ ове самоуправе
је да настави успешан рад на пољу
очувања и неговања српске културе,
подржи рад месне Српске основне
школе и дечјег вртића, Културно-уметничког друштва „Суферини“, а
нагласак ће бити и на даљем унапређењу развоја сарадње са побратимљеним градом Беочином у Србији,
кажу у овој самоуправи.
У Чанаду је 22. октобра основана
Српска самоуправа. За
председника је поново изабран Фрањо Колар, за потпредседника Зоран Недучић, док је трећи члан Сава
Гедош. Што се тиче планова,
меснеа Српска самоуправа
ће и у будуће нагласак стављати на пружање подршке
месној Основној школи и
дечјем вртићу, где се предаје и српски језик,. Помоћ ће
се обезбедити и за црквену
општину, како би се сваке
године достојно прославила
ђурђевданска храмовна
слава и одржавало месно
српско гробље, а чланови
самоуправе ће настојати да
путем конкурса пронађу
финансијске изворе и за делимичну обнову светогеоргијевског српског православног храма.
Иначе, Српска народносна самоуправа у Чанаду за
собом је оставила већ један
програм. Наиме, 26. октобра
је тридесет двоје људи боравило у једнодневној посети Зрењанину, где су посетили
месни Народни музеј, са којим Чанађани гаје веома добру сарадњу.
Уједно, обишли су и остале културно-историјске и верске знаменитости града.
У Десци је 18. октобра одржана
оснивачка седница месне Српске самоуправе. За председника је изабран
Кристифор Брцан, за потпредседника Милан Јанчикин, док
је трећи члан Споменка Брцан
Ђукин. Током форума, председник Брцан је нагласио да
ће Српска самоуправа све
учинити како за добробит српске заједнице, тако и за још
ефикасније повезивање српског и мађарског народа. Уједно, подсетио је да је избором
Милана Јанчикина за потпредседника дешчанске Српске самоуправе практично
отпочео процес подмлађивања.
Током свог деловања, Српска самоуправа у Десци посебан нагласак ће ставити на
конкурисање, у циљу остваривања разних програма и пројеката. Ваља додати и то да је
Кристифор Брцан у посланичком телу већинске, сеоске самоуправе, изабран за заменика начелника насеља. Ову

Милан Јанчикин, Споменка Брцан Ђукин и Кристифор Брцан

функцију је обављао и у претходном
мандату.
У Новом Сентивану дошло је до
измена у персоналном саставу месног представничког тела Срба. Дуги
низ година Јелена Марковљев Весе-

Формирана је и Српска народносна самоуправа у Сегедину. Од 137
регистрованих бирача, 107 је предало
своје гласачке листиће, а важећа су
била 104. На основу гласова бирача,
поверење је било указано Нади Мал-

Милош Путник, Илдико Веселинов и Теодора Крунић Дунаи

линов је предводила Српску самоуправу у овом насељу, али је недавно
одлучила да се повуче и није се кандидовала на изборима. Бирачи су
поверење указали Теодори Крунић
Дунаи, Илдики Веселинов и Милошу
Путнику. На оснивачкој седници, одржаној 24. октобра, за председницу је
изабрана Теодора Крунућ Дунаи, а за
потпредседницу Илдика Веселинов.
Српска самоуправа у Новом Сентивану је, затим, у кратком року одржала ново заседање и то 5. новембра.
На седници је извршена примопредаја, формулисани су програми и
планови до краја ове календарске
године, а дотакнут је и почетак 2020.
Првенствено, разговарало се о прослави зимских црквених празника.
Формулисана је и молба Локалној
самоуправи села, како би се заштитио
зид парохијског дома, покрај ког води
међународни пут за Србију.

башки, Јелени Фаркаш Сеји и Боривоју Русу. Међутим, дошло је до неочекиваних дешавања, после којих су
бивша председница Јелена Фаркаш
Сеја и дугогодишњи члан представничког тела Срба у Сегедину Боривој

Марко Чилић
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Будимпешта, 14. новембар 2019.

Нада Шишковић и Нада Бунчић Ђурић

Рус, само неколико дана после избора поднели су оставке и одрекли се
својих мандата. Уместо њих, у састав
месне Српске самоуправу ушли су
Сенад Емра и Марта Петреш, који су
по броју гласова били следећи на листи.
Полагање заклетве, након којег је
уследила и оснивачка седница Српске народносне самоуправе у Сегедину, уприличено је 4. новембра. За
председника је изабрана Нада Малбашки, а за потпредседника Сенад
Емра. Сегединској српској народно-

Радован Горјанац

сној самоуправи, у новом саставу, већ
16. новембра предстоји прва већа
организација. Наиме, у ресторану
„Салка“ они приређују „Српско музичко вече“, повезано са балом, на
којем ће госте забављати Градски
оркестар „Бегуш“ из Бечеја.
У Баји, месна Српска самоуправа
је прошли петогодишњи циклус привела крају у „крњем” саставу. Наиме,
крајем јануара преминуо је дугогодишњи председник Милош Апић.

Никола Поповић

Вршилац дужности председника је
до октобарских избора био Марко
Чилић, који је након 13. октобра на
оснивачкој седници, одржаној 24. октобра, изабран за председника бајске
Српске самоуправе. За потпредседника је изабран Јоза Балатинац, док
је трећи члан Тибор Барабаш. Током
новембра, у издању овог тела светлост дана угледаће „Календар“, издање о месној српској православној
светониколајевској цркви, а што се
тиче осталих програма и планова, и
убудуће ће нагласак бити на празновању храмовне славе, учешћу на традиционалној „Фишијади“ и одржавању пригодних програма.
У Сантову Српску самоуправу и
даље чине чланови који су и у прошлом петогодишњем мандату радили за добробит месне српске заједнице. Поверење су и овога пута добиле
Нада Бунчић Ђурић, Нада Шишковић
и Евица Чатић Козић. На оснивачкој
седници, oдржаној 25. октобра, за
председницу је изабрана Нада Бунчић Ђурић, а за потпредседницу Нада
Шишковић.
За чланове Српске самоуправе
сада је најважније окончање потпуне
обнове зграде бивше српске вероисповедне школе, од недавно Дома
српске заједнице у Сантову, где ће се
15. новембра одржати и прва клупска
приредба – промоција књиге „Под
небом боје пурпура“, аутора Драгомира Дујмова.
У Медини, чланови новоосноване
Српске самоуправе
су 28. октобра положили заклетву и то у
згради некадашње
српске вероисповедне школе, која данас
служи као месни
Српски клуб. Одржана је и оснивачка
седница, на којој је
за руководиоца поново изабрана Наталија Сокић, а за
потпредседника
Мито Сокић. И трећи члан бираног
тела Срба у овом
толнанском насељу је из ове породице, а реч је о Паји Сокићу. Посебно
радује чињеница да је у посланичко
тело овог села изабран Алекса Сокић.
У Печују је oснивачка седница месне Српске самоуправе одржана 29.
октобра. Гласачи су приликом избора,
одржаних 13. октобра, поверење да
формирају српску самоуправу указали др Милици Павлов, Радовану
Горјанцу и Стевану Кашанину. На седници је за председника изабран Радован Горјанац, док је за потпредседника др Милица Павлов. Печујци ће
и убудуће настојати да организују
такве манифестације, које ће привући не само српски, него и већински
мађарски живаљ. Са друге стране,
будући да ће побратимљени град
Нови Сад 2021. године бити културна
престоница Европе, бирано тело
Срба већ је отпочело преговоре са
представницима града у Србији како
би се војвођанска престоница што
боље представила у Печују, односно
Печујци у у Новом Саду током 2021.
У Мохачу је састав новоформиране Српске самоуправе остао исти. На
оснивачкој седници одржаној 30. октобра, за председника је поново је
изабран Душан Мате, а за потпредседника Зорица Степанов. Трећи члан
бираног тела Срба у овом барањском

Иван Јаношев, Ангела Тот и Синиша Ножица

граду је Радован Степанов. Што се
тиче планова Самоуправе Срба у Мохачу, чланство неће применити корените промене, па ће и даље бити активно на пољу заштите верских објеката и одржавања програма који
унапређују српску културу, језик и
светосавско српско православље.
И у Липови је поново основана
Српска самоуправа. Гласачи су поверење указали Николи Поповићу, као
и Славку и Милану Кашанину. Све то
значи да ће отац и син - заједно са
Николом Поповићем - раме уз раме
радити за добробит малобројне српске заједнице у овом барањском сеоцету. Првенствени нагласак биће
стављен на уређење месног српског
православног храма и одржавање
традиционалних програма.
Иначе, на оснивачкој седници одржаној 28. октобра, за председника
представничког тела Срба у Липови
изабран је Никола Поповић, а за потпредседника Милан Кашанин. Липова је добила и начелника села српске
националности, а реч је о Рајку Бачванину.
Срби у Шиклошу такође су формирали своју Српску самоуправу. И
у протеклом политичком циклусу то
тело Срба чинили су Иван Јаношев и
Синиша Ножица. Пошто се Срето Вечериновић повукао, на изборима одржаним 13. октобра, поред већ наведених активиста, у трку за чланство
кренули су још Ангела Тот и Милан
Јаношев. Госпођа Тот је добила два
гласа више од свог сина, па је на тај
начин она доспела у већ споменуту

Бане Деспотовић

самоуправу, где ће имати прилику да
заједно са својим мужем ради на развоју друштвено-политичког, културног и верског живота шиклошких
Срба. Иначе, на оснивачкој седници,
одржаној 28. октобра, није дошло до
измене у руководству: за председника је изабран Иван Јаношев, а за потпредседника Синиша Ножица.

Верица Вуковић Рот

Након двогодишњег одсуства са
листе српских самоуправа у Мађарској, поново је основана Српска народносна самоуправа у Мађарбоји.
Није било лако оживети бирано тело
Срба у овом барањском сеоцету, али
труд и залагање Верице Вуковић Рот
уродили су плодом, па су гласачи
како њој, тако и др Јадранки Рот и
Јелици Кућанчанин обезбедили довољно гласова како би формирале
Српску самоуправу. На оснивачкој
седници, уприличеној 24. октобра, за
председницу је изабрана Верица Вуковић Рот, а за потпредседницу њена
ћерка, др Јадранка Рот.
На мапи српских самоуправа на
југу Мађарске појавила се и једна
потпуно нова, и то у Харкању. Мањински бирачки списак у овом бањском
градићу у Барањи садржао је 28 грађана, а на изборима је 21 грађанин
гласао и поверење указало Сандри
Параџик, Реки Деме и Банeту Деспотовићу. Оснивачка седница Српске
самоуправе одржана је 25. октобра,
када је за председника изабран Бане
Деспотовић, а за потпредседницу
Река Деме.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

Контакти Републике Српске и Срба у Мађарској

Инспиративни разговори са делегацијом Скупштине РС

Председник Скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, посетио је са својим сарадницима српске
институције у Мађарској и интересовао се за њихов рад, као и за општи положај наше заједнице. Састанак
са представницима српске заједнице одржан је у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти,
а потом је делегација из Бањалуке посетила и седиште Епархије будимске у Сентандреји

Н

а састанку одржаном у будимпештанској Српској школи „Никола Тесла”, гост из Бањалуке
разговарао је са директорком те установе др Јованком Ластић, а у разговорима су учествовали и председница
Самоуправе Срба у Мађарској (ССМ)
Вера Пејић Сутор и потпредседник
Игор Рус. Састанку су такође присуствовали и руководилац Српског института Пера Ластић, директорка Српског педагошког и методолошког центра Јулка Которчевић, главни и одговорни уредник Српских недељних
новина др Драган Јаковљевић и саветник задужен за младе у ССМ-у Митар
Кркељић.
Игор Рус и Вера Пејић Сутор упознали су госте са функционисањем
самоуправног система у Мађарској,
организационом структуром друштвено-политичког представљања и приоритетима заједнице у наредном периоду. Истакнуто је да у Мађарској данас
функционише 46 српских самоуправа
на различитим нивоима, да Самоуправа Срба у Мађарској има 15 чланова и
три одбора, да је стуб верског живота
Епархија будимска и да у оквиру српске заједнице функционишу и наше
школе, цивилне организације, културно-уметничка друштва и медији.
Коментаришући ове чињенице, Недељко Чубриловић је приметио да су,
у односу на сународнике у другим
земљама нашег региона, Срби у Мађарској у знатно повољнијем положа-

ју. Изразио је задовољство због успешно спроведених избора, уз напомену
да су различите поделе у српском
народу веома присутне и ту појаву
назвао српским усудом. Он је у исто
време похвалио политику мађарског
премијера Виктора Орбана и активности Вишеградске групе, рекавши да

Српској школи „Никола Тесла”, у којој
се тренутно школује и неколико десетина ђака из Републике Српске, па је
господин Чубриловић изразио наду да
ће се они после школовања у Мађарској вратити у своју домовину да помогну њеном развоју и хватању корака
са напреднијим деловима Европе.

