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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Коментар

Слобода изражавања или доминација глупости?

Већина нас се слаже у томе да је слобода изражавања свето право демократских друштава. Требало би да
се подразумева да то буде одговорно и утемељено мишљење некога ко има знања и способности да изрази
став или ставове у интересу друштва, демократије и слободе. Ако то није случај, онда је та слобода често
карикатуралан вид доминације глупости у модерном и ужурбаном друштву.

Ј

едно од темељних људских права
демократског уређења јесте слобода говора, односно изражавања
мишљења. О томе су писали бројни
европски и ини политички филозофи.
Амерички уставописци су то зацртали у Уставу комонвелта Пенсилваније
од 28. 9.1776. године: „Људи имају права на слободу говора и писања и објављивања својих осећања, стога
слободу штампе не треба ограничавати”. У Уставу Вирџиније исте 1776,
пише: „Слобода штампе је један од
великих бедема слободе коју може
ограничити једино деспотска власт”.
Касније, у Уставу САД-а из 1791, Први
амандман, који се односи на слободу
говора и слободу штампе одређује
„Конгрес не може доносити никакав
закон о установљењу државне религије, као ни закон који забрањује слободно исповедање вере, а ни закон
који ограничава слободу говора или
штампе или права народа на мирне
зборове и на упућивање петиција
влади за исправљање неправди”.
Да ли је ово право без икаквих
ограничења, чак и када представља
изражавање мржње или глупости?
Американци тврде да јесте, да се
може ограничити једино ако директно подстиче на насиље. Велике су
дискусије да ли слобода изражавања
мишљења значи и дозвољену слободу
изражавања и подстицања мржње.
Да ли је то уједно и право на изражавање глупости којом затрпавате оне
што су у своја мишљења инвестирали
дугодишње учење, образовање, кон-

султовање томова књига, критичност
према сопственом мишљењу којег
вишеструко проверавају, утемељују и
ојачавају познавањем историје мисли
разних аутора, држава и цивилизација? Да ли слобода изражавања, како
тумаче неки аналитичари у модерној
Америци, значи чак и слободу ношења оружја. Други амандман Устава
САД-а гласи: „Пошто је добро организована земаљска одбрана потребна за безбедност слободне државе,
не сме се кршити право народа да
држи и носи оружје”. Према одлуци
Врховног суда САД-а, чији је основни
задатак тумачење Устава (гласањем 5
према 4), од 29. 6.2010: „Други амандман Устава САД-а не дозвољава властима да значајно ограниче права
грађана да држе и носе оружје”. Значи слободу куповине, ношења и коришћења оружја, од којег, у тренуцима мрачне свести власника оружја
(купује се, скоро као жвакаћа гума),
страдају недужни људи и још страшније невина деца?
Да ли слобода изражавања треба
да значи јавно публиковање произвољних тврдњи или површних сазнања о кључним друштвеним питањима? Да ли се слободом изражавања
може сматрати, када се у нашем
озбиљном гласилу прочита тврдња,
изречена поводом осам векова аутокефалности СПЦ, као што је ова:
„Српска православна црква, односно
њени поглавари, уназад тридесет година, од почетка ратова у бившој Југославији, били су на страни злочина.

Почев од патријарха Павла, за којег
је то увелико забрањено рећи, па до
Иринеја. Али и многих других, који се
у црквеној хијерархији налазе испод
њих”!? Може ли ова тврдња да изазове мржњу, па чак и насиље? Може ли
се допустити да се, у форми слободног мишљења, овако утиче на припаднике других вероисповести, на атеисте, на недовољно образоване, а
острашћене, који су обично и најагресивнији. Да им то буде основа за
опредељивање и деловање? Где је у
процесу слободног изражавања таквих и сличних мишљења уредничка
рука искусног новинара?
У данашње време, када се жури у
површном сазнавању порекла и природе друштвених појава, када је основа сазнања – интернет комуникација
у којој млади људи не дижу главу од
пријемника, на улици, у превозу, у
кући, у кревету, право темељито знање није „у тренду”. Треба брзо доћи
до танких и непотпуних информација о свему и, на бази тих недовољних
знања, бити што агресивнији у коришћењу слободе изражавања. У јавним
гласилима, а посебно у таблоидима и
друштвеним мрежама, загушени смо
писанијама таквих активиста, заправо игнораната, који својим коментарима оспоравају тврдње темељитих
аутора чланака, колумни, коментара
или књига. При том, они не користе
право, а нису ни у стању да, као вид
слободе изражавања, напишу и објаве текст којим оспоравају за њих
спорне тврдње, већ својим „сокоћа-

лима” шаљу глупаве коментаре, на
које озбиљан аутор нема жеље да
реагује.
Слажемо се, дакле, да је слобода
изражавања свето право демократских друштава. Требало би да се подразумева да то буде одговорно и
утемељено мишљење некога ко има
знања и способности да изрази став
или ставове у интересу друштва, демократије и слободе. Ако то није случај, онда је та слобода често карикатуралан вид доминације глупости у
модерном и ужурбаном друштву.
Проф. др Владимир Првуловић

Предбожићна атмосфера у Будимпешти

Мали течај српског фолклора
у Мађарском парламенту
Група српских фолклораша демонстрирала је
основне кораке наших народних игара, у оквиру
програма приређеног за социјално
угрожене малишане

У

здању Мађарског парламента и
ове године приређен је традиционални Божићни програм за
социјално угрожену децу. Међу позваним извођачима били су и представници српске заједнице у Мађарској, који су организовали својеврсни
мини течај српског фолклора или
„плесачницу”, како се још назива овај
вид едукације.

Уз звуке хармонике Слободана
Вертетића, кораке српских народних игара демонстрирале су Ловранке Зорица Хранислав, Весна
Пећовски и Жофија Селтнер. Одевене у српске народне ношње, оне
су биле права атракција за све присутне, међу којима је био и председник Мађарског парламента Ласло
Кевер. 
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Празнични „попуст” цариника и полиције

Следи период блажих контрола на граници

САРАДЊА

Делегације царинских администрација Србије и Мађарске договориле су да
се царинске формалности у предстојећем периоду празника максимално
либеларизују. Идеја је минимум граничних контрола које би се примењивале
у путничком саобраћају од 15. децембра до 15. јануара, у оквирима
законских могућности

З

аменик директора Управе царина Србије Веселин Милошевић рекао је да је царинска
служба Србије потпуно спремна за
повећан прилив путника и теретних
возила током наступајућих празника.
„Приоритет свих служби које
функционишу на граници је да дају
допринос унапређењу тренутне
пропусне моћи прелаза. Мере које
смо за предстојеће дане договорили односе се на оно што зависи искључиво од нас, а то су појачавање
смена додатним бројем службеника и ефикасније преупућивање товара ка унутрашњим испоставама",
објаснио је Милошевић.
Он је додао да су данас с пред-

