
Кина нам градиКина нам гради
брзу пругубрзу пругу

Прославе у Шиклошу, 
Шароку и МечкиШароку и Мечки

Нема предаха
за КУД „Суферини”

Такмичили се
млади рецитаторимлади рецитатори3. страна

5. страна

12. страна

Ф
от
о:

 П
РЕ

Д
РА

Г 
М
А
Н
Д
И
Ћ

Ф
от
о:

 П
РЕ

Д
РА

Г 
М
А
Н
Д
И
Ћ

6. страна

Деска у знакуДеска у знаку
српске песмесрпске песме
и музикеи музике

6. с рр6. р

ТТТТТ
10. страна

а предахаа предаха
Суферини”Суферини”

У овом броју:
У овом броју:

ДВАДВА

СПЕЦИ
ЈАЛНА

СПЕЦИ
ЈАЛНА

ДОДАТ
КА

ДОДАТ
КА

број 48. • Будимпешта, 28. новембар 2013. • V година

СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
С НН

W
W

W
.S

N
N

O
V

IN
E.

CO
M



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Поводом покушаја угрожавања слободе медија

СНН ни убудуће неће бити лично-фамилијарни добошар
Н ије нова пракса да вође једне 

уже интересне групе унутар 
српске заједнице у Мађарској, 

руководећи се личним укусима и 
потребама, узимају себи за право да 
суде, пресуђују, наговарају и убеђују 
друге, како је прихватљиво једино 
оно што води њиховом путу до не-
каквог врха – макар и преко лешева. 
Навикли су тако и да, кад год се су-
оче са вишком времена и бујањем 

личних амбиција, нашем листу при-
писују неке смртне грехове. Најчешћи 
је онај о њиховој „недовољној за-
ступљености” у СНН-у, што нас ника-
да није чудило, с обзиром на много 
пута исказане и тешко задовољиве 
мегаломанске амбиције, када је реч о 
појављивању у медијима. Има ли тог 
јавног гласила које тако би велике и 
честе апетите могло да задовољи? Не 
верујем.

Ако не рачунамо константне куло-
арске сплетке које су постале део 
њиховог имиџа, за вербалне нападе 
на СНН су се до сада углавном корис-
тиле изузетне прилике, када главни 
уредник листа због своје физичке од-
сутности, није у могућности да изне-
се пуну истину и на лицу места опо-
вргне њихове тврдње. Таква пракса, 
својствена не баш храбрим људима, 
настављена је и ових дана.

Читаоцима нашег недељника је, из 
ранијих написа, позната чињеница да 
вође појединих српских организација 
и „организација”, бојкотују Српске не-
дељне новине, тако што нас не оба-
вештавају о манифестацијама и сас-
танцима које организују или то чине 
у врло ретким приликама, када мо-
рају, приликом случајних сусрета. Са 
друге стране, насупрот свакој логици, 
сматрају нашом обавезом да извес-

тимо јавност управо о скуповима на 
којима наше присуство није пожељ-
но. Дакле, од новинара се очекује да 
буду, ништа мање него пророци. Уз то 
се инсистира на „објективности” из-

вештаја, с тим што под овим изразом 
они подразумевају, ништа друго до 
хвалоспеве. Свако другачије запа-
жање новинара тумачи се као његова 
зла намера, подаништво неком дру-
гом, малициозност или лична освета. 
Зашто не рећи: новинари СНН-а су, од 
стране оних о којима говоримо, при-
сиљавани да их хвале свим располо-
живим средствима, уколико желе да 
и следећи пут буду позивани на њи-
хове скупове, тј. ако не желе да оста-
ну без извора информација, а тиме и 
без посла.

Јасно је да је брисање наше ре-
дакције са листе позиваних на неке 
скупове, предузето како би се пред 
онима којима су ови детаљи били 
непознати, за нападе на уредништво 
као разлог навело „неписање о њи-
ма” и замаскирала права намера: не-
легално преузимање уређивања 
листа од стране дотичне интересне 
групе и претварање СНН-а у неку 
врсту лично-фамилијарног добоша-
ра.

Као што су читаоци и сами могли 

да се увере, наша редакција на стра-
ницама листа редовно објављује јав-
ни позив под насловом: ПОЗОВИТЕ 
НАС – ДОЋИ ЋЕМО, са детаљним 
упутствима о томе на који начин мо-
гу да нам упуте позивницу сви који 
организују друштвене скупове.

Хајком на СНН, која је покренута, 
актери вешто преусмеравају пажњу 
јавности са неких важних и све учес-
талијих питања наших читалаца: о 
формалној и суштинској (не)струч-
ности кадрова у неким организација-
ма специјализованим за поједине 

друштвене области; о противзакони-
тој временској неограничености ман-
дата њихових руководилаца и сарад-
ника; о „мултипрактик” синдрому, тј. 
некомпетентности давалаца „струч-
них мишљења” о питањима најширег 
тематског спектра; о правно пробле-
матичним и крајње дискутабилним 
одлукама доношеним у прошлости; о 
коришћењу буџетског новца на начин 
који би се тешко могао назвати на-
менским и његовом преусмеравању у 
касе неких „братских” организација, 
путем разрађених механизама; о ре-
зултатима појединих организација 
који су тешко видљиви голим оком 
посматрача, упркос чињеници да је 
егзистирање истих финансирано 
друштвеним средствима.

Грех новинара и уредника нашег 
листа заиста постоји, али у једном 
другом облику: састоји се у превели-
ком суздржавању од упуштања у ис-
траживачко новинарство, које је ле-
гитимно средство и жанр наше стру-
ке. Резултат тог нашег оклевања је 
недовољна заступљеност шкакљивих
тема у листу и због тога нам се с пу-
ним правом може замерити (али, о 
нашим тешкоћама и опасностима 
које чекају све новинаре који се усу-
де да задру у споменуте проблеме, 
детаљније на 3. страници прошлоне-
дељног броја СНН-а, у рубрици „На 
други поглед”). Ми смо, просто, при-
нуђени да одступимо од професио-
налног бављења својим послом када 
је реч о неким случајевима којима би 
се свако од наших колега, у другим 

срединама и околностима, радо по-
забавио.

Али, уркос томе што их и даље (за 
сада) штедимо питања ове врсте, у 
њиховим очима смо препуни мана, од 
којих су највеће – професионални 
успеси и признања која добијамо, и 
поред свих ограничења и блокада са 
којима смо суочени. Јер, као што зна-
те, успех је неретко грех који се 
најтеже опрашта.

Драган Јаковљевић,
главни и одговорни уредник 
Српских недељних новина

Новим, отвореним притисцима једне интересне 
групe на слободу нашег медија, још једном се 
разголићује неутољива глад појединаца за 

поседовањем свега што би могло да послужи 
њиховом тренутном или дугорочном личном 

интересу и елиминацији свих који се на том путу 
затекну. Сасвим очекивано, јер се избори ближе, па 

се и апетити убрзано увећавају.

ПРИЗНАЊА ГОВОРЕ УМЕСТО НАС
Иако циљ СНН-а није, нити сме да буде, допадање свима и по сваку це-

ну, успеси које као редакција постижемо остали су непримећени једино 
код оних који не желе да их виде. Према њиховим очекивањима, требало 
би сакрити од јавности да смо јавно хваљени и награђивани, како би они 
сами, ваљда, могли мирније да спавају. Међутим, ми искрено верујемо да 
су признања која добијају наш недељник и људи који га припремају (први 
пут у историји српске штампе у Мађарској), показатељи исправности 
правца којим идемо. Као што се поносимо тиме, на исти начин смо се по-
носили и посвећивали насловне стране нашег листа неким њиховим, ра-
нијим успесима, али се чини да су они то заборавили.
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На други 

ппооггллеедд
ДЕСАНТ ДЕСНИЦЕ

НА ЕВРОПУ

Ш ест месеци пре него што ће се у 
мају у свим земљама чланицама 
ЕУ одржати избори за Европски 

парламент, лидерка француског Национал-
ног фронта Марин Лепен, склопила је савез 
са челником холандске Партије слободе 
Гертом Вилдерсом. Циљ коалиције је да се 
„убије чудовиште у Бриселу”, јер обе стран-
ке су подједнако нетрпељиве према прили-
ву имиграната из источне Европе.

Два дана после званичног стварања хо-
ландско-француске десничарске алијансе, 
на непознатом месту у Бечу, иза затворених 
врата састали су се представници пет ев-
ропских десничарских партија. Уз хо-
ландске и француске радикале, неформал-
ном договору присуствовали су домаћини 
из Слободарске партије Аустрије, представ-
ници белгијске и шведске деснице. Циљ са-
станка је да се после мајских избора у Ев-
ропском парламенту оснује фракција прија-
тељских „патриотских партија” за шта је по-
требно 25 посланика из седам земаља чла-
ница.

Како у Европи расте незадовољство због 
кризе и незапослености, радикали добијају 
све већу подршку, а напади на слободе 
имиграната су све агресивнији. Стога је не-
оп ходни број посланика за стварање панев-
ропске десничарске фракције лако оства-
рив. За Лепенову и Вилдерса, пак, мађарски 
десничари су „сувише екстремни”, али је 
италијанска Лига севера извесни кандидат 
за патриотску коалицију.

Нико од званичних представника ових 
странака не жели да се њихова активност 
повезује са екстремизмом, па на интерна-
ционалном плану одбацују сарадњу с дру-
гим сродним партијама, док радикалније 
иступе својих чланова, уколико доспеју у 
јавност, осуђују, истина веома благо.

Велика подршка Француза Националном 
фронту, међутим, подстакла је чак и вла-
дајуће социјалисте да кокетирају, па и при-
мењују идеје крајње деснице. Протеривање 
Рома и уништавање ромских насеља, у 
Француској на пример, спроводи владајућа 
левица.

С друге стране, ни највиши европски зва-
ничници нису сагласни како да трасирају 
будући правац Европске уније. Која доза Ев-
ропе је права, да ли је за очување пројекта 
потребно још „много више” или „много 
мање Европе” то изгледа не зна ни председ-
ник Европског савета Херман ван Ромпеј. 
Националистичка десница, без обзира на то 
из које државе чланице долази, тврди да ев-
рофанатици хоће да створе „Сједињене др-
жаве Европе”. Њихови противници желе 
„више Европе” јер је ова данашња – „обична 
самопослуга”. Сем трговине, њу не спаја 
ниједна друга заједничка идеја.

У институцијама ЕУ се говори како ће 
„популисти, ксенофоби, екстремисти, фа-
шисти” добити око 30 одсто места на пред-
стојећим изборима и да ће са те платформе 
покушати да паралишу политичке иниција-
тиве Брисела. Проблем је у томе што се 
друга страна није организовала и што је не-
спремна да се од овог десанта (екстремне) 
деснице одбрани.

Зорана Шуваковић

Србија, Кина и Мађарска о модернизацији железнице

Новац за брзу пругу стиже из Кине!
Премијери Србије, Кине и Мађарске постигли су у 

Букурешту договор о заједничком пројекту 
изградње железничке пруге за велике брзине, 

између Будимпеште и Београда

И вица Дачић је поручио да је 
постигнути договор прилика 
да се поставе високи техно-

лошки циљеви у региону и да оно 
што је донедавно представљало на-
учну фантастику, постане реалност.

„За Србију нема дилеме – Кина је 
наш пријатељ и са Кином имамо стра-
тешко партнерство. Србија је отворе-
на за кинеске инвестиције и већ има-
мо у Србији неколико инфраструк-
турних пројеката који се реализују”, 
рекао је Дачић на заједничкој конфе-
ренцији за новинаре са Ли Кећијангом 
и Виктором Орбаном. Он је претход-
но имао одвојене билатералне сусре-
те са премијерима Кине и Мађарске.

Дачић је нагласио да је правац од 
Будимпеште до Београда за Србију 
изузетно важан.

„Од модернизације железнице и 
изградње аутопутева зависи транзит 
кроз Србију”, рекао је Дачић.

Он је истакао да је, најављујући 
модернизацију ове железнице и бр-
зине којом ће се возови на овом 
правцу кретати, „доста политички ри-
зиковао у Србији” јер му нису веро-
вали, с обзиром на то да је сада про-
сечна брзина возова у Србији 42 ки-
лометра на сат.

„Нашао сам се на насловној страни 
једних новина у свемирском оделу 
као да причам о научној фантастици”, 
рекао је он.

Дачић је, међутим, додао да би во-
лео да, иако можда неће бити могуће 

остварити брзине као у Шангају, реги-
он захваљујући овом пројекту „поста-
ви високе технолошке циљеве и да на-
учна фантастика постане реалност”.

Председник кинеске владе Ли 
Кећијанг саопштио је новинарима да 
је са Виктором Орбаном и Дачићем 
постигнут договор о пројекту, као и 
да се одмах приступи формирању 
Радне групе како би што пре почела 
његова реализација.

„Овај пројекат је прекретница”, по-
ручио је Ли, нагласивши да су ки-
нески производи познати широм све-
та, а да је то сада случај и са ки-
неском технологијом и опремом.

Према Орбановим речима, ради се 
о пројекту каквог до сада није било – 
између Кине, чланице ЕУ и европске 

земље која још није у Унији, а овај 
пројекат све стране ставља у „побед-
ничку позицију”.

„Оно што сигурно знамо јесте да 
ће Кина бити изузетно јака у будућ-
ности, а да ће централна и источна 
Европа бити мотор развоја у Европи”, 
рекао је Орбан, изразивши захвал-
ност Кини на средствима које, како је 
рекао, еврозона није у стању да обез-
беди.

Како је додао, нада се да ће ово 
служити као „пример за будућност”.

Премијери нису на конференцији 
за новинаре навели колика је вред-
ност овог пројекта.

Дачић је објаснио да ће Радна гру-
па разрадити све детаље, укључујући 
и брзину којом ће се кретати возови и 
оквир за финансирање пројекта. Кина 
ће за пројекте у земљама централне 
и источне Европе издвојити десет ми-
лијарди долара.

„Веома смо отворено и прија-

тељски разговарали, а Орбан је јасно 
истакао да Мађарска, када је реч о 
европским интеграцијама, подржава 
Србију и сматра да је Влада Србије 
много урадила у протеклом периоду 
и да сходно томе треба што пре да 
буду отворени преговори о чланству”, 
рекао је Дачић.

Он је подсетио да је већ раније би-
ло договорено одржавање заједнич-
ке седнице двеју влада и то у Београ-
ду. Како је рекао, обе стране се на-
дају да ће седница бити одржана у 
првим месецима следеће године, јер 
Мађарску у априлу очекују парла-
ментарни избори.