њено деловање неутралише настојања
појединих западних земаља да доминирају целом Европском унијом.
Он је укратко упознао своје домаћине са актуелним приликама у Републици Српској, а као један од великих
проблема споменуо је исељавање
становништва на Запад, збор неповољних економских прилика у РС.
На састанку је највише речи било о

Директорка Српске школе, др Јованка Ластић, упознала је госте и са функционисањем ове образовне установе
и њена два ђачка дома, као и са наставним планом и програмом, када је
реч о предметима националне оријентације.
- Успели смо да поново оживимо
Текелијанум као интернатску установу,

чиме је постигнут њен континуитет у
том погледу - истакла је она.
Предложила је да се Власти у Републици Српској, путем одобравања стипендија укључе у селекцију ђака који
долазе из те средине, с обзиром на то
да тренутно не постоји организовани
модел прилива деце из РС. Осим тога,
затражила је помоћ у организовању
превоза за ученике из Бањалуке, који
су ранијих година били учесници традиционалног језичког кампа „Вук Караџић” на Балатону.
На интересовање госта из Бањалуке
о кадровском саставу школе, она је
указала на чињеницу да у Мађарској
постоји могућност школовања професора из области српског језика и књижевности, учитеља и васпитача на
матерњем језику, али не и професора
општеобразовних, посебно предмета
из области природних наука, па ове
предмете често предају и они који немају стручно педагошко усмерење.
Господин Чубриловић је обећао подршку РС у плановима српске заједнице у Мађарској, а потом је обишао
школску зграду и уверио се у квалитет
наставе која се у њој изводи.
Високи гост из РС и његови сарадници отпутовали су затим у Сентандреју, где су се сусрели и разговарали
са епископом будимским Лукијаном и
његовим сарадницима. Овом сусрету
присуствовао је и амбасадор Србије у
Мађарској Иван Тодоров.
СНН
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Будимпешта, 14. новембар 2019.

Самоуправа Срба у Мађарској, у сарадњи са Српским институтом расписује

КОНКУРС

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА 2019. ГОДИНУ

За сакупљање српске језичке, завичајно-историјске и етнолошке грађе у Мађарској
(Продужетак рока за предају радова)

Информације и услови
конкурса
1. Конкурисати могу приватна (физичка) лица или њихове групе које
имају свог представника, потписника
конкурсног рада. Подносилац конкурса треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарски држављанин
или – ако нема мађарско држављнаство – да располаже сталним пребивалиштем (усељеничким статусом) у
Мађарској. Уколико су конкурсни рад
израдили ученици млађи од 18 година, формални подносилац конкурса
треба да је наставник, професор или
други ментор – одрасла особа која је
радила са ученицима на конкурсном
раду.
2. Конкурисати се може радовима
у којима се доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из неке од
следећих тематских области:
а) стари и савремени локални српски географски, топографски називи
(називи улица, тргова, деловa насеља,
делова атара насеља, називи путева,
географских формација у околини
насеља, салаша, околних насеља итд.)
у једном насељу у Мађарској где су
некада живели Срби или где и сада
живе Срби
б) стара и савремена презимена
српских породица у једном насељу у
Мађарској
в) стари и савремени породични и
лични надимци српских породица и
њихових чланова у једном насељу у
Мађаркој
г) традиционална и савремена имена од миља Срба у једном насељу у
Мађарској
д) стари и савремени локализми у
говору Срба у једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде подразумевамо речи, изразе, граматичке
облике, узречице који се сматрају
различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за
дато насеље или групу насеља.)
ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и
српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској.
2. Детаљно упутство за обраду и

документовање прикупљене грађе се
налази на сајту Српског института и
Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или
Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул. Вреш Палне бр. 19.) у
радно време или се може затражити
од Самоуправе или Института да се
поштом доставе.
3. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру, поштом,
на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat),
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „конкурс у
области истраживања“. Фотографски
радови треба да се поднесу у облику
фотографија на папиру димензија
најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима
најмање 1 Mb.
4. Конкурси треба да се поднесу
шифровано. На конурсни рад и на
поштанску коверту треба написати
шифру, као и на мању затворену коверту у коју треба ставити попуњени
и потписани конкурсни формулар са
личним подацима подносиоца конкурса. Лични подаци се обавезно дају
попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта
Самоуправе или Института, или се
може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена
коверта са подацима подносиоца
конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је
конкурсни рад израдила група људи,
онда се у коверти са личним подацима наводе подаци свих чланова групе
уз назнаку представника групе.
5. Исти подносилац конкурса може
да поднесе и више конкурса у различитим тематским областима (а, б, в, г,
д, ђ) и са прикупљеном грађом из
више насеља (макар и у истој тематској области).
5. Конкурсна документација треба
да садржи: (а) Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним
упутствима, (б) попуњени и потписани
конкурсни формулар у затвореној
мањој коверти са назначеном ши-

фром споља. Ако је конкурсни рад
дело групе људи, онда за сваког члана
треба да се попуни посебан формулар са назнаком да ли се ради о члану или представнику групе. (Напомена: за тематску област сакупљања
етногафске, завичајноисторијске и
лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за
конкурсе у области културних манифестација.)
6. Рок за подношење конкурса је
17. децембар 2019. до 10:00 часова. (До
овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)

Вредновање и
награђивање
конкурсних радова
1. Конкурси са непотпуном документацијом или нешифровани конкурси, односно конкурси поднети
после назначеног рока се не разматрају и не вреднују.
2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од Самоуправе у року од
два дана по приспећу конкурсног
рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да ли ће се рад
вредновати или због недостатака
наведених у претходној тачки неће
бити разматран.
3. Шифроване конкурсне радове
ће вредновати трочлана стручна
комисија формирана од стране Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за
награђивање. Радови ће се вредновати на основу количине и вредности сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања
ове грађе. Детаљнији аспекти вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
4. У зависности од броја и квалитета пристиглих радова доделиће се
прве, друге и треће награде, као и
похвале уз одговарајуће новчане
награде. Бруто износ најмање новчане награде је 20, а највеће могуће

награде 200 хиљада форинти. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може
допунити и повећати.
5. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу Самоуправе Срба у
Мађарској на основу предлога
стручне комисије која је вредновала
радове. Рок за доношење одлуке је
23. децембар 2019. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе, Института и СНН-а до 27. децембра 2019, као и у наредном броју
СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено мејлом и/или поштом
обавештени о резултату њиховог
конкурса. Исплате награда ће се
извршити до 31. децембра 2019. године.
6. Сакупљена грађа обрађена у
конкурсним радовима ће се уврстити у базе података о Србима у
Мађарској које саставља Српски
институт, уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови
ће се објавити у посебној публикацији.
Овај конкурс је објављен у складу
са правилником Самоуправе Срба у
Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком
Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI
2019).
- на сајту Самоуправе:
www.szerb.hu
- на сајту Института:
www.srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама
Информације у вези са конкурсом
се могу добити од:
- Николе Чупића, референта
Самоуправе за конкурсе
тел.: +36 30 231 3301,
мејл: csupics.nikola.ssm@gmail.com
- Софије Каплан, сараднице
Института +36 1 782 1639, szofia.
kaplan@srpskiinstitut.hu
Самоуправа Срба у Мађарској
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Из историјата Српске православне цркве

Л

Обједињавање Патријаршије отворило
нову страницу историје

ице Европе од 1914. до 1918. трајно је и темељно промењено - са
сцене је отишла Аустроугарска,
као и Турско царство, Русија је грцала у револуционарним мукама, а
нове државе, међу којима и земља
Карађорђевића, тежиле су заокружењу своје државности. У овом процесу
веома важан фактор била је Српска
црква, али процес интеграције није
текао ни брзо ни лако.
Иако је обједињавање српског народа у једну земљу и под једну династију омогућило и обједињавање

Из Првог светског рата, дотад највећег глобалног сукоба, српски народ је
изашао као победник. Већина Срба живела је у једној држави, а Српска
православна црква је уједињена и поново уздигнута у ранг патријаршије.
Прве кораке у стварању уједињене цркве обележило је
снажно уплитање државне власти

Зграда нове Патријаршије, саграђена 1930.

православних црквених организација, реоснивање патријаршије отежавала је тежња државне власти да
обезбеди утицај на Цркву. Први корак
направљен је свега месец дана по
проглашењу државног уједињења,
које је озваничено 1. децембра 1918.
године. Последњег дана те године у
Сремским Карловцима, под председништвом митрополита Србије и архиепископа београдског Димитрија
(Павловића), одржана је прва конференција српских православних епископа обласних цркава. Тада је формулисана жеља свих присутних архијереја за уједињењем, као и жеља да
у састав уједињене српске цркве буде
припојена и црква у Црној Гори. Црквено уједињење прокламовано је
маја следеће године у Београду, а ову
одлуку потврдио је указом регент
Александар 17. јуна наредне године.
На дан Сабора српских светитеља
12. септембра 1920. године, свечано је
проглашена нова уједињена Српска
патријаршија. Свети архијерејски сабор уједињене СПЦ две недеље касније изабрао је митрополита Димитрија за првог патријарха обновљене
Српске патријаршије.
Сенку на сјај овог историјског догађаја, међутим, бацила је Влада, која

није признала начин избора црквеног
поглавара. Убрзо је донета уредба о
избору првог српског патријарха, која
је октроисала услове његовог бирања. Дефинисан је Изборни сабор, који
је сазивао краљ и коме су осим архијереја придодата и световна лица највиши државни функционери. Ово
тело први пут се састало 12. новембра
1920. са задатком да изабере већ изабраног патријарха. Према новој процедури, краљ је актом од 13. новембра
прихватио овај избор.
Прве кораке у стварању уједњене
цркве обележило је тако снажно
уплитање световне власти. То даје
основа црквеном историчару Ђоку
Слијепчевићу за тврдњу да је држава
већ првих дана показала снажну тежњу да се пита у црквеним пословима.
„Јасно је наглашено да држава не
жели да се лиши свога утицаја на
Цркву. То се посебно односи на краља, затим министра вера, као и носиоце државних функција по којима су улазили у састав Изборног
сабора који је бирао црквеног поглавара. СПЦ у новој краљевини
нашла се одмах под снажном контролом државне власти, која је оживела прописе који су пре уједињења

уређивали црквене послове у Краљевини Србији”, бележи Слијепчевић.
То, међутим, није био крај. Уредба
о устројству Министарства вера од
31. јула 1919. године ставила је СПЦ
готово у целости под државну контролу „у свим верско-политичким
пословима, уколико спадају у круг
државне делатности”. Цркву, свештенство и вернике највише је заболело
што је цивилна власт, преузимајући
велика овлашћења у црквеним пословима, тихо загосподарила Српском
православном црквом, за разлику од
Римокатоличке цркве и Исламске
заједнице.
Видовдански устав је усвојио начело пуне слободе вере и савести и осигурао пуну равноправност свих законом признатих вера. У стварном животу, међутим, СПЦ је била потчињена
држави: највишу надзорну и управну
власт у свим верско-политичким пита-

њима и пословима Патријаршије обављао је министар вера.
У годинама које ће уследити низаће
се акти законске снаге које су уређивале однос државе и цркве. Закон о
СПЦ донет је 9. новембра 1929. године.
На основу ових аката донет је Устав
СПЦ 1931. године, као највиши акт који
је регулисао не само црквену органзацију, већ и однос са државом.
Црква је тешком дипломатијом
успела да испослује делимичну финансијску самосталност. Краљ је и
даље себи задржао право да потврђује избор патријарха и епархијских
епископа, док је Министарство просвете имало надзор над радом духовних
школа. Иако је Црква формално била
одвојена од државе, држава није хтела
да се одрекне свога удела и утицаја на
избор патријарха СПЦ.
У историји односа Српске православне цркве и државе, једна од највећих криза наступила је 1937. године,
због закључивања конкордата између
Краљевине Југославије и Ватикана.
Ово питање, коме су се СПЦ и патријарх Варнава (Росић) оштро успротивили, толико је заоштрило однос према Влади да је у Београду код Саборне цркве, 19. јула 1937. године, пала крв.
Четири дана касније, на врхунцу кризе,
у дану када је у југословенској скупштини изгласан конкордат, преминуо
је патријарх српски Варнава. Гласине
које су одмах букнуле, да је отрован
по налогу Владе, нису утихнуле до данас. Влада је попустила пред народно-црквеним отпором и конкордат је
заувек скинут са дневног реда.
Црква је бацила анатему на све министре и посланике који су гласали за
конкордат, а огорчење народа достигло је врхунац. Посланици који су гласали за конкордат нису смели ни на
улицу, а камоли у народ. Влада је потом повукла конкордат са дневног
реда и није га више подржавала нити
износила пред Сенат. 