ставницима царинских служби две
земље, били људи из фитосанитарне
инспекције, те да чињеница да сви
раде заједно говори о томе „колико
су нам намере озбиљне”.
Пуковник Kристоф Петер Бакаи,
генерални директор царинске администрације Мађарске, који је
предводио високу делегацију Националне пореске и царинске администрације те земље, истакао је да
је ефикаснији проток путника и
робе на српско-мађарској граници
стратешки циљ обе администрације,
због чега је до сада већ уведено неколико мера.
Он је подсетио да се новим ЕУ
фитосанитарним прописима чија
примена почиње 14. децембра уводе

Санација католичке цркве Свете Терезе

Влада у Будимпешти
финансира радове у Суботици
Мађарска влада ће финансирати истражне радове
како би се тачно утврдило зашто тоне
римокатоличка црква Свете Терезе Авилске у
Суботици и предложиле мере санације тла –
саопштио је државни секретар у Министарству за
иновације и технологију Тамаш Шанда

П

осао истраживања узрока
оштећења католичке цркве у
Суботици поверен је фирми
која послује под окриљем Министар-

Црква Свете Терезе

ства за иновације и технологију Мађарске. Испитивање терена требало
би да траје око три месеца, а вредност радова је процењена на 79 милиона форинти, односно
240.000 евра.
„Црква је изграђена у другој половини XVIII века у каснобарокном стилу на мочварном терену и од тада
непрекидно тоне. Торњеви су
се међусобно удаљили, па
постоји опасност да се временом сруше“, додао је високи функционер на конференцији за новинаре у Будимпешти.
Према његовим речима
било је више покушаја да се
тло ојача и спречи даље тоњење храма, али без успеха.
Мађарски стручњаци ће, пак,
како се очекује, понудити
решење уз примену најсавременије технологије.
Данашња суботичка катедрала грађена је у стилу касног барока, од 1773. до 1779.
године. Првобитни, више
пута мењани план начинио
је Франц Kауфман из Пеште.
Димензије катедрале су: ду-

одређена ограничења, па је о новим
правилима мађарска царинска администрација почела да обавештава путнике. Нагласио је да су путницима већ доступни постери и лифлети с обавештењима која им
скрећу пажњу на нове прописе.
Две делегације су се сагласиле да
би сарадња у будућности требало
да буде још интензивнија, нарочито
у погледу размене података о нелегалној трговини, илегалним миграцијама и откривању царинских превара.
Такође, делегације су сагласне да
трајна решења за већу пропусну
моћ на заједничкој граници подразумевају проширење постојећих
капацитета, јер би увођење додат-

них трака на улазу и излазу омогућило приоритетан пролаз за камионе који су у транзиту, превозе кварљиву робу или су празни.
Убрзању теретног саобраћаја на
Хоргошу знатно ће допринети и планирано проширење паркинг простора, као и изградња излазног камионског терминала. 

жина 61, ширина 26, висина лађе 18,
а звоника 64 метра. Kатедрала се
поноси вредним олтарским сликама. За 200. годишњицу катедрале
(1972–73.) обновљена је цела њена
унутрашњост. Зидне и олтарне слике су обновили београдски академски сликар Никола Јандријевић и
новосадски Душан Нонин, док је
зидне декорације обновио сомборски мајстор Лајош Kиш. Том је приликом уведено грејање, а постављен
је и нови, мраморни под.
Данашње оргуље поставила је
печујска фирма „Ангстер”, 1897. године. Настављачи те фирме су их и
обновили сто година касније. Kрајем XIX века настојањем жупника
Матије Мамужића катедрала је
добила данашње прозоре у боји, две
крстасте лађе с олтарима, 18 кипова
у природној величини и дограђене
сакристије. У његово је време црква
доживела највећу обнову од времена кад је подигнута.
За спољни изглед катедрале најзаслужнији је жупник Деже Војнић,
који је 1912. године провео такву

обнову цркве споља, да је до данас
није потребно поправљати. Другу
велику обнову катедрала је доживела за време бискупа Матије Звекановића и жупника Фрање Вујковића (1972-1973. године).
Од 1973. године катедрала ужива
заштиту Завода за заштиту споменика културе Србије. Дана 29. априла 1974. године, папа Павле Шести
одликовао је суботичку цркву статусом мање базилике. Њен је назив
од тада катедрала - базилика, или
Столна базилика Свете Терезије.
Последњих година свога живота
бискуп Матија Звекановић је у сарадњи са жупником Фрањом Вујковићем и Стјепаном Беретићем, организовао покривање звоника и
крова катедрале бакарним лимом.
Последњи велики захват у катедрали био је за време жупника Стјепана
Беретића. Уз помоћ градске самоуправе остварена је обнова Ангстерових оргуља и враћање три драгоцена лустера поводом 200. годишњице довршења катедрале. Било
је то 1997. године. 
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ПОРТРЕТ

Иванка (Шпирко) Башић, Српкиња из Чобанца

Време је све истрошило и поравнало

„Зажелим се мог српског језика и цркве. Боли ме што су се сви моји помађарили. Ни ћерка, ни син, а унуци
поготово, не знају, српски. Моја деца га разумеју, Ката зна на српском да пева, али не говори, иако су из чисте
српске породице. Не могу да кажем да сам под ведрим небом, али ми недостаје мој стан, порта, црква. Не знам
ко је то смислио, јер је та кућа сада празна и наново пропада”, каже за наш лист најстарија Српкиња у Чобанцу

П

ут нас је водио у Чобанац. Пратила нас је ситна јесења киша.
Зрак је био испуњен мирисима
земље и влаге. Новембарско поподне,
мрак се неприметно спуштао и мењао боје неба и планинских обронака. Код цркве Светог архангела Гаврила, у центру села, дочекао нас је Ђурица Липтак, чији преци су дошли у
давна времена на ове дивне висоравни, и ту остали.