Иначе, српска страна је Кинезима 
изложила три пројекта за финанси-
рање:

„Један пројекат је везан за ревита-
лизацију и изградњу новог блока тер-
моелектране Костолац, вредности 
преко 700 милиона долара, а други се 
тиче изградње једног дела аутопута 
на тзв. Коридору 11, од Обреновца до 
Љига”, рекао је Дачић у Букурешту. 
„Трећи пројекат је заједничка идеја 
Мађарске и Србије, за коју је кинеска 
страна веома заинтересована, а реч 
је о реконструкцији пруге на Коридо-
ру 10, од Будимпеште до Београда”.

Како се очекује, директну авион-
ску линију од Београда до Будим-
пеште, ускоро би требало да уведе 
новооснована компанија „Аир Ср-
бија”. Било би то прво директно пове-
зивање ове врсте између два града, 
после дугог низа година паузе.

Д. Ј.

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА СТАРОГ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА
Проблем преспорих возова који саобраћају између Београда и Будим-

пеште постоји већ више деценија, али до сада није било могућности, а 
чини се ни воље, да он буде решен. Релацију од 400 километара возови 
сада прелазе за више од осам часова, што је спорије него пре два века. 
То је највећи разлог што се путници нерадо одлучују на овај вид путо-
вања, па путничке железничке композиције прелазе границу више него 
полупразне. Од три линије које су до недавно постојале на овој релацији, 
сада саобраћају само две, јер је једна укинута због неисплативости.

Да се на пројекту реновирања железничке пруге озбиљно ради, за наш 
лист је недавно потврдио и амбасадор Србије у Мађарској Раде Дробац. 
Најаву да ће до реализације пројекта брзе пруге доћи, изнео је и ми-
нистар спољних послова Иван Мркић, у интервјуу који је недавно дао на-
шем недељнику.
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Навршио се век од смрти српског патријарха

Лукијану Богдановићу у спомен
Поводом сто година од мистериозне смрти 

последњег карловачког патријарха, у српским 
храмовима на територији Будимске епархије, у 

којима је 3. новембра служена литургија, на крају 
богослужења одржан је помен
блаженопочившем патријарху

П атријарх Лукијан Богдановић 
рођен је 1867. године у Баји, а 
живот је окончао 1913. под 

тајанственим околностима. Након 
што је нестао у аустријској бањи Бад 
Гаштајн, патријархово наго тело нађе-
но је у реци Ахе, док његова одсече-
на глава никада није пронађена.

Српска православна црква је 
крајем октобра и почетком новембра 
месеца одржала прославу поводом 
три века постојања Карловачке мит-
рополије. У оквиру прославе одржа-
на је промоција књиге, а одмах по-
том је отворена и изложба о блаже-
нопочившем патријарху. Прослава је 
окончана светом архијерејском ли-
тургијом и парастосом патријарсима 
Георгију Бранковићу и Лукијану Бог-
дановићу, које су уз саслужење 
свештенства, служили Његова све-
тост патријарх српски Господин Ири-
неј.

Подсећање на Лукијана Богдано-
вића, организовано је и у Печују. На-
кон службе је одржан помен и благо-

сиљано кољиво. О архиепископу кар-
ловачком, српском патријарху и до-
бротвору, говорио је јереј Милан 
Ерић, парох печујски. Говорећи о жи-
воту знаменитог Бајца, чији је отац 
Александар рођен у Печвараду, што 

га повезује и са Барањом, духовни 
пастир печујске пастве је подсетио 
да је Лукијан Богдановић за епископа 
Будимске епархије постављен 1892. 
године, а да је 1907. освештао камен-
темељaц новог здања пештанског Те-
келијанума. За српског патријарха је 
изабран 1908. године.

Јереј Милан Ерић је говорио и о 
патријарховој смрти која је обавијена 
велом тајни. Околности још увек нису 
расветљене и постоје бројна питања, 
на која можда никада неће бити од-
говорено.

П. М. 

П рва дестинација путника из 
Мађарске био је Бриж, град на 
листи светске баштине Унеска. 

Ово место има дугу историју као 
међународна трговачка лука на севе-
ро-западу Белгије. Данас је Бриж 
поз нат по својој архитектури. Наши 
путници су уживали у шетњи попло-
чаним уличицама, белгијској чокола-
ди и гофрију.

Након ноћења у француском хоте-
лу, путнике је на француско-ен-
глеској граници дочекала непријат-
ност. Иако су имали све потребне до-
кументе, британске власти нису хте-

ле да дозволе улазак на територију 
Уједињеног Краљевства српским др-
жављанима са мађарском борави-

шном дозволом (о чему је јавност већ 
упозната посредством медија). Ипак, 
уз посредовање људи из више амба-

сада, конзулата и министарстава, 
ученици су, после дугог чекања на 
граници и много неизвесности, ушли 
у Британију и наставили планирани 
пут ка Кентерберију, црквеном се-
дишту Енглеске.

Група је у вечерњим сатима стигла 
у Лондон. Након обиласка Гринича у 
предграђу ове метрополе, кроз који 
пролази нулти меридијан, ученици су 
се сместили у хотел, у малом месту 
Харц, на обали Северног мора.

Следећа четири дана наши ђаци и 
професори провели су у главном 
граду Енглеске и обишли његове 
знаменитости: Парламент, Биг Бен, 
Вестминстерску опатију, најпозна-
тију трговачку улицу Оксфорд и Ба-
кингемску палату, где су присуство-
вали и чувеној смени страже. 
Обишли су Британски музеј, један 
од највећих и најбогатијих светских 
музеја који је посвећен историји чо-
вечанства, затим интерактивни Му-
зеј науке и Националну галерију са 
преко 2300 слика. Међу њима су и 
дела Леонарда да Винчија, Мике-
ланђела, Рембранта, као и чувени 
„Сунцокрети” Ван Гога.

Ученици су посетили и „Лондон-
ско око”, највећу панорамску вртеш-
ку на свету, Музеј воштаних фигура 
„Мадам Тисо” и средњевековну 
тврђаву Тауер, која је некада била 
затвор. Последњи дан екскурзије 
планиран је за Париз, град који је 
вековима био стециште уметника и 
значајних историјских догађаја. На-
ша група је посетила катедралу 
 Нотрдам, музеј „Лувр”, а ученици су 
могли да се попну и на Ајфелову ку-
лу, као и да се провозају бродом по 
Сени.

– Мене је одушевила и пријатно 
изненадила солидарност колега и ко-
ректност деце на овом путовању – 
рекла је професорка Мирјана Трагор 
за СНН и додала:

– Ученици су били тачни и поузда-
ни. Посета овим великим европским 
градовима је добар основ да се и у 
будућности организују слична путо-
вања.

Јована Вечић

Ученици и професори Српске школе у Будимпешти 
обишли су током јесењег распуста неке од 
најлепших градова Европе. Екскурзију је 

организовала професорка Мирјана Трагор, са 
којом је путовало педесетак ученика

и седам професора

Са ђачко-професорског путовања по Европи

Град светлости и друге приче

БриселЛондон
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Н а дан великог црквеног празни-
ка, серија празновања Митров-
дана почела је у Мечки. На по-

зив Младена Грубића, старатеља све-
тиње, који живи у Печвараду, а по-
реклом је из Мечке, у маленој цркви 
окупило се петнаестак српских пра-
вославних верника, како би се помо-
лили Богу и великомученику Дими-
трију, заштитнику светог 
храма.

Међу онима који су до-
шли да одају почаст патрону 
српске православне цркве у 
овом насељу, били су и Срби 
из Хрватске предвођени Љу-
бицом Станковић. Она се и 
ове године потрудила да 
умеси славски колач и на-
прави кољиво.

Свету литургију су слу-
жили јереј Милан Ерић – 
парох печујски и админи-
стратор парохије у Мечки и 
јереј Јован Бибић – парох 
сантовачки, а кумовала је 
Мирјана Грубић. Славску бе-
седу је одржао отац Ерић, а 
након прославе заштитника 
храма у Мечки, сви верници 
су били позвани на свечани ручак. У 
свом угоститељском објекту паро-
хијане и парохијанке који су при-
суством увеличали прославу, 
угостио је Младен Грубић који се не-
давно побринуо за поправку улазних 
врата и прозора на цркви. Пријатна 
славска атмосфера, која је из Мечке 
пренета у Печварад, потрајала је до 
касног поподнева.

Сутрадан, 9. новембра, празновање 
Митровдана, као заштитника српског 
храма, одржано је и у Шароку, где 
данас нема српских породица. Ипак, 
сваке године се у овом насељу окупе 
Срби из мађарског и хрватског дела 
Барање, потомци некадашњих опта-
ната из Шарока, који данас претежно 
живе у Хрватској. Сви који у великом 
броју долазе на храмовну славу, же-
ле да одају почаст и богатој српској 
прошлости села у којем су некада 
живели бројни припадници српске 

националности. Они су током време-
на оптирали и настанили се у тада-
шњој Краљевини Срба, Хрвата и Сло-

венаца.
Њима у спомен, поред цркве је по-

дигнут споменик који сведочи о би-
тисању Срба у овом насељу, где наша 
обележја верно чувају доскорашњи 
начелник села Ласло Вајдич и његова 
породица.

Стотинак верника присуствовало 
је светој архијерејској литургији, коју 
је уз саслужење свештенства служио 
епископ будимски Лукијан. Он је, по-
сле поздравних речи јереја Милана 
Ерића, пароха печујског и админи-
стратора шарочке парохије, одржао 
свечану славску беседу.

Након проповеди владике Лукија-
на, уследила је литија, а затим и ос-
већење споменика који је подигнут у 
знак сећања на Србе и српске поро-
дице у Шароку. Свечано празновање 
заштитника српске православне црк-
ве у Шароку настављено је ос-
већењем и резањем славског колача, 

односно благосиљањем кољива. Ку-
мовала је породица Мишљеновић из 
Јагодњака у Хрватској, предвођена 

Душанком Мишљеновић, 
којој је ово било друго по 
реду кумовање у насељу 
одакле потичу њени преци 
са очеве стране. Кумови ово-
годишње славе, даривали су 
светињу једним новим ол-
тарским трозвоном. За сле-
дећу годину кумства се при-
хватила Анита Вајдич.

Прослава Митровдана 
настављена је дружењем и 
пригодним послужењем у 
порти храма, као и ручком 
који је у част гостију прире-
дио Ласло Вајдич. Том при-
ликом зачула се и песма, а за 
праву славску атмосферу 
побринуо се оркестар „Ду-
навкиње”, којем се придру-
жио и Јожеф Ковач-Вершен-
ди са сином.

Серија прослава Митров-
дана окончана је у Шикло-
шу. У граду деспота Стевана 
Штиљановића, празновање 
заштитника светиње одржа-
но је 10. новембра. Шикло-

шанима се у прослави патрона храма 
прикључило педесетак српских пра-
вославних верника. Молитвена реч је 
одјекивала у богомољи, а својим 
појањем празник је увеличао и сед-
мочлани хор, предвођен Тамаром Пе-
тијевић и Богданом Ђаковићем, поз-
натим хоровођама из Новог Сада. 
Они су учешће на једном печујском 
скупу искористили за посету и појање 
у шиклошком храму.

Свету литургију су служили: јереј 
Милан Ерић – парох пе-
чујски и администратор 
шиклошке парохије, јереј Јо-
ван Бибић – парох сантовач-
ки и ђакон Андраш Штрик, а 
придружили су им се и Ан-
дреј Владимирович Горјачев 
из Русије, Љиљана Бибић из 
Сантова, Љубица Радишић и 
Драгана Панчић из Шида, 
као и Јудит Марија Алберт 
из Печуја. Свечану славску 
беседу, у склопу богослу-
жења, одржао је јереј Ми-
лан Ерић.

Светиња у барањском 
градићу посвећена је светом 
великомученику Димитрију, 
али је подигнута и у славу и 
част светог Стефана Штиља-

новића. Он је био познати војник и 
војсковођа који је бранио и штитио 
хришћанство, па је истинску борбу 
двојице Христових војника отац Ерић 
навео као пример да се за Цркву тре-
ба борити и ваља бдети над светиња-
ма.

Како традиција налаже, ни ового-
дишње празновање патрона шиклош-
ке светиње није протекло без резања 
славског колача и благосиљања кољи-
ва. Кумовао је Богдан Јоргић са поро-
дицом, а за следећу годину кумства 
се примила Марија Вечериновић. Ма-
ријин отац Срета Вечериновић, руко-
водилац Самоуправе Срба у Шикло-
шу и Синиша Ножица, председник 
Српске православне црквене општи-
не, позвали су све присутне на ручак 
или тзв. трпезу љубави.

Празновање заштитника патрона 
древне светиње у Шиклошу пред-
ставља још један доказ да мало-
бројни Срби, углавном досељени из 
Хрватске и Босне и Херцеговине, 
верно чувају славске обичаје срп-
ског народа.

Предраг Мандић

У Жупанији Барања три српске православне цркве 
посвећене су светом великомученику Димитрију, 

који се према црквеном календару
прославља 8. новембра

Митровданске прославе у Барањи

Свечаности у Мечки, Шароку и Шиклошу

Мечка

Шарок

Шиклош
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О вогодишња смотра музичке 
баш тине српског народа, одр-
жана 16. новембра у Десци, ос-

таће запамћена по богатом програму, 
али и извесним променама у односу 
на досадашње сусрете. У оквиру ово-
годишњег 19. Сабора српске културе у 
Мађарској није одржан сусрет хорова 
који негују православну духовну му-
зику. Није било довољно пријављених 
хорова, па је уобичајено предста-
вљање духовне музике у српском пра-
вославном храму у Десци изостало.

У Десци је у Спортској хали истога 
дана приређен Хуманитарни бал, па 
је било знатно мање публике у деш-
чанском Сеоском дому, што главне 
актере фестивалске манифестације 
није спречило да достојно презентују 
лепоте српског народног мелоса.

Након поздравног говора Ласла 
Кираља, начелника села, 19. Банатски 

сабор отворила је солисткиња Естер 
Фрањо-Вујчин, уз пратњу Тамбураш-
ког оркестра „Банат” под управом 
Јосипа Будимчевића. Она се за ову 
прилику определила за две песме из 
сакупљачког опуса Тихомира Вуји-
чића.

На Банатском сабору представили 
су се и чланови КУД-а „Суферини” из 
Батање, предвођени хоровођом Ме-
линдом Кереми, који су представили 
делић богатства српских народних 
песама.

Стални учесници ове традиционал-
не смотре су и чланови Оркестра 
„Лале из Баната”, на челу са хармони-
кашем Максом Русом. Након само-
сталног програма, они су пратили и 
чланове Певачког друштва „Дукати” 
из Деске, које је предводио уметнич-
ки руководилац Миливоје Ђорђев.