ПРОГЛАШЕЊЕ ОБНОВЉЕНЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ
Свечаност проглашења обновљене патријаршије 1920. године одржана
је у саборној дворани Патријаршијског двора у Сремским Карловцима,
која је за ту прилику била посебно украшена сликама из новозаветне и
националне историје. Било је ту и оригинално Мирослављево јеванђеље,
као и сребрни пехар кнеза Лазара и кнегиње Милице. На столу, за којим
је седело петнаест архијереја, стајао је крст цара Душана из Високих Дечана. Саборску одлуку о васпостављању Српске патријаршије саопштио
је митрополит Димитрије, а прочитао је тузлански митрополит Иларион.
Свечаност је завршена благодарењем у патријаршијској цркви.

Жандари хапсе свештенике током конкордатске кризе
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Будимпешта, 14. новембар 2019.

Прослава Светог Димитрија у Будимпешти

СЕЋАЊЕ

Успомене на некадашњи српски будимски храм

Срби у Будимпешти обележили су Митровдан најпре преподневном Светом архијерејском литургијом, коју
је у пештанском Храму Светог Георгија служио епископ будимски Лукијан. Поподне је у Будиму одржан
помен код споменика посвећеном срушеном српском Саборном храму Светог Димитрија

П

оводом прославе Светог великомученика Димитрија, у петак, 8. новембра у пештанском
храму Светог великомученика Георгија, епископ будимски Лукијан служио
је Свету архијерејску литургију. Саслуживали су јереј Никола Почуча, парох
будимпештански, јеромонах Варнава
Кнежевић и ђакон Стефан Милисавић.
Православни верници су тога дана прославили Светог Димитрија, који је за
време цара Максимилијана јавно прослављао Исуса Христа и за Солунце
постао други апостол Павле. Страдао
је од царевих војника, а хришћани су
његово тело тајно и часно сахранили.
Када је гоњење хришћана престало,
над гробом Светог Димитрија подиг-

нут је мали храм, у коме су се дешавала чудеса и где су болесници исцељивали своје ране.
„Данас, поред празника Светог Димитрија, Света Црква обележава и
спомен једног великог земљотреса
који се десио у Солуну, али је град, захваљујући молитвама Светог Димитрија, био поштеђен од потпуног разарања. Ми, православни Срби, данас такође преживљавамо један велики земљотрес, у нашој историји, у нашој савести,
у нашим животима. Све нас је добро
продрмао Господ, јер смо се били удаљили од Бога, заборавили га, заборавили своје крсне славе. Господ нас је добро продрмао, растресао и расејао по
белом свету. Нека нас Господ, молитва-

ма Светог Димитрија, спаси од духовног земљотреса и потреса, нека нас
врати себи, нека нам поврати веру у
Бога, нека нас поврати нашим светим
прецима и на пут који води у живот
вечни. Нека Бог да благослов нашем
народу“, биле су речи којима се отац
Никола Почуча обратио верницима.
После службе, у сали Црквене општине уприличено је славско послужење, уз пријатан разговор и пригодно
обраћање владике Лукијана.
Поподне је у Будиму, у некадашњем
српском насељу Табан, одржан помен
код споменика посвећеном срушеном
српском Саборном храму Светог Димитрија. Помен је служио владика Лукијан, уз саслужење свештенства. Епи-

Страдалнички животни пут Милоша Апића (11)

Легенде о бајској Водици
„Међу голим гранама високе липе угледали су икону на коју се никако није
'ват'о снег. Е, па баш на тим месту, ди је Мати Божја у плавој одори ногама
дотицала земљу, шикнула је вода. Усред циче зиме крен'ла су два млаза.”

У

непосредној близини, на свега
пар корака од српског крста,
уздизала се католичка капела.
Од памтивека, бачки Мађари, Немци
и Буњевци традиционално су о празнику Мала Госпа долазили на ово
надалеко чувено ходочасничко место.
Милош Апић је легенду о бајској
Водици први пут чуо од свог седокосог таста и то поред богато постављене славске трпезе о Марковдану, крсној слави породице Тадић.
„Ја сам ову причу чуо од мог прамдеде кад сам још био деран. Дигод у
зиму у другој половини XVIII века, два
ђака су са с'оницама путовали у Сомбор ди су учили. Један је, кажу, похађ'о православну Норму, а други
Латинску шкулу. Хај, сузу јим мамину,
ни ти нису били чисти' гаћа, кад су у
зимско добо крен'ли на пут.
Курјаци су ји пратили од самог изласка из Баје. Еј, здраво су се били
уплашили ти хунцути!

Коњи су брзо трчали, ал' курјаци су
били све ближје и ближје. Ондак се,
ко зна откалег, десно од друма, појавила жена у дугачкој плавој 'аљини са
звезданим ореолом око главе. Ћутила
је и са благим осмехом благосиљала
момке. Еј, баш добрим су се препали
ти враголани! Кажу да су чак и курјаци стали. Тек им је онда дошло у главу да им се управо појавила Богородица. Шкулари су о'ма' почели да се
молиду: „Богородице дјево и „Ave
Maria. Коњи су стојали к'о укопани.
Узалуд су ји шибали канџијом, само
су се пропињали, ал' никако ји нису
могли натерат да крену. Полазници
Норме и Латинске шкуле су тек тад
приметили да су курјаци нестали.
Ишчезла је и Дјева Марија са звезданим ореолом. Међу голим гранама
високе липе угледали су икону на
коју се никако није 'ват'о снег. Е, па
баш на тим месту ди је Мати Божја у
плавој одори ногама дотицала земљу,
шикнула је вода. Усред циче зиме

скоп будимски се обратио окупљенима, речима:
„Данас морамо да се сетимо оног
несрећног времена Другог светског
рата, када је Будимпешта много страдала, па тако и наш храм и двор епископа будимских. Тешимо се тиме што
наша вера није само крсна, него је и
васкрсна. То значи да Бог увек може да
учини чудо, оно што људи не могу. Овај
мали знамен нека нас увек подсећа на
славна времена, на народ који је сазидао срушену цркву, на народ који је
долазио у цркву и њене свештенике
који су се молили Богу.“
Обележавање празника завршено је
оглашавањем звона на споменику.
К. П.

ФЕЉТОН
Моношторлије. Маџари би рекли:
»Батмоноштор«.
Колико ја знам, та српска светиња
је лежала поред шуме и била је посвећена Преображењу Господњем.
Манастир је, кажу, страд'о, за време
Ракоцијеве буне, ако се не варам,
1704. године. Куруци су све калуђере
потаманили, а манастир спалили.” (…)

крен'ла су два млаза. Момци су занеДрагомир Дујмов
мили од чуда. Узели су икону, мет'или
су је испод капута, па су се брже-боље вратили у Бају.
Касније, на тим месту, званом Водица, ди се указала Богородица, подигнита су два крста. Један за православне, а други, за католике.”
Изненада одјекну писак локомотиве. Машиновођа пусти пару и воз
полако крену даље. Вагон се пријатно
заљуља. Зачу се ритмично клопарање
и шкрипа точкова. Композиција, од
свега три вагона, пролазила је кроз
густу баремову шуму.
Према народном предању, управо
се на том месту подизао негдашњи
српски манастир. Врсни зналац занимљиве приче о том православном
општежитију беше Ђока Тадић, шурак Милоша Апића.
„Негде сам прочит'о да су давне
1546. године, српски калуђери подигли манастир ту дигод, измеђ' Баје и Остатак некадашњег батмоношторског манастира
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН

Положени венци код Вукове бисте у Табану

Ђаци обележили рођендан реформатора српског језика
Ученици Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, предвођени својим
учитељицама и професорима, на рођендан великог српског културног и националног прегалника, сваке
године полагањем венаца одају почаст највећем реформатору српског језика, Вуку Стефановићу Караџићу

У

ченици Српске основне школе
и гимназијалци 9. разреда пошли су у будимски Табан, где су
наспрам чувене гостионице „Код
златног јелена”, негдашњег стецишта
српских интелектуалаца, код споменика Вука Караџића, прочитали своје
радове и положили венце. После тога
су ђаци обишли још два споменика,
који се налазе у близини Вукове бисте. Један је чувени српски крст, који
је негда красио Трг крста у табанској
вароши, други је, пак, споменик који
се налази на месту срушеног српског
саборног храма у близини Елизабетиног моста.
Вук Стефановић Караџић заувек
ће остати овенчан венцем славе, онако како му је очево презиме осветлило пут. А, пут је водио од неписмене
Србије Милоша Обреновића, преко
врлети Херцеговине, до ученог Беча,
где су га поштовали они који за нас,
мали народ, нису знали ни да постојимо.

Шта би било са нама да се Вук својим вучијим зубима није изборио са
зверима српске неписмености, вуковима српског православља, који нису
прихватили да било шта поремети
ушушкани мир манастира?
Речи српског сељака опевале су
најстарије историјске догађаје, од
Косова до Мишара, испредале најтајнија људска осећања, од мајчинске
љубави до туге за погинулим братом.
Језик груб, али душа народа питома,
мекана.
Умео је да оно што је најбоље знао,
матерњи језик, језик говедара и свињара, како су га противници звали,
уведе у културу и да тако одзвања у
ушима најпознатијих и највиђенијих
људи тадашње учене Европе.
И, победио је у томе. Показао је те
1847. године да народним језиком
могу о филозофији говорити црногорски владика Данило и игуман Стефан, да се Христова мисао и вера и
данас проповеда по Вуковом Новом

Пригодна свечаност у ССМ-у

Уручене студентске и
ђачке стипендије

У

просторијама
Самоуправе
Срба у Мађарској уручене су
стипендије за студенте и средњошколце, за прво полугодиште, које
обезбеђује кровна српска организација. Овога пута, награђене су гимназијалке и студенткиње: Бранка
Ћосић, Нађа Ибрахим, Викторија
Ендреди, Кристина Станковић, Милица Милисавић, Габријела Варади
и Мила Божић.

Катарина Јаковљевић, 9.ц

школе „Никола Тесла”. „Сваке године

*
ладан децембарски дан. Вече
уочи католичког Божића. На
улицама људи загрљени у топлим капутима убрзавају корак и
журно се враћају својим кућама, како
би са породицом прославили велики
празник. Вук за собом затвара климава, трошна врата и она се уз шкрипу
и доста труда закључавају. Уморан,
посеже руком ка столици тражећи
ослонац.
Осећајући како га од целодневног
К. П. ходања и она здрава нога полако издаје, седа у избледелу, некада црвену
фотељу, а из ње се истог трена уздиже
облак прашине.
Погледао је кроз замагљени про-

имамо прилику да вас наградимо и
мотивишемо да и даље будете успешне и поносне на ваше знање и
образовање. Радује ме што је ове
године на конкурсу било и студената. Увек ми је велико задовољство да
вредној деци уручим награде, макар
оне биле и симболичне. Новац потрошите паметно, уживајте и пријавите се на конкурс и у другом полуУ присуству председнице ССМ-а Вере годишту“, поручила је др Јованка
Пејић Сутор, добитнице је поздравила Ластић.
др Јованка Ластић, директорка Српске

Добитнице стипендија у друштву Вере Пејић Сутор и др Јованке Ластић

завјету, да се рат речи само речима
може окончати у трактату Ђуре Даничића, да се Радичевић плачљивим
гласом опрашта од детињства, Карловаца и живота.
Сваки народни обичај претворио
је у одредницу речника, па захваљујући њему знамо и како је постала
корњача, и шта је моба, и ко је заова,
а ко јетрва, и где су нам корени.
Хромим ходом, али јаком жељом
савладао је све препреке од људи,
природе и од живота. Слушао је запевке Слепе Живане, хвалио стил
Тешана Подруговића, десетерцем
Старца Милије величао морални лик
Бановић Страхиње, заједно са Филипом Вишњићем војевао српски устанак, али српском народу и светској
књижевности оставио је непроцењиво културно благо.