ско гробље продата, споменици су
ДНЕВНИК, КАО СВЕДОК САМОЋЕ
пренети и овде узидани. Једва су се
распознавали нечитки, ћирилични
Клонуле старачке руке боје воштанице почивају на црквеној књижици,
натписи на црквенословенском језичитуљи. У њој су забележена ћириличним рукописом имена преминулих
ку, које је нагризао зуб времена. Ису породици од 1910. до 2010. Госпођа Иванка је и сада бистре и бритке
прекидани епитафи, уронула слова у
памети, па је пре наше посете припремила неколико свезака, у којима
дубину мрког камена и плишано меке
пише дневник последњих девет година, откако живи сама. Пише га ћиризелене маховине. Длановима смо је
лицом, па се пита: „Да ли ће се ико овде наћи, да уме да га прочита?”
скидали да бисмо срицали име „раба
Божјег који се представи лета 1781".
То је и најстарији споменик. Остали док разговарамо. Ромори киша напо- мора да чува и помаже своје дете, па
љу.
се питам, да ли су ми они били прави
Као човек који има потребу да од- родитељи? Меланија је била осам
мах изговори оно што га највише година млађа од мене. Још као дете
боли, тако је и тетка Иванка у првим сам на њу пазила, одранила је. Ја,
реченицама излила сву своју тугу и Боже мој, свашта преживели!“
тескобу.
Уздише старица, сећајући се те„Драго ми је што сте дошли, јер шких дана које не могу ни минуле
немам се с киме разговарати. Код године да избришу. Судбина јој није
мене би мало било да недељу дана била милостива. Било је више нељуостанете. А, шта да вам приповедам бави, него љубави. Очигледно да је
жалост своју?! У тишини сам, к'о у гро- пожелела да се некоме изјада. Набра
бу. Зажелим се мог српског језика и обрве и лице јој доби тужни израз,
цркве. Боли ме што су се сви моји као украден трен који нико не сме да
помађарили. Ни ћерка, ни син, а уну- види.
ци поготово, не знају, српски. Моја
„Моја тетка млада умрла“, настадеца га разумеју, Ката зна на српском вља тетка Иванка, „остала јој ситна
да пева, али не говори, иако су из чи- деца, моја браћа. И њих сам подизала,
сте српске породице. Срби из села јер смо их у нашу кућу узели. Откако
нестали, а ја остала сама да се молим знам за себе, радила сам и као дете,
да ме Господ Бог што пре прими у и као девојчица, и цео век свој. Идем
царство своје. Ваљда ће ме послуша- у надницу да би себи 'аљину купила.
ти једаред.“
Нико ми ништа није дао, ни нежност
Мали собичак се одједном испуни ни милост. Па, опет ми све то није тејезивом усамљеношћу, у којој је само шко као сећање како је мој отац препролазност присутна. Диктафон бе- ма мени био неправедан. Није вољо
лежи испрекидан говор старице којој мог Саву. Избацио нас је из куће једсу сећање на прошлост и људе, све не зиме. Снег ваки био, до појаса. Ката
што јој је преостало, јер за други, имала три године, а мој син Стеван
Иванка Башић, у свом дому у Чобанцу
спољни живот и не мари. Погурено, три месеца. Био је први дан Божића.
Последњи свештеник који је живео сви су из 1800. и неке. Време је све несигурним и пипавим кораком уста- У штали смо живели док се нисмо
у Чобанцу био је отац Стеван Ђурђе- поравнало и истрошило.
је да донесе албуме у којим су уред- снашли", сећа се наша саговорница и
вић из Вемена (1895-1905), који је био
Имали смо намеру да упознамо но поређане сличице из живота њене наставља:
и председник школског одбора. По- најстарију Српкињу, рођену 1931. го- породице. Показује, прво, оне црно„Недељом пре подне слушам босле њега у Чобанац долазе свештени- дине у Чобанцу. Живи усамљено у -беле из времена своје младости, гослужење са касете, па ми дођу слици из Помаза: прота Вујичић, Бешлић, малом простору, окружена породич- када је била ученица српске
па прота Јакшић, а сада Љубисав ним фотографијама и иконама. Из- школе у Чобанцу, а после меМилисавић, који у Чобанцу служи над кревета јој је икона Рођења Хри- дицинске школе у Будимпеједном месечно и по потреби за вре- стовог, репродукција слике „Косовка шти.
ме васкршњих или божићних празни- девојка“ Уроша Предића и икона
Тетка Иванка је цео свој
ка.
крсне славе, Светог Георгија.
радни век радила у породилиНаш домаћин нам је, најпре, покаЗаденут стручић босиљка у угао шту, у Стоном Београду, затим
зао православну српску цркву и ка- једне старе фотографије, а преко у Будимпешти и на крају у
мени зид подигнут око црквене порте, новије, на којој је тетка Иванкин Сентандреји. Показује фотоу који је уграђено неколико спомени- унук Владислав, виси мали крстић графију младе, лепе жене у
ка са старог гробља у Чобанцу. Тог од тисовине. Њега, нажалост, нема белој униформи са болничком
гробља одавно више нема. Када је више, погинуо је 2006. године на мо- капом на глави, која држи у
земља на којој се налазило старо срп- тору. Трепери пламичак у кандилу наручју новорођенче и каже:
„То сам ја у срећне дане.
Колико је само беба прошло
ТРЕБАЛО БИ ОПРОСТИТИ
кроз моје руке да их купам и
„Девет пута смо се селили и на крају крајева смо доспели до црквеповијам, па мамама на груди
њачког стана у Чобанцу, који је био готов да се сруши и ми онако, ко сиприносим. А, код куће су ме
ромаси смо како гођ успели да поправимо да се не сруши, мислећи да
чекали сви други послови. Мој
ће наш бити, бар док живимо. Саво се из њега ко мртав иселио, 2000. гомуж Сава био је из Чипа, где
дине. И ја сам то исто желела. На моју несрећу, одлуком црквених власти
смо кратко живели, па се врапре девет година, морала сам је напустити и дошла сам код ћерке. Не
тили у Чобанац. Ту су ми били
могу да кажем да сам под ведрим небом, али ми недостаје мој стан,
родитељи, мама Даница из
порта, црква. Не знам ко је то смислио, јер је та кућа сада празна и нанопородице Шошић, отац Богдан
во пропада. Последњи пут сам била у цркви пре три године. Не видим, не
Шпирко и сестра Меланија.
чујем, а још увек у данима и ноћима преврћем по глави неправде које су
Отац је воло бирцуз и све друми људи учинили, и то најближи. Требало би опростити и већ једном све
го га је више занимало од нас
пустити”, каже госпођа Башић.
деце. Да му Бог опрости! А,
мама је ћутала. Права мама Са супругом, Савом Башићем
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Будимпешта, 19. децембар 2019.

у истој кући, а син је у Калазу. Свако
има неки проблем и своју муку. Све
ја то разумем.
Поздрављамо се са тетка Иванком.
Грлимо се и захваљујемо што је са
нама поделила своју причу. Прати нас
речима: „Не знам да ли ћу вас још док
живим видети.“ Разговор јој је донео,
очигледно, немир и мисао о пролазности и бесмислености свега. Она,
која је цео живот бринула о другима
и имала љубави и поштовања према
ближњим својим и роду свом, сада
трепери попут јесењег листа на ветру,
неутешна. Ноћ се већ спустила када
смо одлазили нечујним корацима низ
улицу према сеоском крсту. Над нама
је била нема ширина небеска, а у даљини разуђена светла села у долини.