На радост публике, на манифеста-
цији су наступили и чланови КУД-а 
„Весели Сантовчани” из истоименог 
места. Они су овом приликом пред-
ставили своје певачко умеће, уз пра-
тњу хармоникаша Зорана Барића. 
Публика је, после ансамбла из Санто-
ва, имала прилику да чује и његов со-
ло наступ.

Можда је најпријатније изне-
нађење вечери био наступ певачке 
групе „Екс девојке” из Бечеја. Даме из 

Србије су бивше чланице КУД-а „Ђи-
до”, а љубав према песми поново их 
је окупила. Под управом Тање Бања-
нин и Јасмине Силашки, маестрално 
су извеле српске изворне песме из 
Војводине и Србије.

Србе из Румуније је на ового-
дишњем Банатском сабору заступа-
ла вокална солисткиња Душица Рошу 
из Великог Сентмиклуша, коју је пра-
тио Оркестар „Лале из Баната”. 
Фестивалску манифестацију је 
својим певањем садржајно обогатио 
и вокални солиста Божидар Путник 
из Новог Сентивана.

Богат програм трајао је два и по 
сата. Публика је уживала у српским 
песмама и колима, а вече је окончао 
Градски народни оркестар „Споме-
нар” из Сомбора, под управом Стра-
хиње Рашића. Познати хармоникаш је 
у Деску дошао у друштву четири со-
листкиње: Оливере Обрић, Меире 
Мрђенов, Аните Кремпатић и Стојан-
ке Лакобрија-Савић. Оне су предста-
виле богатство и лепоте српских на-

родних песама, а наступ Сомбораца 
приведен је крају виртуозним сви-
рањем Бојана Шопа, прве хармонике 
Војводине и његовог колеге, хармо-
никаша Страхиње Рашића.

Одушевљена публика је све из-
вођаче наградила бурним аплаузима 
и овацијама и тешко се растала од 
сјајних интерпретатора српског на-
родног мелоса, па су Сомборци отпе-
вали још неколико песама као дода-
так програму.

На крају фестивалске манифеста-
ције свим учесницима и публици зах-
валио се Боривој Рус, потпредседник 

Самоуправе Срба у Мађарској, који 
је присутне подсетио да ће се дого-
дине приредити јубиларни 20. по ре-
ду Банатски сабор. Изразио је наду 
да ће јубилеј бити повод да учешће 
на сусретима узме још више уметни-
ка.

Уследила је додела захвалница и 
пригодних поклона овогодишњим 
учесницима саборске манифеста-
ције, међу којима је била и Мелинда 
Кереми, која води КУД „Суферини” из 
Батање:

„Мислим да су сви учесници лепо 
певали и свирали. За мене је фести-
вал имао и поруку: што више вежба-
мо и певамо, бићемо још бољи и ус-
пешнији!”, рекла је Мелинда за СНН.

Иначе, саборовање је одржано у 
организацији Самоуправе Срба у 
Мађарској, Културног и документа-
ционог центра Срба у Мађарској, 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат” и Српске редакције Мађарског 
радија.

П. М.

„Имали смо дивно вече и уживали смо у лепој 
српској песми и музици. Српски народни мелос у 
Мађарској има будућност, а то су потврдили и 
учесници овог фестивала. Постоје талентовани 
људи, само их треба открити” – речи су Естер 

Фрањо-Вујчин, којима би се укратко могло сумирати 
овогодишње саборовање

Деска у знаку српске песме и музике

Банатски сабор – фестивал народног мелоса

СУСРЕТ СА ПОП ЗВЕЗДОМ
Позната српска поп певачица Тања Бањанин, чланица је бечејске пе-

вачке групе „Екс девојке”, која је такође наступила у Десци.
„Радујем се што смо се опет окупиле и овде наступале. Амбијент је 

био заиста инспиративан, а публика предивна. Важно је да негујемо 
традицију. Ми смо имале прилику да боравимо у Културном, образов-
ном и духовном центру Свети Сава и тамо виделе да се овде негују 
стари занати, што је такође веома важно за традицију и културу јед-
ног народа. Фестивалско вече је било јако лепо”, рекла је Тања Бања-
нин за СНН. 

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ 
ОТКРИВА ТАЛЕНТЕ
Вокална солисткиња Естер 

Фрањо-Вујчин је овако оценила 19. 
Банатски сабор:

„Ја се готово тридесет година 
бавим српском културом и радо 
трагам за новим талентима, који-
ма пружам помоћ и преносим 
своје певачко искуство. Имали смо 
дивно вече и уживали смо у лепој 
српској песми и музици. Српски 
народни мелос у Мађарској има 
будућност, а то су потврдили и 
учесници овог фестивала.”

Зоран Барић

„Екс девојке” из Бечеја

Естер Фрањо-Вујчин наступила је уз пратњу Тамбурашког оркестра „Банат”
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Е во ме, поново нагнуте над ус-
поменом која је ту, као трену-
так отргнут времену и оста-

вљен у најзабаченији угао сећања. 
Гледам га, чудећи се свежини коју је 
сачувао.

Претурам по својим осећањима 
помало нервозно, ужурбано, нес-
претно, као да бих смрзнутим пр-
стима да одрешим запетљани чвор. 
Требало је давно да научим да се 
нећу огрејати на згаришту, а успоме-
не су често само то – згариште ва-
тре која нас је или огрејала, питомо, 
умирујуће, или опекла необузданом 
снагом.

Поново сам десетогодишња девој-
чица, која свега неколико дана после 
мајчине смрти, стоји пред наставни-
цом књижевности, преплављена буји-
цом увредљивих речи, јер нисам нау-
чила „Песму о мајци”. А знала сам је 
тада, као што је знам и данас, после 
пуних 37 година. Знала, али понос је 
био јачи и није ми дао да пред свима 
искажем најдубље осећање бола који 
ме је разједао. Требало је говорити 
стихове: „Одавно су се твоје уморне 
руке, помешале са земљом сеоског 
гробља…”. Радије сам поднела непра-
ведан прекор.

Прошло је много година, мајко, пре 
него што сам себи дозволила да сло-
бодно, без стида, заплачем за тобом. 
Ти си БИЛА, ја ЈЕСАМ, и ту негде, из-
међу времена прошлог и времена са-
дашњег, између димензије у којој 
живимо овај, свима видљив живот, и 
неке друге, где ће се наше душе по-
ново срести, ја, твоје дете, навикла 
сам да живим са великом, болном 
отеклином, коју је оставио твој одла-
зак једног суботњег, давног, октобар-
ског јутра.

У мирису тамјана и хризантема, 
изгубио се део сећања. Једино је, 
потпуно живо, остало сећање на 
твоје руке, мајко. Голубије беле, гос-
подствене.

Тог октобарског дана, прекрстили 
су ти руке преко груди, као да некога 
молиш за опроштај, а ја их, онако 
хладне, беживотне, љубила и купала 
сузама, када ме нико није гледао.

И, ево нас, у лету Господњем 2013. 
И опет, изнова и изнова, моја душа се, 
снагом бића ком си подарила живот, 
моли Господу да сачува твоју душу и 
да јој мира, мајко. 

Жаљење за нечим што смо уради-
ли, а није требало, временом ишчез-
не. Али, жаљење за оним што нисмо 
урадили, а требало је, никада не 
нестаје.

Сидни Харис


Колико сам изгубио од живота, пи-
там се, само зато што нисам умео 
да гледам? Или зато што сам гледао, 
а да нисам видео?

Ирвин Д. Јалом

Боривој Рус

И Чонград чува Црњанског (3)
Изложба у Чонграду пропада, Старо село нема газду, 
а покушаји да се нешто спасе не успевају без новца

Г одине 1999. седиште Задужбине 
је премештено у Сегедин, у Ули-
цу Шомођи бр. 3, где су просто-

рије Српске заједнице, али финан-
сијска помоћ не стиже.

Године 2002, уз велике напоре, ор-
ганизовано је обележавање 25. го-
дишњице смрти Црњанског у Град-
ској библиотеци и Информативном 
центру „Карољ Чемеге” у Чонграду. У 
библиотеци и данас стоји нова из-
ложба из Музеја Војводине. Стара из-
ложба је пренета у Деску, а затим је 
приказана и у Сегедину и Батањи. Из-
ложба из Чонграда касније је прика-
зана у Будимпешти.

Долази до поновних промена у ку-
раторијуму и састав је следећи: др 
Марко Рус председник, др Ибоја Фа-
биан-Сенси потпредседник, чланови: 
Јелена Фаркаш, др Предраг Мандић, 
Боривој Рус, др Иштван Феринц и Мо-
ника Барат-Фаркаш.

Због промена у руководству 
Скупштине Жупаније Чонград и гра-
да Чонграда било је година када због 
административних проблема Задуж-
бина није могла да функционише и 
једва се одржавала у животу.

Само је велика активност госпође 
Сенси допринела да се у средњим 
школама, у оквиру светске књижев-

ности, поред Андрића предаје и о 
Црњанском. Госпођа Сенси је уз по-
моћ Задужбине издала свеску о 
Црњанском на мађарском и српском 
језику, коју ученици користе као до-
датни материјал за учење.

Чланови Задужбине покушавају 
да прикупе нешто новца како би ор-
ганизовали неке програме, као што 
је предавање о Црњанском на Уни-
верзитету и Дому народности у Се-
гедину, које држи Стеван Бугарски. 
Изложба на којој су представљени 
лични предмети писца организована 
је из матице, у сарадњи са Српском 
заједницом у Сегедину и уз помоћ 
Самоуправе Срба и Културног и до-
кументационог центра Срба у 
Мађарској.

Живот Милоша Црњанског је 
окончан његовом смрћу 1977. године 
у Београду. Чини се да је већ рођењем 
био предодређен да буде песник и 
писац „Сеоба”, јер му место рођења 
није био завичај. 

Темишвар

Сајам српске књиге
и сусрет писаца региона

Издаваштво српских заједница у нашем региону 
представљено је у темишварској галерији 
„Терезија”, уз учешће бројних књижевних 

стваралаца из матице и земаља у окружењу

О кружен изложбама радова 
графичара Франца Цурка и ли-
ковне уметнице Славице Ер-

дељановић-Цурк, али и поставком 
посвећеној Десанки Максимовић, 
глумац Марко Аџић отворио је Сајам 
српске књиге у Темишвару записом 
Милоша Црњанског „Ја сам Темиш-
вар волео”, а затим је посланик у ру-
мунском Парламенту и главни орга-
низатор ове манифестације, Славо-
мир Гвозденовић, поздравио све при-
сутне и позвао госте, песнике и про-
заисте да се обрате публици.

Амбасадор Србије у Румунији, 
Бранко Богдановић, истакао је да су 
културне манифестације важне не 
само за Србе који живе ван матице и 
за Србију, већ и за земље у којима 
она настаје као део свеопште култур-
не баштине човечанства.

Реч је у наставку припала председ-
нику Удружења књижевника Србије 
Радомиру Андрићу, који је истакао 
да га посебно радује чињеница да 
књижевност траје, без обзира што 
многи мисле да је она у кризи.

Присутне је поздравио и Алексан-
дар Чотрић, председник Одбора за 
сарадњу са Србима из дијаспоре и ре-
гиона, који је истакао да везе између 
Србије и Румуније, као и осталих зе-
маља нашег региона, треба да се одр-
жавају и непрестано унапређују.

Уследио је књижевни део вечери, 
током којег су своје стихове и од-
ломке из прозних дела, поред оста-
лих гостију, читали и Драган Дра-
гојловић, Иван Негришорац, Јован Зи-
влак, Адам Пуслојић, Радомир Ан-
дрић, Јанко Вујиновић, Љубинка Пе-
ринац-Станков, Благоје Чоботин, Сла-

ЗАСТУПЉЕНИ И 
СРБИ ИЗ МАЂАРСКЕ
На штанду Срба из Мађарске, 

публика је имала прилике да по-
гледа и добије Српске недељне но-
вине, односно да оствари увид у 
нека од новијих српских књижев-
них и публицистичких издања, 
објављених у Мађарској.

Део свог стваралаштва је, на по-
зив организатора, представио и 
књижевник Драган Јаковљевић. Он 
је ову прилику искористио и да ук-
ратко изложи уређивачку концеп-
цију и продукцију Српских недељ-
них новина које уређује, као и но-
вија издања Самоуправе Срба у 
Мађарској и њеног Културног и 
документационог центра.

вомир Гвозденовић, Александар 
Чотрић, Горан Мракић и други.

О свом раду говорили су и пред-
ставници познатих издавачких кућа: 
„Просвета”, „Филип Вишњић”, „Арте”, 
„Српска реч”, „Апостроф” и „Пчели-
ца”, „Прометеј”, „Адресе” и „Матица 
српска”, Удружење књижевника Ср-
бије и Савез Срба у Румунији.

Г. М.
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28. новембра 1830. – У Београду на Таш-
мајдану у присуству кнеза Милоша и београд-
ског паше свечано је прочитан хатишериф тур-
ског султана Махмуда II о аутономији Србије. 
Турци су након тога продали своја имања Ср-
бима и напустили Београд.

28. новембра 1878. – Умро 
је Ђура Јакшић, највећи лири-
чар српског романтизма и један 
од најдаровитијих сликара 19. 
века. Поред поезије, која је 
највреднија у његовом књижев-
ном опусу, писао је приповетке 
и херојске поеме.

28. новембра 1950. – У Бео-
граду је основан Музеј позори-
шне уметности Србије.

30. новембра 1939. – 
Стрељан је мађарски револу-
ционар Бела Кун, један од ос-
нивача Комунистичке партије 
Мађарске и вођа мађарске со-
вјетске револуције 1919. Прет-
ходно је ухапшен у стаљи-
нистичким чисткама и на мон-
тираном процесу у СССР-у 
осуђен на смрт. Рехабилитован је после XX 
конгреса КПСС-а 1956.

30. новембра 1955. – Умро је југословен-
ски композитор Јосип Штолцер Славенски, 
професор Музичке академије у Београду 
(1945-55). У тежњи ка обликовању национал-
ног израза, спојио је у свом делу елементе 
музичког фолклора појединих балканских 
народа с модерном европском музичком 
техником („Балканофонија”, „Симфонија 
Оријента”, „Симфонијски еп”, „Песме моје 
мајке”, сценска музика). Рођен је у Чаковцу, 
Хрватска, 11. маја 1896.

30. новембра 1957. – У Бечу је умро српски 

сликар Паја Јовановић, представник академ-
ског реализма, аутор жанр-сцена и великих 
композиција из српске историје („Сеоба Срба”, 
„Проглашење Душановог законика”). Након 
1906. стекао је европску славу сликајући порт-
рете владара и аристократа.