Х

зор. На хиљаде насмејаних лица у
царском граду, руку препуних ђаконија које сигурно коштају читаво богатство. Спремни су да се врате својим домовима и поделе их са најдражима. Беч је град помпе и раскоши.
Он се поново вратио кући празних
руку.
Маштао је како га по клизавим
улицама његова деца вуку за капут и
моле да уђу у продавницу марципана.
Његова жена, Ана, у суседној соби
успављивала је најмлађе. Тако би волео да вечерас може да је изненади
нечим лепим. Малим знаком пажње
којим људи, које свакодневно среће,
обасипају своје супруге. Није смео ни
да помисли на свој, православни Божић. Хоће ли имати новца да буде и
меса на трпези?
Уздахнуо је погледавши књигу која
је стајала до њега. Узео ју је у руке и
прешао прстима преко корица „Горског вијенца”.
И док су са тавана ритмично падале капи кише, које су пронашле себи
пут између греда, Вуку се у углу усана
појавио осмех. Био је уморан, али испуњен. На саму помисао на подршку
која је пристизала из штампарије, у
виду најразличитијих књижевних
дела, осетио је понос и неописиву
срећу. Та 1847. година остаће упамћена по труду и посвећености. И баш у
том тренутку, док је Вук покушавао
да одржи свој дом топлим, а породицу ситу и на окупу, људи из свих крајева Европе су му се дивили и подржавали га.
А, тако је и дан данас!
Дуња Јошић, 9.ц
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ИНФО

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА”
Позивамо вас да дате своје предлоге кандидатa за доделу
Светосавске награде 2020. У обзир долазе заслужни
појединци или организације, који су својом дугогодишњом
делатношћу знатно допринели очувању српства у
Мађарској. Такође вас позивамо да пошаљете своје
предлоге за доделу награде Повеља „Сава Текелија” 2020.
Ово признање се додељује појединцима или
организацијама који су допринели очувању културних и
верских добара Срба у Мађарској. Према Правилнику
ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб
страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а,
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ-а и појединци,
припадници српске заједнице.

Српско позориште у Мађарској
Премијера

27. новембра 2019. 19 ч.
28. новембра 2019 20 ч.

Предпремијера
8. јуна 2019. 19 часова
улица Nagymező 49.

Предлози се достављају писменим путем на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2020“, односно
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2020“.
Предлози се могу доставити и електронским путем, на
адресу: ssm@t-online.hu. Рок за приспеће ваших предлога
је 15. новембар 2019. године. Предлози који стигну после
овог рока се неће разматрати, па вас зато молимо да
своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл:
ssm@t-online.hu)
Српска народносна самоуправа у Сегедину и Сегединска
месна српска заједница организују

СЕГЕДИНСКО СРПСКО
МУЗИЧКО ВЕЧЕ - БАЛ 2019.

Играју: Тина Чорић Стипан Ђурић и Бранимир Ђорђев
Режија: Јанош Деги
к
Драматург: Илдико Корођ
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи
Костим: Ноеми Борбељ
Сценографија: Тибор Прагаи
Тон, светло: Богдан Сабо
Цена улазнице:
2000Тина
фт Чорић, Милан Рус, Мирко Митар Кркељи
Стипан Ђурић,
Реж
Резервације на тел: +36 30 9894 783
Свечана сала Текелијанума
1053 Budapest, Veres Pálné u. 17-19.

16. новембра 2019. од 19.00 ч.

КОНЦЕРТИ У МУЗИЧКОЈ
КУЋИ „FONÓ“
23. новембра 2019. од 20.00 ч.

За добро расположење побринуће се Градски оркестар
„БЕУШ“ из Бечеја
Наступиће и омладинска група КУД-а „БАНАТ“ из Деске,
под руководством Петера Дунаија

Вече балканске музике у извођењу оркестара
„Бабра“ и „Thanos Stavridis & dRom” (GR)

Адреса:
6721 Сегедин, Ресторан „Szálka”
Közép Kikötő sor 9/A, volt „Tisza Gyöngye”

Адреса:
FONÓ Zeneház, Budapest, XI Sztregova u 3.
Имејл: fono@fono.hu
Tel: +36 1 206 5300

Улазнице са вечером: 6000 фт.
Вечера: богат шведски сто

30. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ
ПРИЈАТЕЉА ФОЛКЛОРA
29. новембра 2019. у 19.00 ч.
Учествују извођачи из:
Грчке, Бугарске, Србије и Мађарске
Адреса:
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Budapest, X Szent László tér 7-14.

www.snnovine.com

Резервације се примају до:
12. новембра 2019. године, код организатора:
Нада Малбашки: +36 20 976 6826
Марта Петреш: +36 30 290 2330
Сенад Емра: +36 70 612 8307
Боривој Рус: +36 70 451 4234
Донатори:
Самоуправа Срба у Мађарској
Фондација „Бетлен Габор"
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште
редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@
gmail.com  Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ
НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање,
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Храмовне славе у Мајшу и Илочцу

Молитвене речи барањских верника упућене Светој Петки
Међу храмовима који су у Мађарском посвећени Светој Петки, јесу и српске цркве у Мајшу и Илочцу,
где је дан ове светитељке прослављен у присуству већег броја наших сународника
из мађарског и хрватског дела Барање

Мајш

П

разновање Свете Петке у Мајшу, у цркви сазиданој 1781. године, одржано је 27. октобра, на
сам дан црквеног празника. Старатељу цркве Војиславу Спасојевићу и
његовој породици, који су данас једини Срби у овом насељу, у прослави
храмовне славе придужили су се
многобројни верници из хрватског и
мађарског дела Барање.
У месном српском православном
храму светом литургијом началствовао је о. Митрофан, јеромонах манастира Грабовац, а саслуживали су
протонамесник Јован Бибић, парох
сантовачки, јереј Милан Ерић, парох

печујски, уједно, администратор мајшанске парохије и протођакон Андраш Штријк.
Након причешћа, јереј Ерић је одржао
свечану славску беседу у којој је присутне вернике подсетио
на важност хришћанског живљења по
узору на Св. Петку, а
такође им је говорио
и о јубиларној 800. годишњици постојања
аутокефалне Српске
православне цркве.
Уследила је литија, а на крају празничног богослужења уприличен је и
свечани чин освећења и резања славског колача и благосиљања кољива.
Овогодишњи кум храмовне славе
био је Влајко Бертић из Новог Сада.
Њему и његовој породици се на кумству и прилогу цркви, захвалио администратор мајшански о. Ерић. За наредну годину, часних обавеза кумства прихватио се Бранко Бертић из
Јагодњака у Хрватској.
Празновање преподобне мајке Параскеве, настављено је пригодним
послужењем и дружењем у порти, а
и током ручка у сали месне основне

Ходочашће Срба из Бате

Стопама Светог Методија
и словенских монаха
Срби из Бате су 26. октобра, на челу са својим
парохом, протојерејем Павлом Капланом, боравили
на једнодневном поклоничком путовању
у Залавар и Тихањ

К

ао што је познато, после смрти
брата Кирила у Риму, Методије
је 869. именован за архиепископа Паноније и вршио је мисију међу

панонским Словенима. Као успомену
на његову мисионарску службу у Залавару је подигнут споменик. Пред
спомеником Св. Кирила и Методија,

СРПСКЕ

школе. Ваља напоменути да је овогодишње свечано празновање патрона светог
храма у Мајшу суфинансирала Самоуправа Срба у Мађарској.
По завршетку агапеа, јереј Милан Ерић
је присутне позвао на
вечерње богослужење у Илочац, где је
српски православни
храм такође посвећен Св. Петки. Вечерње у том месту служили су месни адми- Илочац
нистратор јереј Милан Ерић и протођакон Андраш
Штријк. Иследио је свечани чин резања славског колача и благосиљања
кољива. Овом приликом кумовала је
породица Ерић из Печуја, а свештеник Милан Ерић одржао је и пригодну празничну беседу. Духовни пастир
Срба у Барањи се посебно захвалио
Јожефу Јухошу, начелнику Илочца
на очувању наше светиње и месном
српском православном гробљу.
Прослава храмовне славе у Илочцу окончана је пригодним послужењем у порти и дружењем верника.
Иако Срба више нема у овом селу,
духовни вођа пута служио је кратак
молебан словенској браћи. Поклоници су, затим, обишли ископине старе
базилике, коју су подигли ученици Св.
Методија.
Боравак у Залавару је завршен посетом туристичком центру, где су
приказане природне лепоте Малог
Балатона. У повратку, пут је водио
преко Тихања. Тамо је Батлије дочекао бенедиктински монах Домонкош,
стари познаник и пријатељ православаца. Домаћин батских поклоника
исцрпно је говорио и упознао их са
историјатом манастира, који је основао мађарски краљ Андраш 1050.
године. Његов гроб се налази у крипти манастира и једино је сачувано
почивалиште мађарских краљева.
Краљ Андраш је у Кијевској Русији
примио Св. крштење
по православном
обреду, на двору великог кнеза Мудрог
Јарослава, са чијом
ћерком Анастасијом
је склопио православни брак.
На повратку из
Кијевске Русије, краљица Анастасија је
повела са собом православне монахе, тзв.
„тиховатеље“, по којима је Тихањ добио
назив (тихо место).
Њихова монашка
заједница је била по-

НЕДЕ ЉНЕ

ипак, Илочани предвођени начелником села Јожефом Јухошом, чине све
да сачувају српску светињу и надгробне споменике, као успомене на
некадашње српске житеље.
При растанку, српски православни
верници, предвођени јерејом Миланом Ерићем, поздравили су начелника села, желећи му успешан рад, а он
је пак својим гостима пожелео срећан пут, узвративши жеље да уз Божији благослов и догодине дође до
сусрета и празновања храмовне славе у Илочцу.
П. М.

свећена Св. Николи и постојала је до
XIV века, а до данас су сачувани њихови „пештери“, монашке пећине у
којима су поменути монаси живели.
Говорећи о историјату манастира,
отац Домонкош је посебно истакао
занимљивости „оснивачке повеље“
Тихањског манастира, која је први
мађарски писани споменик, где се
међу потписницима налази и име
православног игумана Лазара. Манастирски водич провео је госте кроз
цео манастир и показао им остале
експонате манастирске поставе. Путовање је завршено шетњом по сунцем обасјаном Тихању, одакле су се
Батлије, обогатћене новим доживљајима и успоменама, вратиле својим
кућама.
Павле Каплан, свештеник
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Стазама Свете Горе

Место духовног уздигнућа и повратка себи (3)

На почетку јутрења, једино светло у цркви давали су далека свећица у олтару налик свицу и два пламичка у кандилима, која
су трепераво осветљавала лица Христа и Богородице на иконама крај врата између припрате и наоса. Из таме се чуо глас
који је на старогрчком појао библијске стихове и освајао слух. Очи су се саме фокусирале
на светло свеће у дубини олтара, симбола наде верних

К

ако је служба одмицала, појавило
се кандило на невидљивој мрежи
високих сајли по којима је клизило осветљавајући сцене на живопису.
Све је то стварало дубок утисак чудесне
представе, у којој се понавља време од
настанка света до наших дана, где сте и
посматрач и учесник. Сваки покрет и
глас монаха у њиховим опходима носили су неку мистичну снагу која је неодољиво привлачила пажњу и чинила да се

проток времена не осећа, пише у својој
недавно објављеној књизи новинар Борис Суботић.
Каракалски калуђери неуморно су изводили нечујне опходе по цркви и обредне ритуале, а за нас, поклонике, поставили су склопиве столице, да их шушкањем
и врпољењем не бисмо узенемиравали у
богослужењу. Ходочасници су, с времена
на време, падали у сан. Доцније смо
утврдили да смо сви доживели исто искуство - иако смо дремали,
чули смо и видели исто што и
они који су држали очи отворене!
Што се јутрење ближило
крају, појање монаха било је
све снажније, а све више пламичака осветљавало је живописе цркве. Храм је постао
микрокосмос и позорница
древне, а увек младе представе, која се завршава занесеном хорском песмом „Христос васкрсе и смрћу смрт
победи”, док сунчеви зраци
кроз високе прозоре протерују таму из храма.