ОСТ'О ЧИРАК ПРАЗАН
„Дође ми понекад Ђурица, са чијом сам покојном мамом Љубицом
била најбоља другарица. Ђурица уређује наше гробље и о свему се стара.
Дође и отац Љубо. Био да ми донесе календар и Библију, да читам када
сам тужна. Преко телефона не могу да разговарам, глува сам. У плачу ми
пролазе дани. Туга ће ме отпратити до гроба. А, последња ми је жеља да
се опростим од моје вољене цркве, да ме ту отпоје и да ме из моје куће
изнесу где сам живела скоро цео век. И нека то знају отац Воја Галић и
отац Љуба Милисавић. Много пута сам им о мом животу причала и питала: Чије грехе ја испаштам? У мојој кући више ни славе, ни Божића. Ост'о
чирак празан.“

Славица Зељковић

Успомена на радни век, проведен
у породилишту

Наша саговорница са кћерком Катом Ковач

ке пред очи како је Саво недељом
звонио. Код нас био црквени кључ.
Народа било на литургији. Проте, Стеван Бешлић и Иван Јакшић, су ме
благосиљали, јер сам се за цркву бринула. Чистила, палила полијел, улепшавала олтар цвећем, појала за певницом. Тада нам је долазио и црквени
хор из Помаза са најбољим појцем и
хоровођом Игњатом Чобаном. Веро-

науку државо прота Стеван Бешлић.
Моја деца су, уз још шестеро-седмеро деце, ишла редовно. Стан у порти
смо муж и ја оправили. Бадава сада
причам, жалим што нисам направила
једну слику да се види како је изгледало. Пуних 50 година смо га уређивали, сваке године мало. Од наших
малих плата, па и од дечији' пара; све
смо ту дали. Поправили смо кров,

подове, столарију, струју... Примили
смо се цркву у реду држати. У селу се
радовали што тако лепо бринемо о
нашем храму. Боже мој, каквог је цвећа само било. Дивили су се и владика
и свештеници. Када се сврши служба
и када седнемо у порту цркве, говорили су нам да смо уредили ко у рају.
Обикла сам на живот уз наш свети
храм, са нашим народом се разговарати. Могла сам кроз пенџер да видим ко пролази сокаком, ко долази
на службу, радовати се Илиндану
када су у Чобанац долазили Срби из
Сентандреје, Помаза, Калаза, па и из
других села у Мађарској. Са литијом
се ишло на јутрење, а после до Бунарчића, да захватимо воду и поклонимо
се сенима наших предака. Ондак се
причало да се код лековите воде српској деци указала Богородица. И ми
смо веровали. Сада ми много све то Иванка, с почетка службовања
фали. Ћерка, зет, унука и праунука су у здравству

Отишао је активни члан наше заједнице

Славко Кашанин
(1949–2019)

Дугогодишњи тутор и старатељ српског православног
храма у Липови, преминуо је 5. децембра ове године,
у 70. години живота. Славко Кашанин био је и члан
Српске самоуправе у свом селу

М

алобројна српска заједница у
Липови изгубила је још једног
свог члана, верног слугу Божјег, Славка Кашанина. Он се у небеском олтару придружио својој вољеној супрузи, чију смрт никада није
могао да прихвати и прежали, али и
многим Липовцима, који су верно и
одано помагали свештеницима у олтару српске православне цркве у Липови.
Славко је увек за свакога имао
лепу и добру реч. Умео се и нашалити,
а радо се присећао времена када је
у Липови живео много већи број
Срба. Био је спреман да у било ком
моменту притекне у помоћ свом свештенику, знајући да је служење у олтару велики дар.
Славко Кашанин био је скроман,
ревносно је служио Богу, својој цркви
и свом роду своме. После октобар-

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
ских народносних избора указано му
је поверење да као члан месне Српске самоуправе ради за добробит
српства и месне српске заједнице,
али је Бог ипак хтео другачије и позвао га је к` себи.
Славкова животна књига заувек се

затворила. Шестнаестог децембра, на
најдужи пут и вечни починак испраћен је из своје вољене цркве, којој је
био и остао одан и веран до последњих тренутака свога живота.
Нека му је слава и вјечнаја памјат!
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИЗДАВАШТВО

Промовисан роман „Марципан – царство мога оца“

Како се расцветала ружа од марципана

У будимпештанском Текелијануму промовисана је књига чувеног посластичара
српског порекла Миклоша Самоша, коју је на српски језик превео Предраг
Степановић, а објавила Фондација „COOLTURE SRBIJA“ из Будимпеште

У

уводном делу књижевне вечери,
присутне је поздравио Милан
Кићевац, испред Фондације
„COOLTURE SRBIJA“. Он је изразио
посебно задовољство што има част
да представи аутора књиге, Миклоша
Самоша, који је познат пре свега као
један од власника чувеног мађарског
бренда „Самош марципан”. Испричао
је како је први пут чуо о породици
Самош од покoјног професора Димитрија Стефановића у Сентандреји,
када га је упитао зашто је назив посластичарнице „Самош“ исписан ћирилицом. Прича је била необична и
тада се родила идеја да направи
филмску причу са власником „Самоша“.

како се могло, а у традицији су важно
место заузимале и салон-бомбоне,
које се у продавницама, наравно,
нису могле набавити“. Нажалост, комунистички режим га је у много чему
спутавао. Због непоштовања тадашњих економских и пореских закона
и власти, проглашен је 'државним

године. Предложио сам да се књига
преведе и на српски. Ове године, 2019.
„Марципан – царство мога оца“ је
одштампана и представљена у октобру на 64. Међународном сајму књига у Београду. Организовали смо
промоцију и у Градској библиотеци у
Новом Саду и ево нас на обострану
радост сада у Текелијануму.
Милан Кићевац је најавио и два
филма са претходних успешних промоција. Сусрети аутора и публике су
били врло емотивни, јер су многи
знали за чувене слаткише „Самоша“
и тим више их је заинтересовала његова животна прича.
Након филмова, представио се и
аутор, Миклош Самош. Из књиге

Аутор књиге и њен издавач, Милан Кићевац

Миклош Самош

- Самим тим што је ова породица
српског порекла, прича ми је била
занимљива - рекао је Кићевац. - Други разлог је то што ретко који човек
доживи да се његов сан обистини, а
то је Младену Савићу успело. Професор Предраг Степановић, који је превео књигу на српски језик, забележио
је у предговору књиге да би се могла
звати и „Од сиромашка до богаташа“.
Сви који је прочитају сложиће се с
тим. Са пуно вере, борбе и рада створено је једно „царство слаткиша“ у
коме су уживали краљеви, цареви и
разнолики народи. Његов син, Миклош Самош и ја смо се сусрели и
између осталог смо разговарали о
томе како да се све то забележи.
Имао сам идеју да направим документарни филм. Пријатно ме је изненадио када је рекао да он има књигу
сећања написану на мађарском 2009.