30. новембра 1977. – Умро је српски и југо-
словенски писац Милош Црњански, један од 
првака модерне српске прозе после Првог 

светског рата, уредник првог 
модернистичког часописа 
„Дан” (1919), аутор поетског ро-
мана „Сеобе”. Његово дело „Ро-
ман о Лондону” сматра се пр-
вим великим космополитским 
романом у српској књижевнос-
ти.

1. децембра 1918. – Прогла-
шена је Краљевина Срба, Хрва-
та и Словенаца (каснија Краље-
вина Југославија).

3. децембра 1912. – Бугар-
ска, Грчка, Србија и Црна Гора 
склопиле су примирје са Тур-
ском у Првом балканском рату. 
Рат је настављен 3. фебруара 
1913, а ново примирје успоста-
вљено је 23. априла.

3. децембра 1952. – Умро је 
српски књижевник и политичар, Милан Грол, 
дугогодишњи драматург и управник Народног 
позоришта у Београду, од 1940. шеф Демо-
кратске странке. До 1943. био је члан југосло-
венске краљевске владе у емиграцији у Лондо-
ну, а у марту 1945. након споразума Тито-Шу-
башић ушао је, као потпредседник у владу Де-
мократске Федеративне Југославије.

3. децембра 1978. – Умрла је српска глуми-
ца Љубинка Бобић, чланица београдског На-
родног позоришта. Глумачку каријеру започе-
ла је 1921. и поред бројних улога остала је за-
памћена као ненадмашна Живка у „Госпођи 
министарки” Бранислава Нушића. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

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

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

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

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

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

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

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

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

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

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Љубинка Бобић

Владикина чежња за 
девојком из Пераста 
може се наслутити у 
више његових дела. У 
свима се она опева као 
права „хурија са неба”, 
како се у исламу назива 

рајска девица

В ладика Раде је у Перасту напи-
сао своју једину љубавну песму, 
и о томе је забележено следеће: 

„Ову пјесму носаше Владика једнако 
за коланом, па кад се поврати на Це-
тиње, једнога дана извади је из кола-
на па је прочита своме ађутанту. Та 
се пјесма одликовала од свију њего-
ви пјесама. У њој су се окупиле све 
милине и дражести, а и та би се пјес-
ма морала назвати круном његовије 
пјесама. Искаше му је ађутант да је 
даде, а он се насмија умиљато, па ће 
рећи: „А како да ти је дам, зар да пе-
чаташ у новинама? – Заслужује да се 
свуда печата”, одговори му овај. – „А, 
како би изгледало: владика, па да пи-
ше пјесму од љубави? Не дам!”

У песми „Ноћ скупља вијека” која 
се често проглашава једном од најле-
пших љубавних, али и еротских песа-
ма на српском језику, Његош пева и 
ово: „Прелесницу како видим, загрлим 
је ка бог вели, уведем је под шатором 
к испуњењу светој жељи. При зракама 
красне луне, при свјећици запаљеној 
пламена се споји душа ка душици 
раскаљеној и цјеливи божествени ду-

шу с душом драгом слију. 
Ах, цјеливи, божа мана, све 
прелести рајске лију! Цјели-
телни балсам свети најми-
рисни аромати што је небо 
земљи дало на усне јој стах 
сисати. Совршенство творе-
нија, таинствене силе боже, 
ништа љепше нит’ је када ни-
ти од ње створит може! Ма-
лена јој уста слатка, а ангел-
ски обрашчићи – од тисуће 
што чувствујем једну не 
знам сада рећи! Сњежана јој 
прса округла, а стрецају све-
тим пламом, дв’је слонове ја-
бучице на њих дубе слатким 
мамом; црна коса на валове 
низ рајске с игра груди… О 
дивото! Чудо смртни ере са-
да не полуди!”

Његошевих љубавних из-
лива има и у песми „Три дана 
у Тријесту”, али није сигурно 
о коме. Док неки сматрају да 
је владика опевао лепу Фло-
ру, чувену примадону тр-
шћанског позоришта, од-
носно Словенку Цветку Бре-
тин, други верују да је реч о 
глумици Фиц-Џемс енглеског 
порекла, коју су називали 
француском Сулфидом. Но-
винар тог времена Франческо 
дел Онгаро је записао како је 
упознао црногорског кнеза у 
позоришту баш када је та 

глумица играла Жизелу, те да 
је Његош био толико оду-
шевљен њоме „да је написао 
један љупки дитирамб”.

„Слатки дах” Његошеве 
миљенице из Пераста, може 
се наслутити и у другим ње-
говим делима. У свима се 
она опева као права „хурија 
са неба”, како се у исламу 
назива рајска девица. Пока-
зује се она јасно у „Горском 
вијенцу”, где кроз уста Ман-
душића Вука говори сам 
песник: „Кад је виђу да се 
смије млада, свијет ми се 
око главе врти.” И још: „Ал је 
ђаво, али су мађије, али неш-
то теже од обоје.”

Посебно се у знаменитом 
епу о владики Данилу исти-
чу девојчине „свештене ка-
пи” (очи) које „горе живље 
од пламена”. Због тих очију и 
заразног смеха врзмало се 
по глави баш песнику, а не 
његовом јунаку Вуку да је 
уграби, „па с њом бежа гла-
вом по свијету”. Таква је то 
лепотица била. Јавила се она 
и тамо где се не би нимало 
очекивала, на пример, у јед-
ном од највећих филозоф-
ских епова српске књижев-
ности, „Лучи микрокозми” 
где је Његош читаву приро-
ду представио као жену. (…)

Тајне љубави чувених Срба (2)

„Слатки дах” Његошеве миљенице
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В аса Долинка и војни командант 
града Баје, потпуковник Панта 
М. Драшкић, 12. јула 1919. године 

по први пут приредили су помпезну 
свечаност поводом прославе именда-
на краља Петра Карађорђевића. По-
сле богослужења у Светониколајев-
ском српском храму са чинодејст-
вијем пароха Милутина Глигоријевића, 
српски војни гарнизон је у 11 сати при-
редио свечани дефиле. Затим су 
потпуковник Драшкић и градоначел-
ник Долинка у канцеларијама Војне 
команде, тј. Градске куће примили из-
разе оданости његовом величанству 
Петру I Ослободиоцу од стране пред-
ставника верских заједница, организа-
ција, удружења, тела и институција.

У 9 сати увече, у великој сали хоте-
ла „Немзети”, на Тргу Свете Тројице и 
обали Шугавице, приређен је свечани 
концерт на којем је присуствовао ве-
лики број бајских Срба и Буњеваца, 
као и представници власти Краљев-
ства Срба, Хрвата и Словенаца.

Министарство спољних дела је 
средином 1919. године Васи Долинки 
послало извештај да је на Мировној 
конференцији у Паризу одлучено да 
се северни део Бачке, простор од Баје 
до Сантова и реке Тисе, врати Мађар-
ској.

Васа Долинка и остали угледни 
бајски Срби и Буњевци никако се ни-
су могли помирити са том чињени-
цом. Израђен је меморандум којег је 
градоначелник Долинка понео у Па-

риз. У француској престоници разго-
варао је са Николом Пашићем, пред-
водником српске делегације на Ми-
ровној конференцији и Антом Трум-
бићем, тадашњим министром ино-
страних послова.

Долинка је током свога боравка у 
Паризу водио преговоре и са фран-
цуским генералом Анријем Лерон-
дом, експертом за разграничења и 
плебисцит. Велики жупан Бајског 
трокута свима је неуморно истицао 

жељу народа да се Бајски трокут ос-
тави у склопу Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца. Од крајњег очаја спа-
сао га је сусрет са научником свет-
ског гласа Јованом Цвијићем.

Током разговора, Цвијић се пожа-
лио како није добио веродостојну ет-
нографску мапу спорних области у 
Барањи, Бачкој и Банату. Он је био је-
дини који је био спреман да се озбиљ-
но заузме за ствар Бајског троугла и 
осталих зона око којих су се још увек 
ломила копља. Радо је прихватио по-
зив да посети Бачку и Барању и да се 
на лицу места увери у стварну ситу-
ацију. Долинка је тада одахнуо.

После обиласка Барање, 7. септем-
бра 1919. године, др Јован Цвијић је 
аутомобилом стигао у Сантово, пито-
мо место на пола пута имеђу Баје и 
Сомбора. Овде се састао са др Алек-
сандром Мочом, великим жупаном 
Бач-бодрошке жупаније и града Сом-
бора. До сусрета је дошло у стану 
српског пароха Ђорђа Угришића.

Професор Београдског факулте-
та, геоморфолог, први стручњак за 
етнографске границе и председник 
територијалне секције Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца на Ми-
ровној конференцији, др Јован 
Цвијић, обилазио је бројна насеља 
Бајског троугла у намери да се на 
лицу места сагледа етничко стање, 
као и географске и социјалне прили-
ке регије. Намеравао је да прикупи 
све потребне податке како би их у 
Паризу изложио на Мировној кон-
ференцији. (…)

Драгомир Дујмов

Министарство спољних дела је средином 1919. 
године Васи Долинки послало извештај да је на 
Мировној конференцији у Паризу одлучено да се 
северни део Бачке, од Баје до Сантова и реке Тисе, 
врати Мађарској. Долинка и остали угледни бајски 

Срби и Буњевци се нису лако мирили с тим

Бајске легенде (16)

Дан када је северна Бачка враћена Мађарској

Хотел „Немзети” у Баји

Н ико не очекује да радни дан 
буде као дан проведен на пла-
жи, али нова истраживања по-

казују како велики број људи свој по-
сао једноставно не може да поднесе. 
Истраживање странице Salary.com у 
ком је учествовало две хиљаде испи-
таника открило је како већина људи 
не може да поднесе свој посао и да 
су поприлично незадовољни и разо-
чарани рутином од девет до пет. 
Међутим, зашто је то тако?

Једно новије истраживање је пока-
зало како је за чак 73 посто испитани-
ка главни разлог ранојутарњег ус-
тајања и одласка на посао плата, а тај 
број је готово 20 посто већи него пре 
годину дана. Како кажу истражива-
чи, то је вероватно резултат учинака 
рецесије и тешког финансијског вре-
мена за многе запослене и њихове 
породице. Међутим, новац не купује 
срећу, показало је истраживање по-
везаности величине плате и задо-
вољства.

Релативно добро плаћени за-
послени само су привидно задовољ-
нији од слабије плаћених запосле-
них. Чак и добијање повишице само 
привремено повећава срећу, а према 
речима истраживача, ни шефови ни-
су ништа задовољнији иако зарађују 
више. Само зарађивање, недостатак 
професионалног испуњења и задо-
вољства има домино ефекат на 
срећу и здравље, пише business.time.
com.

Прошле године је готово 
60 посто испитаника рекло 
како их њихово радно место 
испуњава, међутим, само го-
дину дана касније тај проце-
нат се смањио за 20 посто. 
То је велика штета, јер нас 
срећа на послу чини здрави-
ма, показало је истражи-
вање немачких научника. 
Осим што задовољство по-
слом узрокује бољу субјек-
тивну представу о сопстве-
ном здрављу, такође утиче и 
објективно у виду контаката 
са здравственим системом и 
боловањима.

Како кажу истраживачи, 
стрес проузрокован радним 
местом врло често се одра-
жава и на нашем опсегу струка. Ис-
траживачи са Универзитета Рочес-
тер спровели су истраживање у 
компанији која је у том тренутку 
пролазила кроз драстично реструк-
турирање с већим бројем отказа. У 
таквим условима, посебно тамо где 
су радници запели на радним мес-
тима с више посла, а са више кон-
троле, запослени неретко више једу 
услед стреса, што се на крају одра-

жава и на њихову тежину и на-
купљање вишка килограма.

Проценат радника који тврде да 
су стопостотно предани свом рад-
ном месту, прошле године износио 
је нешто мање од три четвртине, а 
данас је таквих радника једва једна 
половина. Прошле године 42 посто 
запослених рекло је да би се, када 
би изненада постали милионери, 
ипак вратили на посао већ идућег 

дана, а ове године то каже свега 30 
посто њих.

Чак и ако сте добар радник, ваш 
сарадник који то није, врло успешно 
„убија” вашу преданост послу. Сту-
дија објављена у часопису Academy 
of Management Journal открива оно 
што истраживачи називају „трновер” 

заразом: блиска сарадња са немоти-
висаним запосленима лако може 
имати негативне последице.

Скоро половина испитаних каже 
како се готово стално осећају преоп-
терећенима. Превелика исцрпљеност 
послом доводи често до тога да се 
неретко након посла само срушимо 
на кауч испред телевизора, што не-
миновно доводи до прекомерне те-
лесне тежине. 

Ако се бавите послом који не волите, имајте у виду 
да вас негативне емоције према ономе што радите 
чине тешко подношљивим за околину, гојазнијим и 

врло вероватно вам скраћују живот

Да ли и колико волите свој посао?

Нежељено занимање скраћује живот
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Т акмичење у рецитовању на срп-
ском језику одржано је у Срп-
ској основној школи и гимназији 

„Никола Тесла” у Будимпешти, у ор-
ганизацији Српског педагошког и ме-
тодолошког центра на челу са дирек-
тором Јулијаном Которчевић.

У свечаној сали школе присутне је 
поздравила директорка СОШИГ-а др 
Јованка Ластић, која је свим такмича-
рима пожелела много среће и успеха, 
а потом им је речи подршке упутила 
и професорка Кристина Бекић, шеф 

актива професора српског језика, 
која се посебно осврнула на ствара-
лаштво Бранка Радичевића и Милоша 
Црњанског, односно на нити које их 
повезују:

– Какве асоцијације побуђују ова 
два великана у нама, сазнаћете ако 
послушате рецитал гимназијалаца 
посвећен обојици. Првом, Бранку Ра-
дичевићу, обележавамо 160. го-
дишњицу од смрти, док другом, Ми-
лошу Црњанском, славимо 120. го-
дишњицу рођења – напоменула је 
госпођа Бекић.

Након кратког програма, уследило 
је такмичење ђака који су били по-
дељени у две категорије. У првој су 
били ученици који похађају школу 
где се српски језик предаје као пред-
мет, док су у другу категорију били 

сврстани ђаци који похађају двоје-
зичну школу или је српски наставни 
језик.

Такмичари у оквиру прве катего-
рије, деца из Деске, Ловре и Сегеди-
на, били су подељени у две групе, по 
узрасту (нижи и виши разреди). У 
другој категорији су се такмичили 
ученици и студенти из Батање, Бу-
димпеште и Сегедина. Овде је било 
укупно пет група. Прве две групе чи-
нили су ђаци нижих разреда (1. и 2. 
разред, као и 3. и 4. разред). Трећу 

групу представљали су ученици ви-
ших разреда (од 5. до 8. разреда), а у 
преостале две групе такмичили су се 
гимназијалци и студенти.