Ручак са монасима
Ручак у рано јутро подсећао је на обед у строгој касарни. Монаси, међу којима
је било и оних црне и жуте
расе, певајући у савршеном
строју, предвођени игуманом, после обеда изашли су
из трпезарије.
За њима су изашли српски
поклоници збуњени мноштвом снажних утисака. На
капији манастира поново нас

је чекао отац Јован. Нисмо одолели и са- жио је 1846. Димитрије Аврамовић свелетели смо га питањима зашто је држао дочење речи грчких монаха из Каракаотворену капију за нас.
ла.
- Овде су Срби драги гости. Свети СаСрце православног
ва је подигао овај манастир - објаснио је
мистицизма
отац Јован, из безвремене монашке зеСветогорска пустиња је област Атоса
мље, остављајући нас без речи, са сузама
у очима. Видевши дубоко потресене срп- где се крије ватрено срце православног
ске поклонике и њему су наврле сузе. Ре- мистицизма. На пустињачке путеве не
као нам је да је Финац и да је био у међу- залази много поклоника. До Светогорске
народним мировним снагама негде на пустиње ни данас није лако стићи, ни
југословенским ратиштима деведесетих. упознати је. Највише што можете да очеТамо се десило нешто о чему није желео кујете од удобности јесу ретке стазе без
да прича, што га је променило и довело шиљатог камења, које боде и кроз дебена Свету Гору да буде православни мо- ле ђонове.
Овде песка нема, као ни и у осталим
нах.
Док смо силазили стрмом стазом на монашким пустињама широм Балкана.
пут ка Великој Лаври, отац Јован стајао је Само камени крш и непроходне шуме,
пустош без људи у коју су долазили само
на брегу и махао нам.
У Савиним житијима забележено је да отшелници од света да се подвизавају. То
су гусари 1199. опљачкали Каракал, а све је смисао имена и Светогорске и сваке
монахе стрпали у лађу, намеравајући да друге монашке пустиње.
Звучи мистично, зар не? Е, па у томе јеих продају као робове или да их побију
ако не буде заинтересованих на пијаци сте чар Светогорске пустиње. У њој увек
робља. Управа Велике Лавре понудила је можете да очекујете неочекивано.
Тешко је рећи одакле треба почети
Каракалцима да их откупи и спасе им
голе животе, али је заузврат тражила сву упознавање пустоши Атоса. Свако ко се
пео на врх Атон, а то су хиљаде људи сваимовину манастира.
Лавриоти су ослобођене монахе про- ке године, пролазио је деловима пуститерали из њиховог манастира, а ови су се ње и видео онолико колико је желео и
колико му је било дато. Успон стазом ка
упутили Светом Сави да траже помоћ.
Он је постао главни ктитор Каракала, Атону од Скита Свете Ане у непрегледјер је од Лавре откупио манастир и вра- ној мрављој колони поклоника уочи Претио у њега протеране монахе.
Затим је Каракал из темеља Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског сеобновио и снабдео свим по- кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Војтрепштинама, јер је био те- водине, Управе за сарадњу са дијашко оштећен у гусарском на- спором и Србима у региону Министарства спољних послова Репупаду.
„Кажу да су и овде Срби блике Србије и Фондације „Бетлен
живили и да од србских кра- Габор”
љева има диплома”, забеле-
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ображења био је и мој први сусрет са пустињом.
Највише пажње привукли су ми монаси који нису као поклоници планинари
носили гојзерице, већ су у било каквој
обући, као дивокозе грабили ка врху планине. Били су то подвижници из Светогорске пустиње, који непрестано посте и
живе у, најблаже речено, скромним условима. Одакле им онда та необична снага
и издржљивост?

сам га да ли се икад разболео у овако тешком условима, а он је лаконски одговорио: „Зашто бих се разболео. Па ја не живим на твој начин спољног света”. Узео је
канту с водом, заљуљао је и рекао ми да
погледам свој одраз. Одговорио сам да
је немогуће јер је површина уземирена.
Кад се вода смирила рекао ми је да погледам поново. Наравно, видео сам свој
лик на воденом огледалу. Стефан се насмејао и рекао: „Ти живиш у метежном
свету и зато си и сам узмућен, не видиш
Страшна Каруља
самог себе. У Каруљи, мирној води, сваОдлучио сам да одем у чувену Кару- ког дана си пред својим стварним лиљу и покушам да упознам неког од тих ком” - испричао ми је Бранислав Дакић,
пустињака, иако сам упозорен да они ни- сапутник са путовања по Атосу.
су баш разговорљиви ни дружељубиви.
Уточиште разочараних
Шта је уопште Каруља? Купасто брдо с
ратника
врло мало вегетације, чија се литица гоКаруља је од 1918. постала уточиште
тово савршено вертикално спушта у море, осим у једном левкастом усеку у сте- разочараних ратника. После Белих Руса
ни чији је нагиб око 70 степени. Кроз ње- стигли су, после Другог светског рата, Срга води једва приметна стазица обезбе- би монархисти. У пећини на литици нађена ланцима којом се пустињаци спу- станио се српски пустињак Стефан, зваштају у Унутрашњу или Страшну Каруљу. ни Папа (отац) Краљ, у рату равногорац.
Њено име потиче од грчке речи карули, Игром судбине, у његову напуштену пекоја значи чекрк. Испосници који су жи- ћину после краја Хладног рата уселио се
вели у овдашњим пећинама и колибама руски пустињак, бивши функционер сона литицама, некада су комуницирали са вјетске тајне службе КГБ и подигао лепу
спољним светом само помоћу корпи које цркву посвећену Светом Сави Српском.
У Каруљи су мир тражили и борци из јусу спуштали до мора чекрцима.
У њих су стављали своје чувене руко- гословенских грађанских ратова. Млатворине, резбарене иконице и крстове, а долики српски испосник ме је примио на
из чамаца су у замену добијали хлеб. Су- трошној тераси своје келије над поношили су га и јели само по комадић су- ром. Ненаметљиво је запиткивао о догаварка дневно. Често су се хранили само ђајима у Србији, о којима је био необичдивљим биљкама са литица. Воду су узи- но добро обавештен. Појавио се још јемали из пећинских кадица у које се жи- дан српски пустињак, који је са занимавотворна течност цедила у пролеће. За- њем разгледао фотографије које сам
лиха је морала да им потраје до следеће снимио. Рекао да одавно жели да набави
фото-апарат. Очекивао сам верске фасезоне киша.
- Први пут сам био у Каруљи док је још натике који ће ме гледати попреко, а
био жив наш великохимник, отац Сте- уместо тога разговарао сам са младим
фан. Понудио ми је воду која је стајала људима чији су речник и знање указивамесецима, пуну труња и бубица. Попио ли на образоване особе. Прави подвисам је на силу, да га не увредим, питајући жници су ненаметљиви и када разговасе како ли је он пије сваког дана. Упитао рају са неким из спољног света, то чине
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на нивоу саговорника, тако да се он не
осети непријатно.
Домаћине сам замолио да ми покажу
пут до Унутрашње Каруље. Пристали су,
али нису желели да ми буду водичи по
литицама. Они су тај простор, у моме су
се до пре неколико дана подвизавали,
схватали другачије од мене, световњака
радозналца.
- Претходне три недеље нисмо мрднули из испосница, врућина је била неподношљива. Сада је много боље, освежило
је - причали су успут.
Када смо стигли до литице на улазу у
левак којим се силази у унутрашњу Каруљу, ваздух је треперио од много теже
врућине која је исијавала с неба и из камена.
- Овде може да преживи само онај ко
дође вољом Божјом. Људска воља у Каруљи много не значи. Онај ко дође ради
доказивања или нечег сличног, не остаје
дуго. Није случајно ни то што си дошао
овде, зато ти показујемо пут, али даље
мораш сам - рекли су ми домаћини, показали ланце низ који сам требало да се
спустим у Страшну Каруљу и отишли.

Пећина једини заклон
У тој области апсолутне тишине чак се
ни зрикавци нису чули, омамљени врелином. Без рукавица било је немогуће држати ужарене ланце за осигурање уз
стазицу широку само стопу. Она је на неким местима одроњена, или толико углачана да безбедно спуштање зависи само
од снаге руку које носе целу тежину тела,
док се на стену ослањате врховима ципела. За каруљске монахе то је главна улица којом се вешто и хитро крећу.
Пећине Страшне Каруље у којима се
калуђери подвизавају имају константну
температуру и лети су једини заклон у
коме може да се преживи. У Страшној
Каруљи живи и отац Макарије, српски
духовник који ужива велико поштовање
монаштва Светогорске пустиње. На ме-

сту где се и даље једу суварци и пије бајата кишница, он одбија понуде да му
оставимо нешто хране: „Не треба да
остављате ништа, Бог ми шаље све што је
потребно”.
Једини споменик на Атосу посвећен
жени која није Богородица је капелица
Лепе Маре (Кала Мара) напола пута од
арсане Светог Павла до манастира. Минијатурни храм подигнут је у част српске
принцезе, деспине и турске султаније
Марије Маре Бранковић, кћери деспота
Ђурђа. То је једини споменик на Атосу
посвећен жени која није Богородица.
Да буде још необичније, он је сазидан
на месту где је по предању Богомајка
опоменула деспину Мару јер се искрцала на Атос и прекршила древни закон
Аватон који женама забрањује да кроче
у монашку земљу.
Зашто онда посета „царице Маре”,
бивше султаније на двору Мурата Другог
и маћехе и саветника Мехмеда Освајача, није запамћена као богохуљење, већ
је овековечена спомеником? Документи
из османских архива потврђују да се Мара Бранковић заиста искрцала на Свету
Гору и посетила монахе из Светог Павла
да би им предала дарове.
Управо у тим поклонима крије се тајна
посебног односа према кћери деспота
Ђурђа, великој покровитељки Свете Горе.
Њено кршење Аватона је не само толерисано, већ је прослављено зато што је
на Атос донела за хришћане непроцењиво вредну реликвију, сандучић са тамјаном, златом и смирном који су, према библијској причи, тројица мудраца са истока донела тек рођеном Христу у Витлејем.
Легенда каже да је Богородица за живота ове драгоцености непрестано носила са собом и да их је тек пред смрт и успење у небо предала рођакама које су је
пратиле. Свете реликвије чуване су у Јерусалиму до 4. века, када су пренесене у
Константинопољ. Сматрало се да су зау-
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век изгубљене, када је Мехмед Освајач
1453. заузео Цариград. Ипак, његова маћеха и учитељица Мара, коју је веома поштовао и у документима ословљавао са
"госпођа деспина", па чак и „царица и самодржитељка", успела је да га убеди да
јој да драгоцену реликвију, коју је однела
на Свету Гору, којој је и у Османском
царству признаван посебан статус.

Госпођа деспина
Деспина Марија Бранковић била је
жртва политичког брака, уобичајеног у
средњем веку, практично талац. Њеном
удајом за султана Мурата Другог, деспот
Ђурађ је купио предах од османских напада на Србију. Наочита и веома образована, Лепа Мара показала се као изузетна личност и потпуно нетипична султанија. У харему није променила веру, нити
је рађала децу османском владару, који
је и иначе био наклоњен мушкарцима.
Ипак, мудрошћу је успела да оствари велики утицај на двору свог мужа, али и на
његовог наследника Мехмеда, званог
Освајач, кога је васпитавала. Она је била
по наследном праву ктитор и Хиландару
и Светом Павлу којима је обезбедила
приходе које су добијали и после њене
смрти.
Манастир Светог Павла наводи се у
документима као Велика српска лавра
до краја XVII века, а онда је уследила
османска изолација. Српске монахе и богослужење потискивали су грчки калуђери, да би их потпуно надвладали у
другој деценији XVIII века.
Османске власти су пресекле изворе
финансирања манастира и забраниле
долазак српских поклоника и монашког
подмлатка. Енглез Џон Сибторп, ботаничар и велики истраживач Атоса, боравио
је 1793. у манастиру Светог Павла и забележио: „То је била српска задужбина, али
подвлашћеност Србије Турској одсекла
ју је од прихода које је требало да прима. Овдашњи калуђери су Срби”.

Када су, дословно, изумрли светопавловски српски монаси, грчки фанариоти су преузели манастир. Срушили су саборну цркву деспота Ђурђа са фрескама
српских ктитора и натписима на српском језику. Затим су саградили архитектонски идентично здање без трагова Срба.

Продаване српске реликвије
Бескрајно вредне српске књиге из
Светог Павла продаване су по пијацама
и поклањане. О томе је сведочанство
оставио енглески путописац Роберт Керзон који је 1831. боравио у библиотеци
манастира Светог Павла са око 250 српских рукописних књига и само једном
грчком.
„Ја нигде нисам видео такву књигу на
Леванту. Скоро да сам се скотрљао са
степеница на којима сам стајао када сам
открио тако изузетне књиге. После шетње по манастиру са два монаха, када
сам хтео да кренем, игуман ми је рекао
да би желео да ми поклони нешто што
би ме подсећало на боравак у Светом
Павлу. На то сам узвратио мноштвом
комплимената и провукао да бих желео
да узмем књигу. О, свакако”, рече он, „ми
не користимо старе књиге и било би нам
задовољство ако бисте узели књигу”.
Вратили смо се у библиотеку, и игуман је
узео једну произвољно, као да узима циглу или камен, и поклонио ми је."
Промена етничког карактера манастира, од српског ка грчком, најнеповољније се одразила на манастирску библиотеку, односно на њен словенски, углавном српски корпус, каже Љиљана Пузовић из Народне библиотеке Србије.
"Брижљиво чуван вековима, део некадашњег великог фонда, који је преживео
и пустошење турске војске током Грчког
устанка (1821–1829), дочекао је најтежи
период у свом скоро полумиленијумском трајању. Немајући довољно осећаја
за вредност словенских рукописа и њи-