„Марципан – царство мога оца“ издвојио је неколико упечатљивих слика из свог детињства, које су најбоље
говориле о очевом лику и карактеру.
Живописно је причао о времену у
коме мађарски режим није подржавао предузетнике и како се отац борио, а да при томе није припадао
партији, ни политичком клану. Бити
сам свој, није било лако.
Тема књиге Миклоша Самоша је
животна прича породице Младена
Савића, односно Маћаша Самоша,
како је званично у мађарским матичним књигама вођен овај Србин, пореклом из Сентандеје. Паралелно тече
прича о животу оца и сина (аутора
романа), али и других чланова породице, па би се роман могао сврстати
и у породични, или роман судбина,
како је назначено испод самог наслова. Књига није само лична прича, већ

је и повест о ратовима, о друштвеним
и економским превирањима педесетих и шездесетих година у Мађарској.
Откривен је један свет из сасвим другог угла.
Посластичарски посао породице
Самош почео је у периоду између два
светска рата. Изузетно тежак живот
натераo je његовог оца, Младена Савића да са шеснаест година крене
трбухом за крухом. Тражећи било
какав посао, нашао се у будимској
четврти, Кристина варош, у посластичарској радионици Аугуста Јожефа,
где је тајне прављења посластица од
марципана учио од најбољих мајстора. Фанатично је радио и учио код
Августа.
Када је завршио шегртовање, постао је калфа, добио је лепо одело и
ципеле. И, упртио је свој крст са јасном визијом да му предстоји пуно
мукотрпног рада и да ће остварити
свој сан. Аутор књиге каже: „Отац је
био бритког ума и невероватно вредан и упоран. Он је 'измозгао' да производи салон бомбоне, јер упркос
атеистичкој забрани у време комунизма и материјалистичкој пропаганди
- Божић је остао највећи празник у
осећањима људи. Празновали су га

непријатељем' и осуђен је на седам
година затвора. Одлежао је само три,
јер су 1957. године затвори били препуни политичких осуђеника који су
учествовали у револуцији 1956. године.
Ни то га није спречило да се поново придигне и врати свом посластичарском послу. Осамдесетих година
успева да добије дозволу за отварање
приватне фирме. Укључио је све чланове своје породице у посао и ускоро
постаје „краљ марципана“. Истина,
Младена Савића више нема, али се
његов сан обистинио. У Будимпешти
постоји неколико посластичарница,
а у Сентандреји једна.
Књига се смрћу Маћоша Самоша
(Младена Савића) завршава, али се
повест породице Самош наставља.
Данас је у понуди четрдесетак врста
ручно израђених најфинијих посластица, торти, колача, ликера, у којима
преовладава укус марципана. Публика у Текелијануму је на крају била
почашћена укусним салон-бомбонама, које неодољиво подсећају на Божић и новогодише празнике, на сласт
у безброј облика и боја. Уприличена
је и дегустација ликера од марципана.

ФИРМА И НА ЋИРИЛИЦИ
У Сентандреји се налази посластичарница на којој је ћирилицом исписан назив „Самош“, ту је и Музеј марципана и радионица, у којој веште
руке стварају права мала чуда од марципана. Ова радионица је делимично доступна посетиоцима који могу да посматрају како настају украси за
торте. У изложбеном простору Музеја се могу видети озбиљна уметничка
дела од марципана: фигуре људи, ликови из бајки, пештански парламент,
животиње, цвеће и сл. Један такав цветић руже са шест латица начинио је
сиромашка „краљем“, баш као у бајци.

Промоција је окупила бројне љубитеље писане речи

С. З.
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КУЛТУРА

Књижевно вече у Сантову

Представљена књига
„Под небом боје пурпура”
У Дому српске заједнице у Сантову, одржана је промоција књиге „Под небом
боје пурпура“, аутора Драгомира Дујмова. Књига говори о блаженопочившем
јереју Милошу Апићу, свештенику, мучки убијеном
12. априла 1941. године у Сантову

О

рганизатори књижевне вечери,
предвођени Надом Бунчић Ђурић, председницом сантовачке
Српске самоуправе, одлучили су да
први програм, који организују у недавно обновљеном Дому српске заједнице, буде промоција књиге која
се темељи на тужној истини о једном
страдалнику, духовнику без посрнућа
у својој мисији.

шу Апићу, преда мном су искрсле
слике с краја романа „Под небом боје
пурпура“. У тим сликама, видех га,
пролази сантовачким улицама, како
чини последње кораке на путу до
властите Голготе, где ће мучки бити
смакнут на начин како заиста звери
са људским лицем, немилосрдни џелати чине добрим људима. Посебно
људима који су симбол нечега: у овом
случају нечега што
се зове Србин и
нечега што је у знаку православља.
Нечега, што је у
знаку одмазде од
стране злочина да
ће Срби видети
свог Бога православног и шта чине
– чине само зло.
Кецман је у
свом обраћању
Сантовчанима и
бројним гостима,
који су дошли са
разних
страна,
признао да је пуно
тога сазнао из приНада Бунчић Ђурић, Давид Кецман и Драгомир Дујмов ча и романа Драгомира Дујмова,
Након уводних поздравних речи па се укратко осврнуо и на друга дела
Наде Бунчић Ђурић, присутни су се једног од најплоднијих наших књиминутом ћутања присетили главног жевника у Мађарској.
јунака романа, Милоша Апића, ода- Ово је роман о Сантовчанима.
јући му тиме пошту. Вече је отворио Централна личност Милош Апић,
Давид Кецман Дако, књижевник и прва жртва на том крволочном путу,
критичар из Сомбора, који је између који је страдао на правди Бога, потосталог рекао:
пуно посвећен своме позиву, потпуно
- Док смо минутом ћутања одавали посвећен својој вери. Могао се извупошту свештенику-мученику Мило- ћи, на то су га и наговарали добри

људи, без обзира на веру и националну припадност. Ту је једна од величина романа јер, нити Милош Апић,
нити Драгомир Дујмов, нису делили
људе по припадности нацији - рекао
је, поред осталог, Давид Кецман.
Присутнима се обратио и Драгомир Дујмов, чији корени, по мајци,
потичу из Сантова. Он је истакао своје велико задовољство што му је припала част да отвори серију програма
у Дому српске заједнице у Сантову.
Он се вратио у прошлост када је долазио у Сантово, код својих рођака,
слушао приче, анегдоте, догодовштине, међу њима и тужну причу о Милошу Апићу о којој се тада није смело баш говорити.
- Ја пишем романе који се базирају
на истинитим догађајима. Али, роман

се не сме гледати као стопостотна
историјска чињеница, јер, наравно,
људи које овде наводим нису баш те
реченице изговорили. Важно је да се
дочара та атмосфера, тај минули свет
који је тада постојао – рекао је аутор
књиге.
Он је признао да се први пут догодило да је у један роман уврстио
своју родбину. Трагајући за појединостима из живота јереја Милоша Апића, откривао је разна поднебља: помашко, будимпештанско, сремскокарловачко, бајско, сантовачко.
Давид Кецман је на крају дружења
са Сантовчанима, Нади Бунчић Ђурић уручио пригодни поклон, који
сведочи о некадашњим називима
улица у Сантову. Били су то, такође,
веома емотивни тренуци ове промоције.
Поједини чланови сантовачке српске заједнице су и сами изнели своја
сећања у вези са убиством јереја Милоша Апића, о којем је снимљен и
филм. Баш зато, како је наговестила
председница сантовачке Српске самоуправе, један од следећих програма у месном Дому српске заједнице
биће пројекција филмског остварења
о блаженопочившем духовном пастиру. Филм је снимио Ђорђе Шибалин,
такође Сантовчанин.