У кабинету за српски језик такми-
чило се 11 ученика од 1. до 8. разреда 
из школа где се српски језик предаје 
као предмет. Чланови жирија су били: 
учитељица Јелена Краус, професорка 
Аница Пандуровић и отац Далибор 
Миленковић, вероучитељ. У аули шко-
ле, пред жиријем који су сачињавали 
– васпитачица Јелена Тешењи и про-
фесорке Ерика Котхенц и Изабела 
Данко, рецитовали су ђаци од 1. до 4. 
разреда из школа где је српски нас-
тавни језик. У кабинету за историју 
такмичили су се ђаци од 5. до 8. разре-
да, у истој категорији. Њихово умеће 
оценили су: професор и књижевник 
Драгомир Дујмов, Сузана Буројевић, 
лектор катедре за српски језик и књи-
жевност на Универзитету у Сегедину 
и професор Милан Ђурић, директор 
СКДЦМ-а. У библиотеци су рецитова-
ли и казивали књижевне текстове гим-
назијалци и студенти из Будимпеште и 
Сегедина. Овде су у жирију били: мр 
Вања Прстојевић, лектор на катедри 
за српски језик и књижевност на фа-
култету ЕЛТЕ, као и професори: Ради-
вој Галић и Зорица Јурковић-Ембер.

После првог дела такмичења жири 
се повукао и донео одлуку. Аулу је 
декорисала професорка Изабела 
Борза, а присутне је поздравила Ју-
лијана Которчевић, директорка 
СПМЦ-а и Српског ђачког дома. Она 
се захвалила Самоуправи Срба у 
Мађарској, школи, свим просветним 

радницима и родитељима, који су де-
ци помогли у избору, припреми и 
учењу песама и књижевних текстова. 
Сви учесници су добили захвалнице, 
а најбољима су уручене дипломе и 
књиге, као награде за уложени труд. 
Захвалнице су уручене и члановима 
жирија. За одговарајући дизајн ди-
плома побринуо се Зоран Меселџија.

Замисао Јулијане Которчевић, ди-
ректорке СПМЦ-а, била је јачање је-
зичке култура Срба у Мађарској и 
укључивање што већег броја ученика 
и наставника у систематски рад на не-
говању српског језика. Такође, на овај 
начин велики број припадника српске 
народности изнова се упознаје са 
вредностима српске књижевности, 
посебно оне поникле на тлу Мађарске.

Д. Д.

За учешће на манифестацији чији је циљ 
популаризација српског језика и правилног говора, 
било је пријављено 107 ђака и студената из Батање, 

Будимпеште, Деске, Ловре и Сегедина

Одржано такмичење у рецитовању на нивоу Мађарске

Лепо изговорена реч – слика о намаПОБЕДНИЦИ
У РЕЦИТОВАЊУ

И КАЗИВАЊУ ПРОЗЕ
Основци
I категорија

1.  Доријан Халми, 3. разред,
О. Ш. у Беке улици, Сегедин

2.  Габријела Бозоки, 1. разред, 
Српска основна школа, Деска

3.  Ержебет Мучи, 6. разред,
О. Ш. „Лајош Кошут”, Сегедин

II категорија
1 – 2 разред:
1.  Северин Јањетовић, 2. разред, 

Српска О. Ш. „Никола Тесла”, 
Будимпешта

2.  Мира Јакшић, 1. разред, Српска 
О. Ш. „Никола Тесла”, Будим-
пешта

3.  Хелена Вукелић, 1. разред, 
Српска О. Ш. „Никола Тесла”, 
Будимпешта

Посебна похвала: Дејан Алексић, 
Српска основна школа, Ловра

3 – 4 разред:
1.  Нађа Ибрахим, 4. разред, 

Српска О. Ш. „Никола Тесла”, 
Будимпешта

2.  Зиле Тернован, 3. разред, 
Српска основна школа, Батања

3.  Лена Ембер, Српска О. Ш. 
„Никола Тесла”, Будимпешта

Посебна похвала: Анђела Вукмир, 
4. разред, Српска О. Ш. „Никола 
Тесла”, Будимпешта, Милован 
Шимон, 3. разред, Српска основна 
школа, Батања

5 – 8 разред:
1.  Харшањ Тернован, 7. разред, 

Српска основна школа, Батања
2.  Иван Подина, 6. разред, Српска 

основна школа, Батања
3.  Александра Иланковић, 5. 

разред, Српска О. Ш. „Никола 
Тесла”, Будимпешта

Посебна похвала: Барнабаш Конц, 
5. разред, Српска О. Ш. „Никола 
Тесла”, Будимпешта

Гимназијалци
1.  Андреј Ђерђ, 10/а разред, 

Српска гимназија „Никола 
Тесла”, Будимпешта

2.  Петра Јовановић, 10/б разред, 
Српска гимназија „Никола 
Тесла”, Будимпешта

3.  Ања Генераловић, 12/а разред, 
Српска гимназија „Никола 
Тесла”, Будимпешта

Посебна похвала: Нађа Лончар, 
11/б разред, Српска гимназија 
„Никола Тесла”, Будимпешта

Студенти
1.  Митар Мирко Кркељић, 

Универзитет „Лоранд Етвеш”, 
Будимпешта

2.  Каролина Јухас, Универзитет
у Сегедину

3.  Душан Которчевић,
Универзитет „Лоранд Етвеш”, 
Будимпешта

Посебна похвала: Ела Забоши, 
Универзитет у Сегедину

Хелена Вукелић, 1. разред, Српска
О. Ш. „Никола Тесла”, Будимпешта

Митар Мирко Кркељић, Универзитет 
„Лоранд Етвеш”, Будимпешта

Харшањ Тернован, 7. разред,
Српска основна школа, Батања
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Александар Баљак
* Зашто је светло увек на крају тунела? Ко ће 

сваки пут до тамо да шипчи?
* Кад су револуционари добили крила, народна 

имовина је добила ноге.
* Сменили су лопове на власти. И показали им 

како се то ради.
* Одлично сарађујемо са окупатором. Кад нам 

заврће шију, ми окрећемо главу.
* Нервира их то што нам не могу ништа. Зато нас 

овако шутирају и газе.
* Нисмо гинули узалуд. Наши суседи су се радо-

вали.
* Појели смо златну рибицу. То је била наша пр-

ва жеља.
* Кад трку трчи само један коњ, тај је без конку-

ренције најбољи.
* Морали смо од њега да направимо бога. Друк-

чије му се није могло веровати.
* Лешинар није птица грабљивица. Он само врши 

своју дужност.
* То је сукоб интереса. Ја с тим немам ништа.
* Ако су ваше услуге бесплатне, лако ћемо се 

нагодити.
* Наша полиција прислушкује само оне 

разговоре у којима се врши непријатељска 
пропаганда.

* Код нас нема монтираних процеса. Ми 
негујемо спонтаност у раду.

* Истражни органи све знају, али у ин-
тересу истраге ништа не могу да от-
крију.

* Рад тајних служби није довољно 
транс парентан.

* Да је био еластичнији, не би га рашче-
речили.

* Страх од летења је највећи тамо где 
лете главе.

* Наши историчари користе стари опро-
бани трик. Дневне догађаје одмах посма-
трају са историјске дистанце.

* Ко може слободно да дише, тај је правилно 
ставио маску.

* Нама нису потребни филозофи. Ако буде тре-
бало, има ко ће да мисли.

* Не волим Крлежу. По томе је он сличан Борхе-
су.

* Само најстарији занат осећа потребу за мла-
дим кадровима.

* Оженио сам се из чисте радозналости. Занима-
ло ме је да ли има живота после смрти.

* Жена и ја се и даље волимо. Због деце.
* Жене се не питају за године. Али то није све! Не 

питају се оне ни за шта.
* Правог српског домаћина познаћете по томе 

што никад није код куће.
* Никако нам не одговара улога фаворита, јер 

нас тај сваки пут победи.
* Не гађајте металним новчићима фудбалере! 

Већ је и превише новца на њих бачено.
* Више волим женски фудбал. Мање је балерина 

на терену.
* Дао бих вам часну реч – да ми није драга ус-

помена!
* Мало је познато да сам надалеко чувен, јер се 

о томе уопште не говори.
* И раније сам био незаменљив, али никад нисам 

био у прилици да то покажем.
* Да нисам смотан, где би ми био крај! 

Информације за страницу „Инфо”Информације за страницу „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.huшаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Као и до сада, новинари СНН-а ће се и убудуће 

одазивати сваком позиву за присуство друштвеним 
скуповима Срба у Мађарској, у циљу информисања 

наших читалаца. Потребно је, међутим, да о плановима 
за одржавање таквих скупова будемо обавештени, па 
организаторе подсећамо да нам своје позиве и даље 

могу слати на редакцијску имејл адресу:

nedeljnenovine@gmail.com
Позив нам можете упутити и телефоном,

на број секретаријата редакције:

06 30 477 82 33
На овај начин наши новинари биће информисани о 

програмима које припремате, а извештаји о одржаним 
манифестацијама потом ће наћи своје место и на 

страницама Српских недељних новина.
Радоваће нас сваки позив који нам упутите

на овај начин!
Ваш СНН

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2013.
1. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.

3. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
4. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Ваведење)

7. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
8. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч

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

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

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

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

Протонамесник Зоран Остојић, парох
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на 
своју нову премијеру

Радослав Златан Дорић:

ЧУДО У РОНДЕЛИ
Позоришни комад, веома патриотичан, титлован на 

мађарски језик, написан у лето 2004: Бачко Градиште – 
Београд – Будимпешта. Радња се дешава у касно 
поподне и вече 24. августа 1813. године, на сцени 

Мађарског позоришног друштва, у будимпештанској 
„Рондели”.

Лица:
Јоаким Вујић, учитељ и списатељ – Милан Рус
Иштван Балог, славни мађарски глумац и писац

Јозо Маториц
Јулијана Балог, његова сестра, глумица

Олгица Несторовић
Тома Фехир, сценичар, глумац и музичар

Тибор Ембер
Отац Лазар, свештено лице из Сентандрејске епархије

Бранислав Унгиновић
Милован Видаковић, српски романописац

Михајло Несторовић
Г-ђа Каталин, цвет гражданства српског у Пешти 

Мирјана Савин
Екатарина Давидовић, главна глумица

Зорица Јурковић
Јанош, представник Магистрата – Радован Зубац

Петар Трифић, ђак, глумац у представи
Себастијан Губик

Јефтимиј Стојадиновић, ђак, глумац у представи 
– Ратко Краљевић

Стефан Дилбер, глумац у представи
Бранимир Ђорђев

Режија: Милан Рус и Лазар Пајтић
Уметнички секретар: Ева Шишковић

Техничар тона: Богдан Сабо
Техничар расвете: Лајош Мезеи

Асистенти режије: Катарина Бачи, Ноеми Борбељ,
Тибор Прагаи

Драматург: Петар Милошевић
Композитор: Габор Ленђел

Декор и костими: Весна Радовић-Дорић
6. децембра 2013. од 19.00 ч.

У будимпештанском Националном театру 
Nemzeti Színház

(1095 Budapest, IX Bajor Gizi park 1)
Продаја карата:
Nemzeti Színház
Тел: 1 476 6868

INTERTICKET, www.jegymester.hu, www.ticketportal.hu

Срдачно вас позивамо на прославу

30 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА КУД-а 
„ОПАНКЕ”

30. новембра 2013. од 19.00 ч.
Дом културе у Помазу – Улица Хусар бр. 3

Учесници јубиларног концерта:
КУД „Опанке”, Ансамбл „Вујичић”, Ансамбл Културног 

центра Врбас, Анамари Фаркаш,
Ансамбл „Зора” (Крунослав Кића Агатић)

После програма игранка до зоре!
Цена улазнице: 1500 фт

Карте се могу наручити на тел. +36 20 434 33 02,
или купити на лицу места.
КУД „Опанке” и Аница Шошић-Крунић
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П ознато је да Срби у овој Жупа-
нији, у великом броју, живе је-
дино у Батањи, док су друге 

националности заступљене у по не-
колико насеља. Међутим, слободно 
можемо рећи да су тамошњи Срби, 
упркос својој малобројности, активан 
друштвени чинилац, о чему говоре 
позиви и наступи на бројним мани-
фестацијама.

У организацији Националног ин-
ститута за културу у Жупанији Бе-
кеш, у Добозу је одржан први „На-
ционални сусрет”. У преподневним 
часовима одржана је тематскa кон-
ференција на којој је Вера Пејић-Су-

тор, директорка васпитно-образовне 
институције у Батањи, присутне 
упознала са животом Срба у Батањи. 
Након њеног излагања, уследио је га-
ла програм у којем су учествовали и 
батањски „Суферини”. Хор и оркес-
тар су се публици представили спле-
том српских народних песама.

Истога дана, у вечерњим часовима, 
батањски „Суферини” су имали свој 

други наступ. Овог пута у свом месу, 
на другом по реду „Дану националне 
културе Рома”. Средња група „Суфе-
рина” суграђанима се представила 
„Играма из Мачве”.

Само неколико дана касније одр-
жан је „Српски дан” у Дечјој кући у 
Батањи. Малишани из Српске основне 
школе већ неколико година за редом 
гостују на овој манифестацији. У пре-
подневним часовима у школи су бо-
равили родитељи и деца узраста до 
пет година, а многи од ових малиша-
на већ су сигурни да ће наставити 
школовање у Српској основној школи 
и забавишту.

Ученици трећег и четвртог разреда 
су заједно са својим учитељицама 

приказали веома интересантан про-
грам, прожет игром, песмом и музи-
цирањем. Учитељице су присутне 
госте упознале са културом и тради-
цијом Срба у Батањи, након чега је 
уследило и представљање српских 
специјалитета. На трпези су служени 
ћевапи, ајвар и проја.

Иако су једини у својој Жупанији, 
Срби из Батање стижу на све мани-
фестације на којима могу да пред-
ставе и шире српску културу и тради-
цију коју негују. Једна пословица ка-
же да „на млађима свет остаје”, а Ба-
тањци заиста не морају да брину, јер 
свакако имају коме да пренесу своју 
богату баштину.

С. Ђ.

Са свечаности у Народном позоришту у Београду

„Златне значке” за истакнуте уметнике и културне посленике
П ризнање „Златна значка” већ пу-

не четири деценије додељује 
Културно-просветна заједница 

Србије, а ове године то је учињено у 
сарадњи са Канцеларијом за односе 
са дијаспором и Србима у региону, 
односно под покровитељством Ми-
нистарства културе Републике Србије.