Овде је почетком XX века живело 2000
монаха, од укупно 5000 руских калуђера
који су тада пребивали широм Свете Горе. Редовном бродском линијом из Одесе на Криму тада је годишње 30.000 руских поклоника стизало у арсану Пантелејмона. Данас их сигурно има много више.
Средишна област манастира почиње
код старе огромне гостопримнице с конаком, испред које је прелеп парк. Кроз
њега води мермерна стаза до велике капије у зиду којим су ограђене Саборна
црква, трпезарија и монашке келије. Оне
се налазе у блиставо белим отменим конацима, прављеним по мери угледних
калуђера, племића и бивших високих државних достојанственика царске Русије
XIX века.
Улазак у срце манастира је путовање
Велико путовање кроз време кроз време, јер закорачујете у свету РуПриближавање брода руском мана- сију, империју која на овом месту никада
стиру Свети Пантелејмон увек је спек- није престала да постоји. На коју год
такл због кога се путници начичкају на страну да усмерите поглед, дочекаће вас
ограде палубе. Империјални комплекс сјај мермера, осим ако погледате нависвете Русије изгледа као град са вели- ше. На небеској позадини блеште златни
ким белим вишеспратницама зелених крстови са купола.
кровова над којима сјаје куполе са златТешко описива мелодија
ним крстовима.
Над комплексом доминира висока
Пријатна шетња од луке Дафни до манастира Светог Пантелејмона, Новог Ру- строга кула звонара са пирамидално посика, траје око сат и по, а од Ксиропота- ређаним звонима. На најнижем месту је
ма око пола сата. Када се уђе у унутра- постављена грдосија са отвором пречнишњост руског светогорског комплекса, ка 2,7 метара, а затим се нижу све мања
он изгледа још већи него када га гледате до врха зграде. Оглашавање звона Панспоља. Манастир је почео да добија да- телејмона је речима тешко описива менашњи изглед од последње четвртине 19. лодија, налик оној коју калуђери изводе
века као отелотворење концепције цар- на дрвеним клепалима, само са снагом
ске свете Русије као Трећег Римског цар- топовске грмљавине. Када сам је први
ства, заштитника и чувара Словена и це- пут чуо, поскочио сам. Манастирска трпезарија је толика да у њој може да обелог православног света.
Главна манастирска улица почиње дује 1000 људи истовремено, без гурања.
код маслињака који је наслоњен на пут Уместо вина, као у осталим светогорка Кареји. Она пролази поред великих ским манастирима, овде се уз доручак,
радионица, а затим води кроз блок више- односно монашки ручак, служи бела каспратница са собама за госте које подсе- фа.
Овде је све огромно, империјално и
ћају на огромни туристички комплекс.

хов значај за свеколику баштину, не само
српску и словенску, грчко монаштво је
дозвољавало посетиоцима различитих
намера и побуда да односе најдрагоценије књиге из фонда.
Услед небриге грчког братства за словенско рукописно наслеђе, у XIX веку библиотечки фонд је полако сиромашио, а
оно што је претекло након бројних посетилаца који су односили најлепше и највредније примерке књига, уништио је пожар из 1902. године. Сада се у манастиру
не налази ниједна српска рукописна
књига. На срећу, преживели су рукописи
или мањи фрагменти књига које су некада припадале овом манастиру, али су расути по библиотекама Москве, Петрограда, Лондона, Париза, Беча, Берлина",
забележила је Љиљана Пузовић.
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много „западније” него у иједном другом манастиру на Атосу. Саборна црква
Пантелејмона је украшена фрескама врхунских руских академских сликара XIX
века, а у истом стилу је насликана и икона Светог Пантелејмона, мада неки верници тврде да је то рестауриран стари
свети образ.
Они који овде траже Рубљова и старе
живописе разочараће се, осим ако оду у
манастирску продавницу где се продају
прелепе иконе сликане у традиционалном маниру.
Стари Русик, нама толико близак из
предања о Светом Сави, већ је у XVIII веку био рушевина. Руси су због османског
терора побегли из њега и цео век су на
Атосу боравили као пустињаци, или у
братијама других манастира. Тек почетком XX века започела је обнова и изградња новог храма у Старом Русику,
али није довршена, јер ју је прекинула
револуција 1917. године.

Везе са Русијом
Једини део старог руског манастира,
који је остао у функцији од тада па све
до 21. века, био је параклис у пиргу где се
постригао Свети Сава. Обнова Старог
Русика коначно је завршена у мају 2016.
када га је освештао руски патријарх Кирил, а свечаном чину је присуствовао и
председник Владимир Путин.
- Хришћани су, коначно, већина у
145-милионској Русији. Зато је за нас препород Русије нераскидиво повезан, пре
свега, с духовним препородом - рекао је
тада Путин у разговору са светогорцима.
Неколико дана пре велике церемоније лутао сам тражећи Стари Русик у планини покривеној густом маглом и питао
се да ли ћу га уопште уочити. Видљивост
је била само око пет метара и већ сам изгубио наду, када је закратко дунуо снажан ветар и поцепао облак. У белом тунелу указала се древна кула Светог Саве
на конаку.
Зграда нове цркве која се налази крај
њега била је пуна радника и уметника
који су завршавали фреске, међу којима
је била и Савина.
- Овај свети храм, први пут у својој
историји, осликава се за велику прославу којој ће присуствовати врх Русије, чиме се наставља традиција прекинута
бољшевичком револуцијом - рекао нам
је сликар Виктор Гончаров, који је са још
десет уметника годину дана даноноћно
радио на улепшавању храма. - Од старог
Русика остао је само пирг са параклисом Светог Саве Српског, где се он замонашио и бацио прамен косе војницима
свог оца који су покушали да га врате кући.
На питање откуд тако добро познаје
српско предање, Гончаров је једноставно
констатовао: "Па, ми Руси и Срби смо
браћа".
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Познаваоци светогорске историје рећи ће вам да су српски владари богато
помагали руском манастиру, и новцем и
монасима, док је Русија била под монголском окупацијом. У XVI веку Хиландар и Русик били су практично једна велика монашка породица.
„Између Хиландара и Светог Пантелејмона остварена је посебна врста заједништва. Русик је био сиромашан манастир, без довољне подршке руских господара који би требало да буду главни
покровитељи. Вечити недостатак финансијских средстава окренуо је управу тог
манастира према знатно моћнијем Хиландару, не би ли он постао нека врста
кредитора и последњег заштитника. Када је хиландарски игуман Пајсије 1550.
приповедао руском митрополиту о светогорским приликама, истакао је да податке о трошковима Светог Пантелејмона зна зато што тај манастир и Хиландар
живе 'у савезу”, наводи историчар, проф.
др Александар Фотић.
Русик је 1569. био затворен и расељен
због огромних дугова. Када је руски цар
Иван Грозни послао новац да се они плате и обнови рад манастира, наредио је
да цео посао контролише угледни хиландарски игуман, архимандрит Григорије, а
ако треба и да самостално обнови рад
манастира.

Годинама касније, када је и сам постао духовни учитељ, старац, Ћутљиви
вратио се у близину истог места у врлети Атоса. У пећини која је гледала ка
мору наставио је подвизивање. До ње
сам стигао уском грбавом стазом по
врелим стенама којом су прошли и први синаити.
Када сам стао на плато са испосницом, он је заиста изгледао као рајско место у односу на пут којим се до њега стиже. Ту се налазио и извор који је, каже
предање, отворио Григорије Ћутљиви
ударивши својим штапом у живу стену.
По легенди, када се око његове келије временом окупило мноштво ученика,
Ћутљиви је видео натприродно светло
око уске стене с три стране окружене
морем. То је протумачио као Божји знак.
Спустили су се на хрид и подигли мали
манастир посвећен Светом Николи Чудотворцу, заштитнику путника и лађара.
Археолози су утврдили да се на истом
месту у прехришћанско време налазио
храм посвећен Посејдону, богу мора.
Кренуо сам Григоријевим трагом ка
данашњем манастиру, стазом која се
спушта по лепо уређеним пространим,
степенастим терасама на којима су баште.

Паљење и обнављање

Григоријат је садашњи изглед добио у
обнови после страшног пожара који је
1761. године уништио старије здање из 15.
века, које је пак изграђено пошто су гусари спалили први синаитски манастирчић
из XIV века, подигнут у време када је
Света Гора била део Душановог царства.
Научници који су истраживали Свету
Гору дуго су били у дилеми који је од два
Григорија, учитељ или ученик, био оснивач Григоријата. Светогорско предање,
које је 1846. забележио Димитрије Аврамовић, гласило је:
„Сазидао га је Србин Свети Григорије
Атонски и од његовог се имена назове
Григоријат. Најпре је била мала црква, но
1761. изгоре и после опет је Грци 1783. сазидају као што и сад стоји. Кад је монастир горео онда су његово тело (Григоријево) калуђери изнели из Свете Горе и до
данас не зна се гди је. У овом су монастиру млоге србске рукописне књиге и дипломе биле (а може бити да и сад што
има) но кад су Срби после пожара Светог Григорија однели, онда су и књиге и
Mанастири Григорија
дипломе са собом узели. Тако казују ГрСрпског
ци”, записао је Димитрије Аврамовић.
Григоријат је манастир тврђавица који
Грчки светогорци из Григоријата чувакао да лебди над таласима. Из темеља ли су успомену на свог ктитора и у манањегових белих зидина као квргаво коре- стирском зборнику текстова о светитење избијају хриди на којима га је утеме- љима, синаксару, као и у служби ктитору
љио у XIV веку српски исихаста Григори- манастира Григоријата Преподобном
је Ћутљиви. Други манастир је направио Григорију. Оба извора наводе да је он „из
с кнезом Лазаром у Браничеву, у Горњач- Србије дошао” и основао манастир Светог Николаја.
кој клисури.
Коначну реконструкцију Григоријевог
Долазак у Григоријат, који је посвећен
Светом Николи, лак је само са мора, када
је време лепо. Копнени путеви дуж литица су вратоломни и уски. Стазом чији
обрис подсећа на зупце огромне тестере,
са успонима од којих се губи дах, и силасцима од којих шкрипе колена, из пустоши око Велике Лавре кренуо је у XIV веку са ученицима Свети Григорије Велики
Синаит да тражи још суровији предео за
подвизивање. Он је на Свету Гору Атонску дошао са Синајске горе, епицентра
пустињачког мистицизма чији је дух
унео у светогорски исихазам, а његови
следбеници су названи синаитима.
Зауставили су се на литици клисуре
потока Хрендели, који је жуборио у понору неколико стотина метара ниже. Ту
је неко време боравио са ученицима, међу којима је вероватно био и српски учени монах и велики путник Григорије, доцније називан Синаит, Ћутљиви, Нови и
Горњачки. Ускоро су им се путеви разишли, јер исихасти нису дуго боравили на
једном месту.

историјског лика, данас прихваћену и у
науци, направио је после дугих истраживања образовани игуман Григоријата, архимандрит Георгије. Ишчитавајући многе изворе и анализирајући предања, успео је да повеже покидане нити мреже
животних путева једне изузетне личности.

Сламка личног спасења
Мистично испосништво синаита је
као сламка индивидуалног спасења привукло многе људе у апокалиптично доба
османских освајања као најава судњег
дана. Пораз војске Мрњавчевића на Марици и погибија деспота Јована Угљеше,
заштитника и ктитора светогорских манастира, изазвали су метеж и панику и
међу становницима Халкидикија и међу
светогорцима, забележио је Григорије.
Многи од њих су кренули да траже
спас у Србији, последњој слободној територији која се одржавала пред османском плимом. Међу њима је био и Свети
Ромило Раванички, други духовни учитељ Григорија Ћутљивог. Они су се заједно подвизивали на стенама изнад данашњег Григоријата, све до маричке катастрофе. После ње је Ромило напустио
келију и отишао у Србију, где је у Раваници, Лазаревој задужбини, провео последње дане.
Григорије је остао на Атосу и довршио
манастир који је остао без ктитора после
смрти деспота Угљеше. У Србију је дошао
и довео ученике синаите, када му је кнез
Лазар 1379. дао манастир Ждрело, данас
звани Горњак у Горњачкој клисури, да у
њему створи верски и културни центар.
По једном предању, Григорије се убрзо по оснивању манастира Горњак вратио у Григоријат, где је и умро. По истој
легенди, његове мошти су после великог
пожара 1761. последњи српски монаси из
овог манастира пренели у Горњак.
По другој причи, преподобни Григорије упокојио се у Горњаку, а његове исцелитељске мошти Срби су у сеобама преносили с једног места на друго, све до
обнове Србије.
Непосредно пред први одлазак у Григоријат, упознао сам живи дух Григорија
Ћутљивог лутајући Горњачком клисуром
ка манастиру Горњак. Уживао сам у шуму брзе Млаве који је гласан свуда, осим
на једној кривини међу стенама где се јавља акустички феномен, кад реку видите
али је не чујете.
Од мештана Ждрела, који су на лековитом извору точили воду, сазнао сам да
се то необично место зове Тишина. По
легенди, ту је кнез Лазар први пут видео
Григорија Ћутљивог с друге стране реке
и покушао да разговора с њим, али их је
ометао шум брбљиве Млаве. Онда је светитељ наредио: Тишина, реко! И све је
утихнуло, а Лазар је видевши ово чудо
синаитима направио манастир. 