Окончанa културна манифестација на југу Мађарске

Сегединска јесен у знаку српске културе
Традиционални „Дани српске културе”, у организацији Сегединске месне
српске заједнице и сегединске Српске народносне самоуправе, и ове године
су понудили бројне програме, који су веродостојно презентовали
богатство културе српског народа

Г

лавни организатори серије
приредаба предвођени Боривојем Русом, председником
Сегединске месне српске заједнице, од септембра до новембра, тј. до
Аранђеловдана, потрудили су се за
организацију и реализацију приредаба међу којима су се нашле изложбе, књижевне и научно-популарне
вечери, фолклор и забава. Од предвиђених десет програма остварили
су девет, док је један из објективних
разлога изостао.
Приликом свечаног затварања

„Дана српске културе“, одржаног
21. новембра у сегединском Српском клубу, Боривој Рус је сумирао
протекли серијал и изразио задовољство што је и ове године својеврсни фестивал представљања
српске културне лепезе успео, и то
захваљујући разним суфинансијерима, међу којима су били Фонд
„Бетлен Габор“, Локална самоуправа града Сегедина, Самоуправа
Срба у Мађарској и Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским

заједницама АП Војводине (Србија).
Председник цивилне организације
сегединских Срба је изразио наду
да ће се традиционална манифестација приредити и догодине, а
завршница овогодишњих „Дана
српске културе“ приведена је крају
дружењем и ћаскањем, односно
пригодним пријемом. Окупљене
љубитеље и поштоваоце српске
културе, организатори су послужили српским гастрономским специјалитетима.

П. М. Боривој Рус

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

ланови Аматерског драмског
позоришта из Беочина, града
побратима, извели су у Батањи
представу „Принц Растко - монах
Сава“, поводом обележавања 800 година аутокефалности Српске православне цркве. Батањска публика могла је да ужива у амбициозном сценском подухвату глумаца ове реномиране аматерске театарске групе која
је приказала представу по тексту
Милана Витезовића, а у режији Секуле Петровића.
У представи је играло двадесет
двоје глумаца. Иако позориште „Бриле“ из Беочина има дугу традицију
од седамдесет пет година, редитељу
Секули Петровићу није било лако
окупити тако велику глумачку екипу
и ускладити термине. Посебну пажњу
привукли су костими који су дочаравали период владавине Немањића.
- У години када се навршава осам
векова аутокефалности Српске православне цркве, која је постигнута
највише захваљујући Светом Сави,
веома је важно подсетити на живот
и деловање нашег светитеља, духовника, књижевника и дипломате, који

Театарско гостовање у Батањи

Сценска прича о принцу Растку
са оцем Стефаном Немањом и бра- уложи труд и напор да овај значајни која траје више од две деценије. У
том Стефаном Првовенчаним спада јубилеј не прође незабележен.
плану су нове идеје у циљу продубљимеђу најзнаменитије личности у истоБила је ово још једна успешна кул- вања и очувања ових веза.
рији српског народа – каже за наш турна сарадња између две варошице
С. Ђ.
лист Секула Петровић, редитељ беочинског Аматерског драмског позоришта.
Био је ово један велики час историје, који је говорио о рођењу, одрастању и монашењу Растка Немањића,
потоњег Светог Саве. Поред старијег
спрског живља и ученици виших разреда Српске основне школе су будно
пратили ову представу. Они свога
светитеља прослављају сваке године,
као школску славу.
У „Карејском типику“ Свети Сава
је оставио једну од најлепших мисли
о пролазности живота: „Дим је живот
наш, пара, земља и прах. За мало се
јавља, а брзо пролази. Мали је труд
живота нашег, а велико и бесконачно
добро награда“. Ова мисао Светог
Саве понајвише је подстакла Секулу
Петровића да заједно са глумцима

Семинар за просветаре

У

Путовање Стонобеограђана

Упознавање са драмским
техникама у раду са децом

Батањској двојезичној српској
основној школи и забавишту,
одржано је стручно усавршавање просветара на српском језику.
Руководство школе настоји да сваке
године омогући својим педагозима
усавршавање на српском језику и
проналази интересантне теме које би
педагози после могли користити у
свом раду са децом.
Тема овог стручног усавршавања
је била „Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом". Предавач из Београда, Душица
Бојовић, провела је са педагозима из
Батање два дана, преносећи им несебично своје знање о драмском методу и великим потенцијалима драмског метода у раду са децом. Учесници су стекли теоријска и практична
знања о драмском методу и техникама као високо вреднованом и ефика-

сном методу и способностима да
обједини све стилове учења. Семинар
„Више од игре“ на теоријском и практичном плану обухвата нове драмске
технике које се успешно могу применити и у причама и у другим областима курикулума. Васпитачице, учитељице и наставнице из Батање су кроз
низ радионица, корак по корак, користећи драмски метод сазнале како
се веома сложене сазнајне и вредносне поруке могу на приступачан и
једноставан начин пренети деци.
Реализатор семинара, Душица Бојовић – васпитач, писац, оснивач Центра за драмски метод InDrama, поклонила је овом приликом Батањској
двојезичној српској основној школи
и забавишту своје књиге, које ће педагози моћи да користе у свом будућем раду.

Ј

На културним извориштима
матичне земље

едан од програма Српске самоуправе из Стоног Београда било је
и недавно поклоничко путовање у
Србију, поводом 800. година аутокефалности Српске православне цркве.
На путовање је кренуло 16 особа, у
два минибуса, а тродневна екскурзија је обухватила два дана боравка у
Новом Саду и Београду.
Првог дана поклоници су посетили
Београд и у манастиру Ваведење положили венце на гроб владике Данила, епископа будимског, уз опело које
је одржао отац Павле Каплан. Посета
се завршила обиласком манастирске
цркве.
Другог дана, ходочасници су обишли центар старог Београда, Храм
Светог Саве и Цркву Светог Лазара
– Лазарицу. Поподне су се упутили у
Нови Сад, на Фрушку Гору. Прво су
С. Ђ. посетили средњовековни женски манастир Гргетег, где су их монахиње
срдачно дочекале и угостиле, а након
тога су отишли у манастире Старо и
Ново Хопово.