Када је реч о добитницима из 
Мађарске, „Златна значка” је уручена 
књижевнику и главном и одговорном 
уреднику нашег листа Драгану Јаков-
љевићу, поводом две деценије про-
фесионалне новинарске каријере и 

књижевног рада, односно пете годи-
не успешног излажења „Српских не-
дељних новина”, под овим именом.

„Златном значком” награђен је и 
Милан Кићевац, председник црквене 
општине у Будимпешти и повереник 
СПКД-а „Просвјета” са Пала (БиХ). 
Признање му је додељено за акције 

које је црквена општина протеклих 
година реализовала у циљу неговања 
и промоције српске културе у мађар-
ској престоници.

Награде су, из руку председника 
КПЗ-а Љубивоја Ршумовића и дирек-
торке Канцеларије др Славке Драш-
ковић, примили и други истакнути 

ствараоци и промотери културних 
вредности, међу којима су вокални 
солисти Недељко Билкић, Лео Мар-
тин и Јелена Томашевић, новинарка и 
књижевница Мирјана Бобић-Мојси-
ловић, солисткиња Београдске опере 
Светлана Бојчевић-Цицовић, извршни 
директор Народног позоришта Јас-
мина Зотовић, глумац Ненад Јездић, 
диригент Бојан Суђић, професор уни-
верзитета др Драган Никодијевић, 
директор и главни и одговорни уред-
ник Студија Б Александар Тимофејев.

Д. Б.

Уз ствараоце и промотере српске културе и 
уметности из матице и из расејања, овогодишњи 

добитници ласкавог признања су и двојица 
делатника из Мађарске

Новембарске активности на југу Мађарске

Нема предаха за батањске „Суферине”Нема предаха за батањске „Суферине”
Бекешка жупанија на југу Мађарске поноси се Бекешка жупанија на југу Мађарске поноси се 

својом етничком разноврсношћу. У том делу земље својом етничком разноврсношћу. У том делу земље 
живи шест националности, међу којима суживи шест националности, међу којима су

и Срби из Батањеи Срби из Батање



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

115 година од рођења великана српске поезије
Дечја ризницаДечја ризница

Десанка Максимовић

Растко Петровић
Р астко Петровић је био српски 

књижевник, песник, приповедач, 
романсијер, есејиста, сликар и ди-

пломата. Бавио се ликовном и књижев-
ном критиком. Са многобројних путо-
вања оставио је занимљиве путописе.

Растко Петровић рођен је 3. марта 
1898. године у Београду, као девето 
дете оца Димитрија, историчара, и 
мајке Милеве, учитељице. Растко је 

млађи брат Надежде познате ликовне уметнице. Дана 5. јуна 
крштен је у храму Светога Марка у Београду. Његов крштени 
кум био је новосадски писац и приповедач Јаша Томић.

Расткова породица била је веома угледна и цењена у Београ-
ду. Пишчева родна кућа срушена је приликом бомбардовања Бе-
ограда 6. априла 1941. године. Растко још у детињству остаје без 
мајке, а бригу о њему преузимају сестре. У периоду од 1905. до 
1914. године похађао је основну школу и уписао ниже разреде 
гимназије. У јеку Балканских ратова 1912. прекида гимназијско 
школовање у Београду. Као несвршени гимназијалац одлази на 
фронт, прелази Албанију и одлази у Француску, где завршава гим-
назију. У Ници је матурирао, а као стипендиста француске владе 
уписује права у Паризу. У Паризу се упознаје и дружи са многим 
песницима, сликарима. Пише песме, приповетке и приказе сли-
карских изложби и објављује их у отаџбини.

Године 1921. објављује јединствени хумористички роман из 

живота старих Словена „Бурлеска Господина Перуна Бога Гро-
ма”. Крајем 1922. године објављује збирку песама „Откровење”. 
Током целе те године активно делује у Београду заједно са 
бројним писцима попут Милана Дединца, Марка Ристића, Ти-
на Ујевића и других. Њихово деловање довешће до појаве 
надреализма. Након што се запослио као чиновник у Министар-
ству иностраних дела, крајем наредне 1923. године, примљен 
је за приправника.

Настаје период у Растковом животу када све мање пише по-
езију и све мање објављује. Октобра 1926. године постављен је 
за писара у Министарству иностраних дела у Посланству при 
Ватикану код Милана Ракића. Ракић му омогућује пу-
товање по Италији, Шпанији, Француској и Турској и, 
што је најзначајније, по Африци. Стога ће, 1930. године, 
Петровић објавити величанствени путопис под истои-
меним називом „Африка”. Потом, 1935. године, Растко 
Петровић бива постављен за вицеконзула шесте поло-
жајне групе генералног конзулата у Чикагу. Наредне 
године ради у Вашингтону као секретар Посланства. 
Путује по САД, Канади, Мексику, Куби. Године 1938. 
унапређен је у звање конзула пете групе у Чикагу.

Други светски рат провео је у Сједињеним Америч-
ким Државама. Пише песме за збирку „Поноћни де-
лија”. Побољева. У 51. години, дана 15. августа 1949. из-
ненада умире у Вашингтону. Сахрањен је на гробљу у 
Сеновитом потоку у Вашингтону. Посмртни остаци 

Растка Петровића пренети су 
у Београд тек у јуну 1986. го-
дине и сахрањени у породич-
ну гробницу на Новом гробљу.

Волећу ноћ, њу и земљу
Птице су њене мисли a сенке успомене:
Још најстрашнија сенка облака који бежи;
Ево љубавне сенке између ње и мене,
И тежа од мог тела, та сенка по њој лежи.

Једна је земља тад ноћ a друга је сјај зоре,
На једну спусти образ – она јеца од бола.
Гле, ова ноћ ко земља, тај дан ко жарко море,
Силазе низ њено тело, у ждралу вала гола.

A та ме мис’о прожме зеницом месечина:
Мој дане, ево чуда мешањем у мом срцу.
Чудо, и опет чудо, што лије крв у вина.
Гле ова земља, ко ноћ, сакрије звезду у срце.

Балканац
Не стидим се што сам,
како ви велите,
варварин са Балкана,
тла прљавштине и буре.
Чујте сад,
и код нас има неке
вама непознате културе.
Ви прво испитујете и сумњате,
далеки сте и од рођених синова,
за трпезу своју
не посадите сваког туђина;
ви можете да пијете
а да сваком не пружите
чашу вина.
А код нас су још стари обичаји груби:
ми пуштамо сваког под своје слеме,
код нас се још и с намерником љуби,
код нас се подвизи због гостољубља
 чине;
код нас сваки човек има
читаво племе
пријатеља и родбине.
Ви, доиста, имате
неколико милиона Христових кипова,
на сваког човека по једнога,
имају га друмови и поља, апсане
 и школе;
а код нас, кад људи верују у Бога,
у себи га носе,
и тихо му се,
скоро у сну, моле.
Ви, истина, за сваки кут живота
имате справа и машина,
све сте срачунали и све знате;
изуми су ваши за дивљење;

а ми још имамо старинске алате,
али све је код нас још здраво
и природно као глина:
и умирање, и рађање, и живљење.
Ви имате читаве збирке
правила и наука о слободи,
о свему се код вас пише и приповеда;
али ми и по неписаним законима
слободно живимо
и неког природног држимо се реда,
слично огњу, ветру, и води.
Код вас је, збиља, све тачно прописано,
како се једе, говори, облачи;
а ми, кад говоримо, вичемо
и машемо рукама,
и чорбу гласно срчемо,
и у рукавицама смо као на мукама.
Све је код нас заиста просто:
обућу носимо од свињске коже,
пуно је код нас сељачких
навика и ствари;
и краљевски преци наши
доиста су били говедари.
Народ наш, збиља, у гневу може да 
 коље,
руши и пали;
али ми нисмо они што смишљено
 тлаче,
ми не сматрамо да је свет цели
наше поље;
ми не бисмо поднели
ни урођеник прашумски да због нас
 плаче;
душа нам је пространа,
иако смо бројем мали.

1

П опуларна српска песникиња, профе-
сорка књижевности и чланица Српс-
ке академије наука и уметности Де-

санка Максимовић рођена је у селу Раб-
ровица (Дивци) код Ваљева, 16. маја 1898. 
године.

Десанка Максимовић је била најста-
рије дете оца Михаила, учитеља и мајке 
Драгиње. Одмах после њеног рођења, 
Михаило Максимовић је премештен, па 
се тако породица одселила у Бранкови-
ну. У Бранковини је провела детињство, а 
у Ваљеву је завршила гимназију. Поче-
тком августа 1933. године удала се за Сер-
геја Сластикова. Није имала деце.

Студирала је на одељењу за светску 
књижевност, општу историју и историју 
уметности Филозофског факултета у Бе-
ограду.

Након дипломирања, Десанка Макси-
мовић је најпре радила у Обреновачкој 
гимназији, а затим као суплент у Трећој 
женској гимназији у Београду. У Паризу 
је провела годину дана на усавршавању 
као стипендиста француске владе. Након 
што је од 3. септембра 1925. године ради-
ла око годину дана у учитељској школи 
у Дубровнику, прешла је поново у Бео-
град где је радила у Првој женској гим-
назији. Једна од њених ученица била је и 
Мира Алечковић, која је такође постала 
песникиња и блиска пријатељица Десан-
ке Максимовић. Почетком Другог свет-
ског рата је отишла у пензију, али се у 
службу вратила 1944. и у истој школи ос-
тала до коначног пензионисања 1953.

Прве песме Десанке Максимовић 
штампане су 1920. у часопису „Мисао”, а 
њену прву књигу песама објавио је тада 
познати београдски књижар и издавач 
Светислав Цвијановић. У наредних пет де-
ценија објавила је више од 30 збирки пе-
сама, романе, путописе, књиге за децу, 
као и препеве са словеначког, руског и бу-
гарског језика.

Путовала је широм тадашње Југосла-
вије и имала велики број пријатеља међу 
писцима и песницима; у њих су спадали 
и Милош Црњански, Иво Андрић, Густав 
Крклец, Исидора Секулић, Бранко Ћопић 
и многи други.

Дана 17. децембра 1959. изабрана je за 
дописног члана Српске академије наука 
и уметности, а 16. децембра 1965. за ре-
довног члана.

У четвртак, 11. фебруара 1993. године, 
у својој 95. години, у Београду је преми-
нула Десанка Максимовић. Сахрањена је 
у Бранковини код Ваљева.

У Ваљеву је, још за њеног живота, по-
дигнут споменик Десанки Максимовић. 
Овај споменик је открио Матија Бећковић
27. октобра 1990. године. Песникиња је ма-
ло негодовала због овог чина, али су је 
убедили да је то само споменик поезији 
са њеним ликом. Дана 23. августа 2007. от-
кривен је споменик Десанки Максимовић 
у Београду у Ташмајданском парку.

У селу Богоштица код Крупња 2013. го-
дине отворен је Дом српске поезије „Де-
санка Максимовић” у саставу новоиз-
грађеног манастира Свете Тројеручице
Хиландарске.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине
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Н ајпопуларнији српски тенисер свих 
времена који одушевљава Србе ши-
ром света рођен је у Београду 22. 

маја 1987. године. Новак Ђоковић је 
најстарији син оца Срђана и мајке Дија-
не. Има два млађа брата, Марка (рођен 
1991) и Ђорђа (рођен 1995), који су обоји-
ца професионални тенисери. Први пут је 
узео рекет у руке у тениском кампу на 
Копаонику, када је имао четири године. 
Његов први тренер је била Јелена Генчић. 
Младом Новаку је идол међу тенисери-
ма био Пит Сампрас. Са дванаест година 
почео је да похађа минхенску тениску 
академију Николе Пилића.

Тренутно живи у Монте Карлу, а тре-
нира га бивши словачки тенисер Маријан 
Вајда. Поред матерњег, српског језика, 
Ђоковић говори енглески језик, а служи 
се и немачким, италијанским и фран-
цуским језиком. Већ неколико година је 
у вези са Јеленом Ристић.

Често на духовит начин имитира дру-
ге тенисере, од којих су многи његови 
пријатељи. Први пут их је јавно имитирао 
на лакшем тренингу током Ролан Гароса 
2007. (снимци ових имитација, за које Ђо-
ковић тада није знао да постоје, убрзо су 
објављени на телевизији), а прве имита-
ције пред великом публиком извео је на-
кон победе над Карлосом Мојом на От-
вореном првенству САД, када је имити-
рао Рафаела Надала и Марију Шарапову. 
Поред имитација, Ђоковић неретко и на 
друге духовите начине забавља публику, 
посебно на егзибиционим мечевима.

Тренутно заузима прво место на АТП
листи у појединачној конкуренцији. На ту 
позицију је први пут дошао 4. јула 2011, и 
ту провео 53 недеље, до 8. јула 2012, ка-
да ју је изгубио, али је успео да се врати 
5. новембра исте године. Многи тениски 
критичари, бивши играчи и саиграчи сма-
трају Ђоковића за једног од најбољих те-
нисера у историји. Професионално игра 
од 2003. године. У досадашњој каријери 
освојио је шест титула на гренд слем тур-
нирима: Отворено првенство Аустралије 
2008, 2011, 2012 и 2013, Вимблдон 2011. и 
Отворено првенство САД 2011. године. 
Заједно са Андреoм Агасијем и Роџером 
Федерером држи рекорд са освојена че-

тири трофеја на Отвореном првенству 
Аустралије, а једини је који је тријумфо-
вао три пута за редом. Освајач је и Мас-
терс купа 2008. и 2012. године. Ђоковић је 
најмлађи тенисер који је доспео до полу-
финала сва четири гренд слем турнира.

Три пута је био вицешампион Отворе-
ног првенства САД и једном на Ролан Га-
росу. Такође, стигао је до финала дваде-
сет четири турнира Мастерс 1000 серије, 
од којих је на четрнаест тријумфовао, три 
пута у Мајамију и Канади, по два пута у 
Индијан Велсу и Риму и по једном у Мад-
риду, Паризу, Шангају и Монте Карлу. Ђо-

ковић је једини играч који је победио на 
пет Мастерс турнира у једној сезони. Он 
је, такође, једини тенисер који је освојио 
бар једну титулу на осам од девет тур-
нира из 1000 серије. Освојио је бронзану 
медаљу на Олимпијским играма 2008. у 
Пекингу. Заједно са саиграчима из репре-
зентације Србије је освојио титулу на Деј-
вис купу 2010.

Поред проглашења за најбољег спор-
тисту и тенисера Србије и света, Ђоковић 
је одликован орденом Карађорђеве звез-
де, орденом Светог Саве од СПЦ-а и ор-
деном Републике Српске.