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Будимпешта, 14. новембар 2019.
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О балансу физиолошких процеса у телу

Како се супротставити отровима из нашег окружења

Лиснатно поврће, а посебно броколи, ефинасни су антиоксиданти. Многе ране и чиреви су се исцељивали печеном главицом
црног лука. Наиме, љуска црног лука има кверцентина, антиоксиданта који са шећерима, целулозом и сулфидним
једињењима из главице црног лука има велику, не само нутритивну, већ и фармаколошку и козметичку вредност
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а самом почетку живота, са појавом једноставних бактерија, природа је већ открила како да се супротстави слободним радикалима, стварајући антиоксидантне ензиме. Да се то
није десило, кисеоник у нашој атмосфери би вероватно уништио шансе за живот на Земљи – уместо тога, захваљујући
ћелијској интелигенцији која се супротставила ентропији, кисеоник омогућава
живот.
Захтевне физичке вежбе повећавају
производњу слободних радикала, али то
чине и упале, изложеност одређеним хемикалијама, дим цигарете, алкохол, загађени ваздух, храна богата мастима - открива проф. др Станиша Стојиљковић,
стручњак у области екологије организма.
Шта су то слободни радикали?
– Слободни радикали су молекули са
кисеониковом или азотовом основом са
неспареним електронима који су добијени бројним метаболичким процесима у
телу. На пример, када тело претвара храну у енергију, слободни радикали се
формирају нормалном реакцијом оксидације.
Како се ћелије штите од слободних
радикала?
– Да би се заштитила од оштећења,

свака ћелија ствара ензиме, који растварају, неутралишу или детоксикују слободне радикале. Ови „чистачи” слободних радикала укључују разне антиоксиданте (као на пример супероксид-дисмутазу и каталазу) који могу да се вежу за
високореактивне јоне кисеоника и униште их пре него што нападну неки рањиви молекул. Морам да истакнем да је
опет у питању баланс стварања и разарања, а не молекули или хемијска реакција.
Ако су слободни радикали тако
штетни, зашто их онда тело производи?
– Слободни радикали нису само празни меци који лутају ћелијом, они се сасвим уклапају у баланс тела. Понекад је
веома важно да су присутни! Наиме, бела крвна зрнца имуног система користе
слободне радикале да би се везала са
бактеријом или вирусом и тако их отклонила. У ту сврху, тенденција слободних
радикала да се везују за било шта представља особину која спасава живот!
Када бисте могли да видите ћелије
док производе милионе слободних радикала и милионе антиоксиданата у исто време, видели бисте честице које пливају у истом окружењу, строго контролисане моћном интелигенцијом ДНК. Важно је рећи да су и једне и друге честице у
равнотежи и користе се
само онолико колико је
то потребно.
Каква је повезаност
слободних радикала са
старошћу оргаизма?
– Не може се порећи
да слободни радикали
изазивају оштећења и
да су она повезана са
старењем, раком и срчаним обољењима, што су
водећи узроци смрти.
Ипак, није се показало
да стари људи обавезно
имају повишен ниво
слободних радикала у
ћелијама или да им је

ВОЋЕ БОГАТО АНТИОКСИДАНТИМА
„Боровнице, грожђе, уопште бобичасто воће, вишње, трешње, бостан и
друго воће које ће тек бити предмет нових научних истраживања, богато је
антиоксидантима. Желео бих да наведем пример шипка – сви одмах помислимо на витамин Це. Међутим, он садржи и биофлавоноид рутен, бета-каротен, пектин (биљна влакна), што га у његовој целовитости чини неколико
десетина пута ефикаснијим од било ког препарата. Наравно, постоји велики
број других примера, али бих издвојих црвено вино које је одувек било цењено, а сада нам модерна наука објашњава и зашто. Оно што је битно је да
и наш организам у садејству са поменутим антиоксидантима ствара велики
број ензима, хормона и других биоактивних једињења која имају антиоксидативну активност”, истиче проф. др Станиша Стојиљковић

СВАКИХ СЕДАМ ГОДИНА НОВИ ЧОВЕК
Различите врсте ћелија се обнављају и другачијом динамиком, али се може
рећи да су за седам година скоро све ћелије у телу замењење новим. Када
се замењује ћелија, тело мора да синтетише ДНК да би програмирало те
ћелије, а ДНК је уствари комплетна мапа вашег тела. Као што можете да
претпоставите, не бисте желели да се ваш ДНК оштети или омете на било
који начин. Међутим, већина људи не води рачуна о томе да оно што једе (или
не једе) утиче на здравље њихове ДНК. Нажалост, синтеза ДНК није могућа
без одговарајућих количина витамина, ензима и минерала. Недостатак може
проузроковати велике проблеме: ако ваше тело створи ћелију која не може
бити програмирана одговарајућом ДНК секвенцом, тј. низом инструкција,
тада она постаје успавана, односно само постоји, а не ради ништа. Уколико
се створи више оваквих непрограмираних, спавајућих ћелија, тада оне могу
изазвати тумор.

– Антиоксиданси су супстанце које
ниво антиоксиданата и сувише низак.
Оштећење изазвано слободним радика- смањују стопу оксидације у ћелијама.
лима је један тип неравнотеже који мо- Подсетио бих да је то физилолошки проже да се појави на нивоу ћелијске инте- цес. Већ сам објаснио да их производи
лигенције када „баланс превагне ка ен- наш организам, али, нагласио бих да
биљна храна такође садржи антиокситропији”.
данте, који допуњују антиоксиданте које
Шта то конкретно значи?
– Када слободни радикал реагује са производи тело. Када конзумирамо биљдругим молекулом и у процесу узме је- ну храну, одређене количине антиоксидан његов део, нови слободни радикал је даната из биљака се абсорбују у цревистворен. Ове реакције се често јављају у ма и улазе у крвоток.
Искуствена медицина претходних гемембранама ћелија или у њиховој близини и могу нарушити унутрашњи интегри- нерација је била холистичка и интегратет ћелије. Неки слободни радикали на- тивна, једном речју системска. Сушен пападају митохондрије унутар ћелија, ути- радајз задржава мноштво особина свечући на њихову способност производње жег. Поред шећера, минерала, ензима и
енергије. Други слободни радикали на- бета-каротина, он садржи и биофлавопадају ДНК. Да се ово не би измакло кон- ноид ликопен, који је познати и сада фатроли и изазвало озбиљна ћелијска воризовани биофлавоноид.
оштећења, тело производи
неколико природних антиок- Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског сесиданата, а то су компоненте кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Војкоје троше слободне радика- водине, Управе за сарадњу са дијале и детоксикују их додатком спором и Србима у региону Миниелектрона који им недостају.
старства спољних послова РепуДа ли бисте нам објасни- блике Србије и Фондације „Бетлен
ли шта су антиоксидан- Габор”
ти?
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Које намирнице не подгревати у микроталасној
Микроталасна пећница је једноставна за употребу јер на брз начин можете
подгријати храну, пише Кликс. Но постоје неке намирнице које никада не би
требало подгревати у микроталасној пећници.
Пиринач
Једна од тих намирница је пиринач. Погрешно подгревање пиринча може довести
до тровања храном која је узрокована бактеријом Bacillus cereus. Пре него што пиринач ставите у фрижидер оставите га је на собној температури сат времена. Кад поново подгревате пиринач, потребно га је потпуно загрејати. Пиринач који је био дуже од једног дана у фрижидеру немојте стављати у микроталасну. Радије га баците.
Љуте паприке
Љуте паприке никада немојте подгревати у микроталасној пећници јер оне садрже капсаицин. Када их ставите у микроталасну екстремно високе температуре узрокују испаравање тих спојева. Пара коју ове паприке испуштају може бити веома интензивна, те вас може пећи за очи и грло.
Броколи
Да, ово се поврће врло лако загрева у микроталасној, али је подгревање штетно
зато што нестаје 97 посто свих његових храњивих састојака.

ри саветују да се ограничимо на једну, две шољице дневно те да кафу избегавамо
пре спавања.
3. Осећате мучнину ако не попијете кафу
Ако сте стварно зависник и нагло је престанете пити, постоји могућност да ћете
осетити физичке симптоме одвикафања, попут мучнине. То је свакако показатељ нездраве зависности.
4. Проблеми с мишићима
Баш попут лагане боли у мишићима за време грипа, сличну бол осећамо приликом "скидања" с кофеина. Свакодневне активности попут ходања нас могу почети
оптерећивати.
5. Промена расположења
Будући да је кофеин легална супстанца која се налази у многим пићима, заборављамо да је он и даље стимуланс који може изазвати зависност те утицати на понашање. Када вам се тело навикне на кофеин, конзумација ће постати учесталија, а
учинак мањи због чега ћете постати раздражљиви.
6. Тешко се концентришете
Ако се превише ослањате на кафу и без ње не можете нормално функционирати
кроз дан, можда ће вам њен изостанак у глави створити кошмар и тешко ћете се фокусирати на ствари које треба обавити.
7. Пробавни проблеми
Истраживања показују да конзумација пића која садрже кофеин може довести
до надутости, жгаравице, чирева и учесталог мокрења.

Уносимо дупло више соли него што треба
Некада вреднија од злата, а данас на лошем гласу међу експертима и нутриционистима, со је једна од намирница коју у региону мушкарци уносе просечно у количини од 12, а жене 10 грама дневно. Ипак, препоручени дневни унос соли је само пет
грама, а уношење прекомерне дозе дугорочно нарушава здравље, истичу стручњаци.
Недавно је у „Британском медицинском журналу” (БМЈ) објављено истраживање
чији резултати показују како би смањење соли за само 10 одсто могло да спаси милионе људских живота. Иако је у историји позната као изузетно ретка намирница, со
нам је сада доступна у сваком тренутку. То је добро јер је она организму потребна
како би правилно функционисао, али да ли сте знали да је препоручени дневни унос
соли само пет грама, или једна кашичица?
У контексту информације да становници Србије и региона у просеку уносе дупло
више соли од препоручене количине – мушкарци око 12, а жене око 10 грама – ово
је изузетно важно. Како кажу стручњаци, узимање прекомерне дозе соли нарушава
Кромпир
Добра вест је да некувани кромпир можете стављати у микроталасну, но проблем здравље, оштећује бубреге и повишава крвни притисак. Особе које имају проблеме
је подгревати кромпир који је већ куван. Кромпир садржи Ц. ботулинум, који је врста бактерије која расте на кромпиру и може узроковати озбиљне здравствене проблеме. Дакле, подгревати кромпир није добра идеја.
Гљиве
Ако сте кували гљиве и остало вам их је можда је боље да их баците јер их не би
требало подгревати. То је зато што су гљиве изузетно осетљиве на лоше бактерије и
друге микроорганизме.

Знакови да сте постали зависни од кафе
Прва помисао ујутро вам је кафа и без ње не можете замислити дан? Нисте једини, јер сваког јутра милиони људи свој дневни ритуал започињу испијањем овог легалног стимуланс, пише Индекс. Но, ако сматрате да је ваша љубав прерасла у опсесију, ово су знакови на које треба припазити.
1. Летаргичност
Већини кафопија јутарње испијање кафе је корак који се не прескаче јер им оно
омогућује да преброде исцрпљеност. Један од првих знакова зависности је умор и
недостатак енергије проузрокован прескакањем овог ритуала.
2. Веза између кофеина и депресије
Иако не постоји јасна веза између уноса кафе и депресије, оно и те како може
утицати на људе. Кофеин може ометати сан, што директно утиче на расположење.
Неке студије показују да људи који већ пате од поремећаја попут анксиозности и депресије у потпуности требају избацити овај напитак из своје рутине. Поступак мора
бити поступан, јер нагло прекидање уноса кафе може повећати раздраженост. Лека-
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са хипертензијом, једним од главних фактора за настанак болести срца и крвних судова, посебно морају да припазе на њен унос.
Међутим, како се теоријске препоруке претварају у практичне - то јест, како да
смањите унос соли на дневном нивоу?
Препорука је да ограничите дневну конзумацију хране изван куће, или је током
недеље сведете на што мању меру. Данас, највише соли уносимо полуготовим и готовим пекарским производима, укључујући хлеб и пецива, кекс и грицкалице. Када
једемо ван куће, тешко је избећи скривену со у готовим јелима, кантинама и ресторанима са брзом храном.
Када кувате, не солите храну пре него што је пробате. Пре него што нешто додатно посолите, пробајте са зачинима попут бибера, карија или паприке. Укус сваког јела је много богатији ако му се додају разни здравији додаци, од лука и зачинских
трава, па све до сока од лимуна.
Ако купујете сухомеснате производе, бирајте оне са јасним ознакама о смањеној
количини соли. Произвођачи целе палете ових производа, било домаћих или индустријских, због сигурности користе со као природни конзерванс који доприноси дужем трајању. Осим тога, распитајте се колико соли садржи ваш омиљени хлеб. Ако
хлеб на 100 грама има више од 1,5 грама соли, замените га. Исто тако, не користите
сиреве који садрже више од једног грама соли.
Будите умерени у свему што знате да садржи велике количине соли, а када купујете готове производе, добро проучите декларацију. Ту би укупна количина соли требало да буде изражена и у односу на порцију, што ће вам јасно показати колико је
уносите у току једног оброка.
Једите што више свежег, смрзнутог или сушеног воћа и поврћа, младог крављег
сира, рибе, домаће супе, моцареле, јогурта и житарица без додатка соли. Максимално ограничите конзумирање грицкалица, посебно оних посутих сољу, или за које
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знате да садрже велике количине соли. Овакви производи често у само 100 грама садрже и више од три грама соли. Посебно се трудите да такве намирнице што касније уводите у дечију исхрану, јер тако код њих избегавате стварање навике на слани
укус.
Покушајте да целу породицу полако навикавате на мање слану храну, тако што
ћете постепено смањивати со у намирницама које користите или у јелима којима
припремате. Довољно је три до шест недеља да се навикнете на мање слане укусе, и
тиме помогнете и свом здрављу, али и здрављу својих укућана.