Пред повратак у Стони Београд,
упознали су се са центром Новог
Сада и у вечерњим часовима кренули
су кући.
Председник Српске самоуправе
Стоног Београда, Ласло Шандоровић,
који нас је информисао о овом путовању, између осталог каже:
- Много се захваљујемо оцу Павлу
Каплану, који нам је током путовања
дао вредне и поучне информације.
Мислим да смо остварили један програм достојан наше самоуправе, стекли нова знања, а позитивно је било
то што је међу поклоницима било и
младих људи. Показали смо колики
утицај православна црква има на
Србе из Мађарске и уверили се у њен
велики значај у Србији. У нашим срцима дуго ће остати сећања са овог
путовања - истакао је господин Шандоровић.
Овај програм реализован је уз финансијску помоћ Фондације „Бетлен
Габор“.
К. П.
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КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Српског педагошког и методолошког центра

С

амоуправа Срба у Мађарској - Управљање и организовање извршаобјављује конкурс за директора вања јавних задатака и основне деСрпског педагошког и методо- латности институције.
лошког центра.
2. Конкурсни услови:
1. Правни однос и задаци директора - Диплома и стручна квалификациПозиција директора се према I Зако- ја, а под тим се подразумева спрену, параграф 208. § Закона о раду из ма за рад при васпитању у српском
2012. године квалификује као пози- народносном забавишту или педација руководиоца, права послодавца гошки рад у српском народносном
према њему примењује председник школском васпитно-образовном
ССМ, осим у случају опозива, а то систему;
право има Скупштина ССМ. Дирек- - Пракса руководиоца од најмање
тор се запошљава на основу радног 5 година;
уговора.
- Мађарско држављанство, да није
Ступање на радно место директора кажњаван, да јe способан за рад.
је 17. марта 2020. године, на одређено - Познавање српског језика на нивреме од 5 година.
воу матерњег језика,
Карактер радног места: непуно рад- - Педагошка пракса стечена у српно време - 20 часова недељно.
ској народносној институцији за
Место обављања посла: 1055 Будим- јавно васпитање и образовање (у
пешта, Улица Микше Фалка бр. 3.
основној или средњој школи).
Лични доходак и остале исплате регреса: према одлуци Скупштине Услови који представљају предССМ о систему личних доходака и ност:
регреса.
- Познавање рада на рачунару,
- Знање страних језика,
Важнији задаци у делокругу дирек- - Стечена педагошка пракса од најтора:
мање 10 година у српској народно- Руковођење и функционисање ин- сној институцији за јавно васпитаституције,
ње и образовање (у основној или
- Заступање институције,
средњој школи).

Председник Самоуправе Срба у
Мађарској врши именовање директора на основу скупштинске одлу3. Документација која се прилаже уз ке.
конкурсну пријаву:
- Фотокопије докумената о струци, 5. Начин, место и рок за предају пристепену стручне спреме (диплома, јаве
језички испит, итд.),
Конкурсна пријава се пише на срп- Потврда о знању језика,
ском језику, а предаје се путем поште,
- Потврда да није био кажњаван која на адресу Канцеларије Самоуправе
није старија од 30 дана од дана пре- Срба у Мађарској (Szerb Országos
даје конкурса,
Önkormányzat Hivatala, 1385 Budapest,
- Стручна биографија кандидата,
Postafiók 898.) или се предаје лично
- Стручни програм, концепција рада на Секретаријату ССМ (1055 Budapest,
у вези руковођења институцијом,
Falk Miksa u.3.).
- Изјава кандидата о сагласности о Напомена: на коверти треба означити
издавању података (учесници у кон- следеће: „Конкурс за директора Српкурсном процесу могу да се упозна- ског педагошког и методолошког
ју са предатим конкурсним матери- центра“.
јалом, односно да се слаже са умно- Рок за предају пријава: 7. фебруар
жавањем и достављањем конкурсног 2020. године 11.00 часова
материјала особама које ће давати
мишљење и доносити одлуку),
6. Информације у вези са конкурсом:
- Потврда о пракси на позицији руко- Канцеларија Самоуправе Срба у Маводиоца.
ђарској, др Јадранка Гергев – шеф
канцеларије, или Вера Пејић Сутор
4. Процес вредновања конкурса
– председница ССМ.
Вредновање конкурса се врши пре- Тел: 06 1/ 331-5345;
ма статуту Самоуправе Срба у Ма- e-mail: ssm@t-online.hu
ђарској, према прилогу бр.2. „Правилник о изборима“.
7. Конкурс се објављује у следећим
Скупштине ССМ врши вредновање медијима:
конкурса на првој седници после - Веб страница Самоуправе Срба у
истека рока за предају конкурсних Мађарској (www.szerb.hu)
пријава.
- Српске недељне новине

Страдалнички животни пут Милоша Апића (15)

Незаборавни доживљаји из раног детињства
Милошу паде на ум како се једног јесењег дана, после наставе у школи, са
братом Светозаром играо на обали потока Дера. Оклизну се и паде у воду.

А

пић се кришом у себи насмеја,
погледом прелети преко вагона.
Срећом, нико не примети осмех
на његовом лицу. На ум паде му како
се једног јесењег дана, после наставе
у школи, са братом Светозаром играо
на обали потока Дера. Оклизну се и
паде у воду. Срећом, водостај није
био висок. Обојица се препадоше.
Светозар, у Помазу би рекли: „Цветуш”, брже-боље подиже једну отпа-

Набујали поток Дера у Помазу

лу грану. Милош једва успе да се
одупре брзом току потока. Брат му
тад пружи грану: „Милоше, у'вати се
за грану!”
Браћа одахнуше. Јадан Милош,
мокар од главе до пете, малчице подаље од обале шћућурено је цвокотао. После првог страха, уплаши их
помисао да пођу кући. Шта ће рећи
мама када их такве буде угледала? А
тек „бaбо”?

КОНКУРС

Светозар се плашио батина због
непажње и небриге, док се промрзли Милош бојао да ће га мати „наћушати” што је пао у воду. Одлучише да не крену све док се „плундре”, кошуља и „фусекле” бар мало
не осуше. Склонише се испод ћуприје, да их нико не примети.
Михољско лето беше благонаклоно, па се одећа брзо сушила. Но, уто
поче да пирка прохладни ветрић са
Мајдан поља. Милош поче да цмиздри. Цветуш одлучи да ипак пођу
кући. Журно прођоше поред војног
споменика са именима погинулих
у Великом рату, који се уздизао на
Тргу хероја. Срећом, није било пролазника.
Цветуш нипошто није желео да
непотребно ризикује и да се излаже
непријатности, па да их сретне неко
из куће Чобана, Белоша или Станишића. Уместо да крене у правцу
Чичак ма'ле, одлучи да пођу другим
путем. Брзим ходом грабише крај
реформатске цркве, зађоше у узано
Ковачево сокаче, где се налазила и
њихова кућа. Мајка Емилија одмах
примети мокру одећу. Поче да грди
Цветуша: „Магарче један, шта си то
урадјо? Заш' ниси бољма пазио на
Милоша? К'о да ниси две године
старији од њега! Још ми то фали да
ми се разболи ође. Треб'о си о'ма'
кући поћи! Још добро што ти је бȃбо
отиш'о у Пешту!”
Мати се са разлогом плашила да