Први Ђоковићев тренер била је Јелена 
Генчић, бивша југословенска тенисерка и 
тренер Горана Иванишевића и Монике Се-
леш. На њен савет родитељи су Новака 
1999. одвели у Минхен код Николе Пи-
лића. У Пилићевој академији Ђоковић је 
провео четири године. Од 2005. Ђоковића 
је тренирао Италијан Рикардо Пјати, који 
је у то време био и тренер Ивану Љуби-
чићу. Са Пјатијем се разишао пре Отво-
реног првенства Француске 2006. због 
његове немогућности да се посвети 
двојици тенисера.

Пјатија је јуна 2006. заменио Словак 
Маријан Вајда. Од августа 2009. до апри-
ла 2010. Ђоковић је сарађивао са бившим 
четвртим тенисером света, Американцем 
Тодом Мартином. Стручни тим Новака 
Ђоковића чине, поред Маријана Вајде, 
Миљан Амановић (физиотерапеут), Геб-
хард Фил-Гриш (фитнес тренер) и бивши 
професионални тенисер Душан Вемић, 
који му је спаринг партнер. Ђоковић је ра-
није сарађивао са нутриционистом Иго-
ром Четојевићем, који је у његовом тиму 
био од јула 2010. до јула 2011. Пре него 
што је ангажовао Фила-Гриша (2009), 
фитнес тренер му је био Ронен Бега.

Ђоковић игра десном руком. Његову 
игру карактеришу дубоки и продирући 
ударци са обе стране терена, као и агре-
сивна игра са основне линије. Његов бек-
хенд се сматра једним од најбољих у да-
нашњем тенису. Најбољи ударци су му 
бекхенд паралеле велике прецизности. 
Познат је и као један од играча који се 
најбоље крећу по терену. Има добре спо-
собности одбране и покривања терена. 
Након што је имао потешкоћа са серви-
сом (нарочито током сезоне 2009), он му 
је постао једно од најјачих оружја. Први 
сервис му је обично раван (fl at serve), а 
други му је кик или слајс сервис (kick 
serve, slice serve). Ђоковић такође има од-
личан ритерн, који може бити офанзиван 
и дефанзиван. Џон Мекенро сматра 
да Ђоковић има најбољи ритерн у ис-
торији мушког тениса.
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Коприва
Коприва (Urtica dioica) веома распрос-

трањена биљка, расте уз путеве, плотове 
и на запуштеним местима као коров. По-
седује велика лековита својства и има ши-
року примену како у алтернативној тако 
и у званичној медицини.

За коприву су везане многе приче и ве-
ровања. Једно од њих је и да она има ве-
лику моћ, па се из тог разлога уочи 
Ђурђевдана ставља уз остало биље и тра-
ве које се дају стоци јутром за храну. Ве-
рује се да ће њихово млеко потом бити 
добро целе године. Такође, о Ђурђевда-
ну коприва се ставља и изнад улазних вра-
та, а њоме су се китиле и жене ради заш-
тите. Некад су се у рано ђурђевданско 
јутро момци шибали копривом ради 
здравља. Веровало се и да је коприва заш-
тита против удара грома. Зато се у про-
леће при првој већој грмљавини, домаћин 
китио копривом. Од тих обичаја потиче и 
изрека „ неће гром у коприве”.

Постоји и обичај да се коприва потапа 
у воду којом се купа новорођен-
че да би било јако и здраво. Та-
кође се и жена која је у другом 
стању штити копривом, јер 
постоји веровање да „сенка” као 
нека врста демона, може да на-
падне и угрози плодност жене. 
Веровања се разликују зависно 
од краја до краја. Па тако реци-
мо, у околини Ђевђелије где су 
некада гајене свилене бубе, оби-
чај је био да се леје на којима 
лежи свилена буба, трљају коп-
ривом ради заштите.

Често су се са копривом из-
водиле љубавне враџбине, али и 
прорицање оног што ће се тек 
десити. У старим предањима ова 
биљка се помињала као „ ши-
бљика живота” која има веома 
велику магичну моћ. Доводили 
су је у везу са вештицама и 
уопште са женском еротском 
енергијом и њеним судбоносним 
деловањем на друге.

Према причама о тајним 
ритуалима вештица, говори-
ло се да су нову вештицу 

упућивали у тајна знања уз помоћ копри-
ве, а да се после овог ритуала претвара-
ла у лептира.

Коприва је такође имала удела и у ре-
лигијским чиновима тако што је коришће-
на за причешће на Чисти понедељак или 
на Младенце. На Велики петак када је 
пост, од свих јела само се коприва могла 

јести. По другима, опет, није до-
бро да се коприва припрема за 
јело на Велики петак, јер је по 
старим веровањима то био дан, 
када се како се говорило удају 
коприве.

Многи ритуални чинови и ве-
ровања која се односе на копри-
ве, показују да је у питању „биљ-
на маска” неког значајног жен-
ског божанства из древне про-
шлости. С обзиром да коприва 
жари, када је додирнемо, пи-
тање је од кога се бранила та 
женска богиња у прошлости, ка-
да је добила такве моћи.

Јасен
Јасен (Fraxinus excelsior L). 

Стара веровања у Србији задр-
жана све до данашњих дана, го-
воре о великој спасоносној сна-
зи јасена. Зато је поштован као 
свето дрво. Јасен је, по верова-
њу, могао да неутралише магиј-
ско дејство и да „ скида чини” 
јер како је народ говорио „под 
то дрво врагови не смеју.”

Неке народне приче припове-
дају да јасен расте у Доњем 
свету.

Зна се да је цело дрво леко-
вито, корен, кора, лишће. И код 

античких народа јасен је сматран за све-
то дрво. У старој Грчкој, Риму, Скандина-
вији. Једно од његових имена је било Ве-
нера шуме или лепотица шуме.

Посебно поштовање јасену је било на-
мењено као дрвету ожењених и удатих. 
Какав је углед јасен имао у скандинав-
ском митском предању, сведочила је 
представа јасена у теутонској митоло-
гији.

Стари Грци су јасен сматрали симболом 
чврстине и упорности, снаге. У скандинав-
ском предању Еда, он је имао функцију 
бесмртности и везе између космичког и 
земаљског живота. По Хесиодовим запи-
сима, наиме, стари Грци су такође верова-
ли да је најстарија раса људи настала баш 

из јасена. Купидон је своју стрелу правио 
од гране јасена, а тек касније од кипари-
сове. По Плинијевим записима, јасеново 
дрво имало је магичну моћ, тако да је 
„змија била спремна пре да пође у ватру, 
него да пређе преко јасеновог дрвета”, ка-
да на путу није имала другог избора.

До данашњих дана се у Корнуалу у Ен-
глеској, где је трг старих Келта најизра-
зитији, сачувало веровање да гранчица 
јасена која се носи са собом, штити од 
змијског уједа.

Такође је познато да јасеново лишће 
потопљено у вину има дејство лека од 
змијског уједа.

У многим крајевима се задржао оби-
чај извођења „живог огња” на гранама ја-
сена. Ово дрво било је симбол плодности. 
Познат је јасен талисман који се помиње 
као „женско дрво”, па се у љубавним чи-
новима каче различите амајлије жеља на 
његове гране.

Зова
Густи, често непроходни шибљаци по 

сурдуцима и падинама Тителског брега 
зарасли су у мирисној зови (Sambucus 
nigra). Постоје многе приче везане за ову 
биљку. Како у Срба, тако и код многих 
других народа, зова је сматрана за де-
монско дрво на којем бораве виле. На 

Бадње вече по старом српском обичају, 
гранчице зове се потапају у уље и пале се 
јер се верује да се од тог пламена плаше 
вештице и демони. Као заштиту од злих 
духова, зову су садили у близини штала 
и обора.

Сматрало се и да је зова свето дрво, а 
то показују и распрострањена веровања 
да сечење овог дрвета доноси злу судби-
ну. Зато када се жели откинути гранчица 
са дрвета зове, за то се тражи врста „до-
зволе” уз молитвено обраћање: „ Госпо, 
зово, дај ми мало од твог дрвета, а ја ћу 
ти узвратити. Садићу зову у шуми.” Ове 
речи су се понављале по три пута, што је 
било у вези са симболиком овог броја.

Стари Пруси су веровали да њихов бог 
Каит живи под дрветом зове. Био је то 
бог земље. У Тиролу се дрво зове садило 
на гробљу, па ако би оно следеће године 
процветало, то је био знак да је душа 
умрлог отишла у рај. Колико је дрво зо-
ве поштовано у Тиролу, говори обичај да 
су пролазници пролазећи поред њега ски-
дали капу.

Уз помоћ зове изводили су се ритуали 
излечења и у Румунији. Том приликом су 
изговаране молитве у којима се од дрве-
та очекивало да „преузме” болест и ос-
лободи болесног. На мајски дан кад се 
славило буђење природе и биља, постојао 
је обичај у Савоји да се приликом шетње 
носе гранчице зове у рукама. Прилазило 
се тада и самом стаблу зове и изговара-
ле су се претеће речи: „Добар дан зово, 
ако не узмеш себи злог духа, исећићу ти 
гране.”

У Енглеској се такође сматрало да је 
дрво зове демонско, па се ни њене гран-
чице нису узимале у руке. Постојало је 
веровање да то може да донесе несрећу.

Иако је лековитост зове била позната, 
она се увек садила на земљи која је пред-
ходно била освештана. И у данашња вре-
мена зова се често сади у портама црка-
ва.

О магијској моћи зове, раширено је ве-
ровање у многим крајевима. Чак је и пре-
мазивање капака детета на крштењу со-
ком зове по таквим веровањима, касније 
могло да га учини видовитим.

Међутим, под дрветом зове сматрало 
се да није добро спавати, јер њен опојан 
мирис може потпуно да „окрене” свест и 
природу спавача.

Сваки део зовиног дрвета је лековит, и 
користио се у народној медицини, и лист, 
и цвет, и кора од дрвета. Од гранчица зо-
ве су се правили амајлије који су се уши-
вале деци у одећу као заштита од боле-
сти. Црне бобице са дрвета зове, служи-
ле су од давнина за фарбање, па је њима 
Пан премазивао своје лице правећи своје 
магијске маске, по Вергилију. Римљани су 
задржали обичај да фарбају лица својих 
богова и то њихових статуа, ритуално о 
светим датумима, бобицама зове.

Легенде о зови и даље постоје, па и да-
нас ако се нађе дрво у дворишту, секу га 
јер се верује да се око њега сакупљају 
вештице.
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Чаробна 
слика

Софија и Ненад 
забринуто траже своје 
мачиће. Помози им да 
пронађу три мачета.  

Муња, пражњење електрицитета у 
атмосфери, може да путује око 

210.000 километара на сат, дости-
жући температуру од око 30.000 

Целзијусових степени.


Колумбија је једина јужноамеричка 
земља која има излаз на Карипско 

море и Тихи океан.


Викторијине водопаде, на реци 
између Замбије и Зимбабвеа, открио 
је 1855. године шкотски истраживач 

Дејвид Ливингстон (1813–1873).


Електрична јегуља (Electrophorus 
electricus) у пределу репа има 
електричне органе који могу да 
произведу напон од 300 до 650 

волти, што је довољно да омами 
човека.

Да ли Да ли 
знате?знате?
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Слободан Симић

ПАРАНОЈАПАРАНОЈА

Ч
овек је ушао у ординацију готово се шуњајући. Освртао се на све стране упадљиво уп-
лашен, загледао ћошкове, пришао опрезно прозору и скривен гледао на улицу. Психија-
тар је одлучио да прекине тишину.

– Извините, господине, седите и слободно испричајте у чему је проблем.
Човек се уплашено тргао, затим полако пришао вратима ординације, нагло их отворио, 

уверио се да нема никога и поново их затворио. Најзад је ипак сео, примакавши столицу тик 
уз доктора.

– Докторе, мене прате! – готово је прошаптао.
Психијатар се поверљиво заинтересовао.
– Прате вас? Врло необично. А шта сте још приметили?
Човек се скоро припио уз лекара.
– Мене и снимају!
– Значи, и снимају… – поновио је доктор, бележећи у блок.
– Немојте писати! – повисио је глас човек. – Они ће то сигурно прочитати!
– Добро, само полако, нема писања – доктор је склонио бележницу. – Не бојте се, овде 

сте сигурни. Слободно испричајте све што сте приметили.
Човек је почео да дрхти.
– Докторе, ово је страшно! Они мене прате на улици, докторе, видео сам, исти људи, само 

се смењују. Онда микрофони, нашао сам микрофон у лампи, докторе, мали, црн, као дугме…
– Јесте ли сигурни да је то био баш микрофон?
– Јесам! Јесам, докторе, знам и ја нешто, нисам ја будала! То они зову „бубице”, те микро-

фоне. Целу кућу сам претражио, докторе, и нашао још седам „бубица”. И у слушалици је би-
ло нешто, сигурно за прислушкивање. А онда сам видео камеру! Камера је била у комшији-
ној гаражи, и тачно је снимала моју кућу!

– Како, сад, камера у гаражи?
– Докторе, верујте ми! Видео сам камеру, оволику, тачно мене снима!
– Добро, добро – смиривао га је лекар. – Можда је ту била и нека камера. Али како ви све 

то објашњавате? Зашто би баш вас неко пратио и снимао?
– Зашто? Е, то бих и ја волео да знам! Не знам зашто мене. Ја нисам ништа урадио. Поне-

кад нешто напишем, и то за малотиражне листове, и то је све.
– Ето, видите, значи да нема никаквог разлога да вас неко прати – закључио је доктор. – 

Да ли сте размишљали да вам се све то само учинило?
– Докторе, седам „бубица”, четири човека иза мене на смену, камера у гаражи! – узрујао 

се човек.
Психијатар је давао све од себе.
– Само полако, господине. Знам да вама сада звучи невероватно, али се људима многе 

ствари могу причинити. Верујте, мени сваки дан на десетине људи долази са сличном причом. 
Прате их, снимају, посматрају. И свима кажем исто: то је параноја. Мало попуштање живаца, 
и ето параноје. Али, то није ништа страшно. Ја ћу вам преписати одличне лекове и ускоро ће-
те бити потпуно смирени и опуштени, а све те чудне ствари нестаће нетрагом.

Човек је неповерљиво вртео главом.
– Докторе, својим очима сам видео! Па нећете ваљда рећи да сам луд!
Доктор се искусно насмешио.
– Далеко од тога да сте луди. Само мала нервна криза, ништа више.
Брзо је написао рецепт.
– Ево, ове таблете ће вас препородити, видећете. И све ће вам изгледати као ружан сан!
Човек је и даље неповерљиво вртео главом, али је узео рецепт.
– У реду, докторе, ви ваљда боље знате. Али ја сам сигуран да ме прате!
– Добро, добро – био је помирљив доктор. – Попијте ви лекове, дођите за месец дана на 

контролу, па ћемо видети.
Човек је опрезно изашао из ординације. Психијатар је брзо подигао слушалицу.
– Хало! Соко овде, дајте ми Орла. Хало, је ли то Орао? Па, добро, људи, шта то радите?! Јесте 

ли ви дилетанти или професионалци?! Промените овоме што је изашао пратњу, поставите нове 
уређаје и преместите камеру. И припазите мало, овај је четврти ове недеље. 