Авокадо спушта холестерол и чува од склерозе
Редовно конзумирање авокада може смањити ниво лошег холестерола и побољшати рад кардиоваскуларног система, кажу научници са Пенсилванија стејт универзитета, а преноси Спутњик.

но ће побољшати опште здравље и ментално стање човека па стручњаци саветују
да искористите слободно време за одлазак до оближње планине и уживате у свежем ваздуху.

Велика здравствена корист од бундева

Истраживачки тим је спровео истраживање у коме је учествовало 45 људи који
имају вишак килограма. Пет недеља волонтери су пратили ефекте једне од три дијете: ниска масноћа, умерена масноћа или умерена масноћа уз конзумацију авокада
једном дневно.
Истовремено, друга група учесника обнављала је количину незасићених масних
киселина, типичних за авокадо, користећи друге производе са високим садржајем
здравих масти.
Након експеримента, истраживачи су измерили ниво липопротеина ниске густине, главног носиоца лошег холестерола. Поред тога, они су анализирали количину оксидованих липопротеина који, према речима аутора, „покрећу реакцију која подстиче развој атеросклерозе“.
Показало се да су након пет недеља дијете са авокадом у трећој групи оба показатеља била значајно нижа него на почетку студије. Поред тога, ови учесници су
имали виши ниво лутеина, који има антиоксидативна својства.
„Људи би требало да размотре укључивање авокада у своју исхрану на здрав начин, на пример, у тосту од пшеничног брашна или као сос од поврћа“, предлаже један од аутора студије, професор Пени Крис-Етертон.
„Авокадо садржи читав комплекс хранљивих састојака који су корисни за организам.“
Пени Крис-Етертон је додала да научници морају да наставе са проучавањем
својстава ове намирнице.

Бундеве су један од симбола јесени. Порекло ове биљке је из Северне Америке, а
одомаћена је широм света. Узгаја се по вртовима и њивама. Пулпа плода и семе су
јестиви. Пулпа је богата водом, влакнима, витаминима и минералима, док је семе богато масним уљима, протеинима и минералима, подсећа Кликс.
Од бундевиног семена може се правити и уље које је црвенкасте боје, квалитетно
је и лако сварљиво. Поред тога што је бундева укусна, храњива је и повезана с многим здравственим благодетима.
Бундева је веома храњива и богата витамином А. Једна шољица куване бундеве
(245 грама) садржи само 49 калорија, 0,2 грама масноћа, 2 грама протеина, 3 грама
влакана, осим тога садржи и витамин А, Ц, калијума, бакар, манган, витамине Б2, Е,
гвожђе те магнезијум, фосфор, цинк и неколико витамина Б групе.
Осим што је препуна витамина и минерала, бундева има релативно мало калорија, јер садржи 94 посто воде.
Бундеве садрже и антиоксидансе попут алфа-каротена, бета-каротена и бета-криптоксантина који умањују ризик од хроничних болести. Такође, студије показују
да антиоксиданси штите кожу од оштећења од сунца и смањују ризик од рака, као и
очних болести.
Богата је и храњивим тварима попут витамина А који може побољшати ваш имунолошки систем. Осим тога, витамин А вам може помоћи и у борби против инфекција.
Бундева је такође богата витамином Ц за који се показало да повећава производњу белих крвних ћелија, помаже имунолошким станицама да раде ефикасније и брже зацељују ране.
Осим тога, лутеин и зексантин који бундева садржи могу заштитити ваш вид.
Будући да је богата храњивим састојцима, поспешује губитак килограма. Можете
је конзумирати много више од осталих угљених хидрата, јер садржи пуно мање калорија од пиринча и кромпира. Штавише, бундева је добар извор влакана која вам
могу помоћи сузбити апетит.
Особе које редовно конзумирају бундеву која је богата антиоксидансима имају
мањи ризик од карцинома желуца, грла, гуштераче, дојке и других карцинома.
Калијум, витамин Ц и влакна која се налазе у бундеви могу користити здрављу срца. Например, студије су показале да људи с већим уносом калијума имају нижи крвни притисак и смањен ризик од можданог удара.
Бундева је богата умирујућим минералом магнезијем и на тај начин смирује живце. То је један од најбољих природних начина да се опустите. 

Физичка неактивност - непријатељ здравља
Физичка неактивност је глобални проблем који према истраживању Светске
здравствене организације има озбиљне последице на људско здравље. Према њиховим подацима једна од четири особе није довољно физички активна, а овај податак
се посебно односи на адолесценте, преноси Кликс.
Истраживања такође показују да су деца све мање физички активна и да слободно време радије проводе испред телевизора или компјутера. Недовољна физичка
активност код деце може имати здравствене последице у каснијој животној доби,
али и тренутне последице на правилан раст и развој деце. Последња истраживања
показују да отприлике два милиона смрти сваке године узрокује недостатке физичке активности.
Физичка неактивност последица је урбанизације, чешћег коришћења превоза, послова који захтевају рад у затвореном простору и ограничено кретање те недовољно коришћење слободног времена за физичке активности. Повећана урбанизација
резултирала је с неколико фактора који такође утичу на смањену физичку активност, а између осталог ту су саобраћајне гужве, низак квалитет ваздуха те недостатак зелених површина и рекреативних садржаја у граду и околини.
Редовна физичка активност један је од кључних фактора за превенцију и лијечење главних незаразних болести, као што су болести срца, можданог удара, дијабетеса те рака дојке и дебелог црева. Такођер, физичка вежба или редовна шетња помажу у спречавању важних фактора ризика болести попут хипертензије, прекомерне
тежине, а повезан је с побољшаним менталним здрављем, кашњењем појаве деменције и побољшаним квалитетом живота. Само 30 минута шетње сваког дана значај-
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Од чега најчешће болујемо

Кардиоваскуларне болести водећи разлог умирања

Сваке године у свету 17,9 милиона људи умре од последица болести срца и крвних судова, а процењује се да ће до 2030.
године тај број порасти на 23 милиона. Светска федерација за срце упозорава на то да се најмање 85 одсто превремених
смртних исхода може спречитии контролом главних фактора ризика, а то су пушење,
неправилна исхрана и физичка неактивност
СРЦЕ НАЈБРЖЕ СТРАДА
Болести срца и крвних судова, с учешћем од 51,7 одсто у свим узроцима смрти, водећи су узрок умирања. Заједно, исхемијске болести срца и цереброваскуларне болести, водећи су узроци смртности у тој групи обољења. У кардиоваскуларне болести спадају: реуматска болест срца, која чини 0,1 одсто свих смртних
исхода од КВБ-а, хипертензивна болест срца чини 13,1 одсто, исхемијске болести
срца 17,4 одсто, цереброваскуларне болести 20,9 одсто, а остале болести срца и
система крвотока чине 48,5 одсто свих смртних исхода од кардиоваскуларне билести.

О

вогодишњи Светски дан срца обележен је под слоганом „Буди херој свога срца”, са жељом да се
створи глобална заједница Хероја наших
срца.
„То су људи из свих сфера живота широм света који сада делују да би они и
њихове породице живели здравијим животом. Они су се обавезали на то да ће
припремати здраве оброке и да ће се
правилно хранити, да ће својим примером показати деци како да буду физички
активнија, да ће забранити пушење у
својој кући и помоћи другима да прекину ту лошу навику. Здравствени радници
ће наставити да помажу саветима свим
пушачима да престану да пуше”, наводе
у Институту за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”.
Као најтежи облик исхемијских болести срца, акутни коронарни синдром је
водећи здравствени проблем у развијеним земљама света, а последњих неколико деценија и у земљама у развоју. У
акутни коронарни синдром спадају акутни инфаркт миокарда, нестабилна ангина пекторис и изненадна срчана смрт.
Акутни коронарни синдром у Србији чинио је 49,4 одсто свих смртних исхода од
исхемијских болести срца у 2017. години.

Остале исхемијске болести срца чиниле
су 50,6 одсто смртности од исхемијских
болести срца.
„По подацима популационог регистра за АКС, у Србији је у 2017. години дијагноза акутног коронарног синдрома
постављена код 19.664 пацијената. Инциденција акутног коронарног синдрома у
Србији износила је 187,8 на 100.000 становника. Током 2017. године од тог синдрома у Србији су умрле 4.624 особе. Стопа смртности од акутног коронарног
синдрома у Србији износила је 40,4 на
100.000 становника”, наводе у „Батуту”.
Прехипертензију и хипертензију у Србији има 47,5 одсто одраслог становништва.
Прехипертензија и хипертензија заступљена је код 48,5 одсто мушкараца, и код
46,5 одсто жена. Хипертензија је један од
најважнијих узрока превремене смрти
широм света, а процењује се да ће 1,56
милијарда људи живети с хипертензијом
у 2025. години.
КВБ постаје све чешћа појава у старијем животном добу. Како човек стари, срце пролази кроз постепене физиолошке
промене, чак и у одсуству болести. Срчани мишић са старењем не може у потпуности да се опусти између две контракције, што има за резултат да коморе по-

НИЗАК И ВИСОК ПРИТИСАК
Нормалним крвним притиском се сматрају измерене вредности горњег (систолног) притиска мање од 120 мм Хг и доњег (дијастолног) мање од 80 мм Хг. Прехипертензија се дефинише као стање када се у више мерења добије систолни
(горњи) притисак који је између 120–129 мм Хг, односно када је дијастолни (доњи)
притисак 80 мм Хг. Повишен крвни притисак – хипертензија –дефинише се као
стање када се у више мерења добије систолни (горњи) притисак који је између
130–139 мм Хг, односно када је дијастолни (доњи) притисак 80–89 мм Хг.0

4

стају круте и раде мање ефикасно. Те
физиолошке промене настале с процесом старења могу допринети додатним
компликацијама и проблемима при лечењу КВБ-а.
Мушкарци имају већи ризик за појаву
болести срца од жена у пременопаузи.
Када жене уђу у менопаузу, ризик за појаву КВБ-а се изједначава с мушкарцима.
Ризик за настанак можданог удара је код
жена и мушкараца исти.
Породична историја кардиоваскуларних обољења указује на повећани ризик
код потомака. Ако је првостепени крвни
сродник имао коронарну болест срца
или мождани удар пре 55. године живота
(рођак мушког пола) или 65. године живота (рођак женског пола), ризик је већи.
Већина КВБ-а је узрокована факторима ризика који се могу контролисати, лечити или модификовати, као што су висок крвни притисак, висок ниво холестерола, прекомерна ухрањеност и гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и шећерна болест. Међутим, постоје и неки фактори ризика који се не

могу контролисати. Међу најзначајније
факторе ризика, који су одговорни за
смртност од КВБ-а, убрајају се повишен
крвни притисак, којем се приписује 13
одсто смртних случајева на глобалном
нивоу, затим употреба дувана (девет одсто), повишен ниво шећера у крви и физичка неактивност (по шест одсто) и прекомерна телесна маса и гојазност (пет
одсто).
Хипертензија је водећи узрок КВБ-а
широм света, а висок крвни притисак се
назива „тихим убицом” јер често није
праћен знацима упозорења или симптомима, па многи људи и не знају да га
имају. Крвни притисак се мери и евидентира као однос два броја у милиметрима живиног стуба (мм Хг) – на пример, 120/78 мм Хг. Први број означава
систолни (тзв. горњи) крвни притисак –
притисак у артеријама у тренутку када
је срчани мишић у контракцији, а други
број означава дијастолни (тзв. доњи)
притисак – притисак у артеријама када
је срчани мишић опуштен између две
контракције. 