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине
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ВЕДРА  СТРАНАСТРАНА  СВЕТАСВЕТА
НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕНАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ

Не зна да беседи, а не уме да ћути.
Неће куче на куче.
Неће крушка испод трешње.
Нема ништа несносније од богате жене.
Нема ту ћука, да није вука.
Нема зиме док не падне иње.
Неста блага, неста пријатеља.
Ни најбољи петао не може да измени време.
Није допуштено све знати.
Није сиромах ко мало има, већ ко много жели.
Није вук ничије среће изео.
Никад зао на горега неће.
Сачувај се Боже, од мирног сина код опаке снаје.
Слабо слови, али добро лови.
Слогом расту мале ствари, неслогом се и највеће распадају.
Срдитом попу празни бисази.
Срећа се састоји од избегнутих несрећа.
Срећан је онај који седи у својој кући.
Стари вук, пасја спрдачина.
Старост је болест од које свако умире.
Што данас не потрошиш, то си стекао.
Што је свачије, то је ничије.

МИСЛИ ПОЗНАТИХМИСЛИ ПОЗНАТИХ
• Не верујте речима, ни својима ни 

туђим; верујте само делима и своји-
ма и туђима.

Толстој

• Упознај самога себе – диван је и 
користан савет; штета је само 
што се стари нису сетили да нам 
покажу како да се окористимо тим 
саветом.

Антон Павлович

• Покоравамо се законима да би 
били слободни.

Цицерон

• Никад се немој заморити у да-
вању домовини.

Еурипид

• Када губиш, немој изгубити поу-
ку коју можеш из тога извући.

Народна пословица



Драгутин Минић Карло

БЕСКОМПРОМИСНОБЕСКОМПРОМИСНО

П
ремијер је позвао министра полиције у свој ка-
бинет.

– Слушај министре – почео је са видном 
озбиљношћу, готово забринутошћу. – Као што знаш, 
а стигло је и одозго, предстоји нам бескомпромисни 
рат против корупције на свим нивоима. Од тебе оче-
кујем да се потпуно посветиш том задатку. Нико не 
сме да буде изнад закона, јеси ли разумео?

Министар се мало промешкољио, погладио браду, 
а онда некако стидљиво почео:

– Спреман сам ја и за тај задатак, господине пре-
мијеру, знате ви мене кад је посао у питању. Ако за-
теба радићу даноноћно. Али…

– Какво сад али? – упитао је нервозно премијер.
– Па, знате ви у каквим условима станујем. Тросо-

бан стан, а имам и дете. Тесно, брате, немамо свој 
мир, како бих се сконцентрисао. А знате онај владин 
дуплекс у центру…

– Знам, знам – прекинуо га је премијер. – У реду, 
добићеш тај дуплекс, али, брате, запни, заслужи га.

Министар је изашао из премијеровог кабинета, ре-
шен да, ако треба, изгине на послу. А пожурио је, та-
кође, и да обрадује жену. Но, пре тога, позвао је ди-
ректора полиције у свој кабинет. Тек што је овај 
ушао, министар је почео као из топа:

– Слушај, директоре, од данас почињемо беском-
промисну борбу против корупције. Имаш да даш све 
од себе.

Директор, као да се мало снебивао, па је најзад 
проговорио:

– Знате, министре, да сам спреман за сваку борбу, 
па и ту, о којој медији толико брује и надувавају је. 

Само, ја живим у једнособном стану, па немам усло-
ва да радим и код куће. Јесам самац, али потребан 
ми је већи простор.

– Добро, добро, добићеш. Ових дана ће баш један 
трособни стан бити ослобођен.

Директор је изашао из министровог кабинета оза-
рен. Убрзо се уозбиљио и наложио да му зову главног 
начелника полиције. Кад је овај ушао, директор му је 
повишеним гласом наложио да крене у борбу против 
корупције свим снагама. Без предаха. Главни начел-
ник је показао спремност да се ухвати укоштац са 
тим чудовиштем, само…

– О чему се ради – упитао је директор.
– Непријатно ми је, али морам да вам изложим 

свој проблем – почео је главни начелник. – Плата, 
као што знате и није богзна шта, а жена ми је неза-
послена. Па, ако можете да је негде запослите…

– Рачунај да је то решено. Наћићемо јој неко лепо 
место.

Пресрећан главни начелник готово да је заборавио 
да позове главног инспектора, али га је срео на ход-
нику.

– Инспекторе, стигло је наређење да кренемо на 
корупцију свим снагама. Пази, има да даш све од се-
бе – рекао му заповеднички.

– Даћу, даћу, начелниче, али имам велики про-
блем у породици…

– Какав проблем? – запитао је начелник.
– Па, дигнута је оптужница против мог шурака. 

Цела фамилија је у шоку. Жена плаче по цео дан, не 
могу да се сконцентришем. А и није дечко крив, на-
говорили га мангупи…

– Средићемо то, не брини, само дај име тог мом-
ка. А онда навали на корупционаше – умирио га је 
начелник.

Инспектор је био пресрећан. Заклињао се да ће 
корупционашима запржити чорбу. Онда је позвао 
шефа полицијске станице.

– Знаш ли ти, друже, да имамо важан задатак? 
Морамо тој корупцији да станемо заврат. Буди спре-
ман као никад. Шта је, што се врпољиш?

– Друже инспекторе, како да се сав посветим тој 
борби кад не спавам ноћима.

– Зашто, побогу? – упитао га је инспектор запање-
но.

– Онај мој син, средњошколац, не само да је на-
ређао јединице, него има толики број изостанака да 
је виђен за истеривање из школе.

– Дај ми име директора школе и уживај. Уствари, 
нема уживања, баци се на овај важан посао. Запамти, 
само бескомпромисно.

Баш када је уживао у изненадној срећи, довели су 
му једног позорника, који је, према оптужби, зажму-
рио на једно око и од нелегалног уличног продавца 
добио женске чарапе и чоколаду за децу. Истог часа 
га је суспендовао и покренуо поступак за отказ из 
службе.

На једном ширем колегијуму, испричао је и мини-
стру, и директору, и главном начелнику, и инспектору 
како је поступио у случају те корупције. Сви су га по-
тапшали по рамену и углас рекли:

– Браво, такви људи нам требају. Само беском-
промисно! 
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Микица Илић

СТРАТЕШКИ СТРАТЕШКИ 
ПОЛОЖАЈПОЛОЖАЈ

– Зашто се суде браћа?
– Због воденице.
– А где је воденица?
– Одавно је иструлила.
– Значи сада се суде због места на ком је воденица била?
– Да.
– А шта ће им то место?
– Како шта ће им? Па то је идеално место да се сагради нова воденица.
– Ако је место добро, зашто су пустили да им стара воденица иструне?
– Нису могли да се договоре чија је и ко ће да је одржава.
– Али данас нико не гради воденице, јер се жито меље на струју?
– Еее, то је већ друга ствар.

Занимљивости

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА…ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА…
– … у држави Јута, птице имају првенство пролаза на свим аутопутевима?
– … мачке не осећају сладак укус?
– … у просеку човек изговори скоро 5.000 речи дневно, ипак 80% од тога 

прича сам са собом?
– … на америчкој застави стоји 13 пруга као симбол 13 првобитних држава?
– … је преко 70% земљине копнене површине опустошено?
– … се у свету преко милијарду транзистора производе у свакој секунди?
– … свака птица свакога дана мора појести храну макар половине своје 

масе да би прживела?
– … су у древној Кини разбојницима који су нападали путнике одсецали 

носеве?
– … звук најбрже путује кроз чврсте предмете, затим кроз воду, а најспо-

рије кроз ваздух?
– … се ветрови који дувају ка екватору врте ка западу?
– … је због земљине гравитације немогуће да планине достигну висину 

већу од 15.000 метара?
– … мачка има преко 27.000 сензора за чуло укуса?
– … је организација Уједињене Нације основана 1945. године?
– … је језик најјачи мишић у људском телу?
– … је на свету скоро 1,2 милијарде људи неухрањено, а исто толико има 

гојазних људи?
– … је гроф Алесандро Волта изумео прву батерију у 18. веку?



Купио Мујо фрижидер. Долази Хасо у посету и пита га:
– Ша ти је, ба, то?
– То ти је фрижидер.
– А чему ти то служи?
– Па, кад купиш нешто од хране, да ти се не поквари. Овде се ставља месо. Ово 

је за пиће…
– А какве су ти ово рупице?
– То ти је за јаја, ал’ веруј, много боли кад се затворе врата.


Како се Црногорац моли у авиону?
– Драги Боже, који јеси, ако ми се нешто деси, молим Ти се, Ти удеси – да ја пад-

нем стјуардеси!


Поређења у Врању:
Ружна – поружна – најружна – греота
Пијан – попијан – најпијан – целива се сас бетон
Јефтин – појефтин – најјефтин – браћа Кинези


Она:
– Драги стигла сам, купила сам ти пиво, шта желиш за вечеру? Вечерас је лига 

шампиона па зови другаре да гледате, а после можете у кафану.
Он:
– Јел’ много?
Она:
– Ма није, само мало браник, леви фар и ретровизор.


Пита тата Перицу:
– Перице, како стојиш у школи?
– Добро тата, сваки дан у другом ћошку…


Како да изненадиш мужа када си сама, без њега, на летовању?
Вратиш се дан раније кући.


Дошао председник у агенцију за испитивање јавног мнења:
– Имам утисак да је 98% грађана ове земље за мене. Да ли бисте хтели да то и 

проверите?
Два месеца касније добио је овакав извештај:
– Господине, анкетирали смо 5.000 особа и све су припадале оном малом про-

центу од 2% грађана који су против вас.


Каква је разлика између паметне плавуше и јетија?
Кажу да је јети виђен!


Донела Фата два пакета кући, па је деца питају:
– Је ли то бабо послао из Немачке?
– Ех, бабо… Да сам ја чекала вашег бабу, не бих ни вас имала.


Зашто плавуша држи рачунар на поду? Да јој не би пао систем.


Поправља Пироћанац кров на својој кући. И кад је видео да ће да падне, викне:
– Женче, тури ручак за себе и децу, ја ћу ручам у болницу!


Оде црногорски архитекта код италијанског архитекте, у Италију. Види Црного-

рац Италијана са две куће, три аута, пет мобилних, па га упита:
– Како си бре, направио ово богатство?
На то ће Италијан:
– Видиш онај мост?
– Видим – каже Црногорац.

– Тај мост је требало да буде 120 x 25 метара, а ја га направио 120 x 22, па од та 
три метра направио ово богатство.

Дође следеће године Италијан у Црну Гору, па види Црногорца са пет хотела, сву-
где виле, вози „ферари”, па га пита:

– А одакле теби све ово?
– Видиш онај мост? – пита га Црногорац.
– Не!
На то ће Црногорац:
– Е ту је требало да буде мост!


Запосли се Перица у продавници. Наиђе прва муштерија и пита:
– Имате ли омекшивач „ленор”?
– Немамо – одговори Перица.
Кад то чу газда, рече му:
– Перице, када муштерија тражи нешто што немамо, не каже се нема него упра-

во смо продали последњи комад и предложиш јој нешто слично.
Наиђе следећа муштерија и пита Перицу:
– Имате ли тоалет папир?
– Управо смо продали последње паковање, али имамо шмирглу.


Зове човек лудницу и пита:
– Је ли соба број 10 слободна?
– Моменат, само да проверим… Да, слободна је. Зашто?
– Значи побегао сам!


Седе Мујо и Фата на каучу и гледају телевизију, и Фата стално гледа Мују из про-

фила. Муји мало чудно, али ништа не пита, кад се наједном огласи Фата:
– Јел’, болан, Мујо, што ти имаш тако вел’ке трепавице?
Мујо слегне раменима и одговори:
– Рекла ми матер да је то зато што сам пуно плак’о к’о мали!
Фата климне и промрмља себи у браду:
– Ех, да си бар пуно пишкио…


Питају Мују шта он мисли која је најјача животиња и он одмах одговори:
– Лав!
– Зашто лав?
– Па, зато јер је јак к’о коњ!


Шта је заједничко мачо мушкарцу и слову Q?
– Обоје су велике нуле са малим репом.


Стоје две плавуше на паркингу и покушавају да откључају свој аутомобил спаја-

лицом.
– Јој, не могу да откључам… – јадикује једна од њих.
– Пожури мало! Почиње киша, а кров нам је спуштен! – одговара друга. 

ВИЦОТЕКАВИЦОТЕКА
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АФОРИЗМИАФОРИЗМИ
Нема потребе да инвестирамо у 

споменике. Нама су инвестиције 
постале споменици.

Улице би требало да носе имена 
наших савремених политичара. Да 
народ са задовољством гази по њи-
ма.

Наш министар брзо реагује на 
проблеме! Док трепнеш он нешто 
здипи.

Контејнери су доказ да је наш 
народ вредан. Тамо се копа и рука-
ма и ногама.

Влада каже да хране има довољ-
но, чак и стока да једе. Стока се жа-
ли да им људи све поједу!

Васил Толевски


У превеликој жељи да уђе у ис-

торију, пао је из географије. Није 
знао где се налази.

Сањао сам ружан сан. Када сам 
се пробудио, то је било то.

Срећом, па је хитна помоћ стигла 
на време, иначе бих још био жив.

Најновија потрошачка корпа у 
Србији садржи маст и леба са мало 
алеве паприке.

Све је очигледније да је у Србији 
дошло до одлива мозгова.

Мирослав Марковић


Након сваке реченице премијер 

је правио краћу драмску паузу. Да 
окупљени народ стигне да се 
прекрсти.

Пас који лаје не уједа. Служи се 
искључиво демократским сред-
ствима.

Уважићемо ваш захтев. То ће 
вам уједно бити и последња жеља.

Некада смо у њега гледали као у 
бога. Морали смо ритуално да га 
убијемо.

Владимир Драмићанин


Чим смо схватили да споменици 

улепшавају земљу, организовали 
смо још један рат.

Он је подељена личност. Речју, 
Југословен.

Људски живот је највреднији, 
али и та роба нађе свог купца.

Можда су неки политичари и 
вредни помена, али у интересу ис-
траге нећемо да саопштимо њихо-
ва имена.

Горан Радосављевић
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