ФЕЉТОН
ће се Милош разболети. Сетила се
ћерке Персе која је у петој години
живота оболела и пала у кому због
последица бактеријског менингитиса. Није јој било лека. Преминула
је и поред интензивних напора лекара да је спасу. Мајка никада није
могла да преболи тај губитак. Пет
година после Персине сахране,
Емилија Апић се поново породила.
Нимало случајно, на крштењу је
кума Љубица Црногорац, у договору са мајком, девојчици одабрала
име Персида.
Емилију Апић од такве стрепње
обли ледени зној. Намах помисли
да Светозара пошаље по доктора
Лајоша Тисолција, али се предомисли, одмахну руком и брзо пресвуче промрзло дете. Положи га у постељу и покри дебелом дуњом. Забринута мати скува млеко, заслади
га медом и пружи преплашеном
малишану. Срећом, није оболео.
Милош се дуго сећао тог немилог
догађаја. Воз неочекивано успори.
Људи радознало погледаше кроз
прозор. Локомотива запишта и поново се захукта. Композиција весело настави свој пут.
Сантовачки парох у себи нечујно
запева песму:
„Ој, Помазу, Лазо, еј!
Ој, Помазу, алај си на гласу, еј!
Лазо, еј!
У теби се, Лазо, еј!
У теби се соколови легу, еј!
Лазо, еј!
Сто момака, Лазо, еј!
Сто момака,
двеста девојака, еј!
Лазо, еј!” (…)
Драгомир Дујмов
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НЕВЕН

Запис са путовања по Европи

Како унапредити образовно-васпитни рад
У организацији Српског педагошког и методолошког центра, на челу са Јулијаном Которчевић, у
Будимпешти је 25. и 26. новембра одржано стручно усавршавање за васпитаче, учитељице наставнике
и професоре у предшколској установи, основној школи и гимназији

У

понедељак, 25. новембра, са почетком у 15 часова, у школској
библиотеци су почела предавања за представнике предшколске
установе. Предавањe на тему „Рад са
децом која се тешко прилагођавају”

Детаљ са огледног часа

одржала је проф. др Биљана Стојановић, педагог и психотерапеут.
За учитељице нижих разреда
основне школе понуђени су мултимедијални садржаји у настави природе
и друштва, коју је одржала доц. др
Оливера Цекић, стручњак за методику наставе природе и друштва. Потом

је уследило предавање под насловом
„Емоционални аспекти васпитног
рада” психолога и психотерапеута,
проф. др Радмиле Миловановић.
Истога дана одржано је и предавање „Древне математичке вештине у
савременом образовању” доцента др
Ненада Вуловића, експерта за методику наставе математике.
Тога поподнева, у кабинету за српски језик и књижевност, заинтересовани гимназијски професори су могли да прате веома занимљива предавања из области срске књижевности. У програму су биле понуђене две
теме: „Наставни и ваннаставни аспекти тумачења Андрићевог романа „На
Дрини ћуприја“, излагање др Вукосаве Живковић и „Проучавање романа
„Сеобе“ Милоша Црњанског“, предавање мр Валентине Вукмировић Стефановић. Обе професорке предају у
Земунској гимназији, која је дугогодишњи партнер наше школе у организовању усавршавања.
Ваља истаћи да је пре подне био
одржан огледни час књижевности, у
9-ом разреду. Наставну јединицу
„Илијада“ је обрадила Кристина Бекић, професорка српског језика и
књижевности у Српској гимназији
„Никола Тесла“ у Будимпешти.
Недуго потом, директорка др Јованка Ластић поздравила је све присутне и одржала занимљиво предавање о структури и о васпитно-наставним циљевима српске школе у

мађарској престоници. Након њеног
предавања следиле су радионице на
којима се разговарало о примени нових наставних помагала и уклапању
дигиталних средстава у настави књижевности.
Следећег дана, у уторак, наставници су слушали излагање доц. др Ненада Вуловића, стручњака за методику наставе математике под насловом:
„Развијање језичких компетенција
решавањем математичких задатака”.
Нешто доцније, следило је предавање
„Интегративне активности у настави
природе и друштва”, које је одржала
доц. др Оливера Цекић, експерт за
методику наставе природе и друштва.

Сусрети на старом дечјем састајалишту

Истог поподнева за наставнике и
професоре који предају природно
математичке предмете предавање је
одржала др Томка Миљановић, стручњак за методику природно математичких предмета. На крају другог
дана проф. др Радмила Миловановић, психолог и психотерапеут је у
кабинету за енглески језик говорила
о менталном здрављу деце и младих.
У оквиру усавршавања гости су у
пратњи својих домаћина посетили
Сентандреју и обновљени Црквени
музеј, као и некадашњи српски центар Пеште са задужбинама Саве Текелије, Наума и Јелене Бозде.
Д. Д.

ли Текелијанумом, као најбољи показатељ да потреба за оваквим садржајима постоји. Како кажу организатори, због скромних средстава овај
традиционални програм се одржава
само једном годишње.
Популарни дечји програм „Шарена барка“, уз који су одрастале генеКао и сваке зиме, пред крај године, у Будимпешти је и овог децембра
рације српске деце у Мађарској, орорганизовано дружење, уз програм за најмлађе, које је окупило и њихове
ганизовало је Удружење „Круг“, а
родитеље, баке и деке. Како кажу организатори, због скромних финансијских финансијски су помогле српске самоуправа Будим-града, XIII и V кварта
средстава овај традиционални програм одржава се само једном годишње
Будимпеште, као и Културни и документациони центар Срба у Мађарротеклог викенда Будимпе- ко Весељко и Танџа Наранџа, анима- након нашег програма и наглас изго- ској.
штом је поново запловила тори из Новог Сада, путем разних ворене жеље да им дођемо поново,
Д. К.
„Шарена барка“ и допловила игрица забавног и едукативног садр- јасно нам стадо Уметничког и медијског центра жаја држали су пажњу малишана вљају до знања
„Круг”, које од недавно има просто- више од два сата.
да радимо праву
рије у здању будимпештанског Теке- Будући да смо већ дуго анимато- и добру ствар за
лијанума. Овим програмом започео ри за децу, јасно нам је да се она нај- добробит целе
је рад овог цивилног удружења у лакше едукују кроз игру, па игре српске заједнице
новом простору, који ће, како се наја- осмишљавамо тако да у малишанима у Будимпешти.
вљује, бити испуњен разноврсним буде радозналост и жељу за новим Надамо се да
садржајима.
сазнањима. Зато им често поставља- ћемо и даље
- Симболично је отворен програ- мо загонетке, питалице, брзалице, успешно и на
мом за децу, јер деца и млади значе мозгалице и главоломке из српске обострано задобудућност, носе свежину и креатив- баштине. Велики број игара смо сами вољство ведрити
ност - објаснио је Милан Ђурић, пред- осмислили, попут оних које се зову душе и стављати
седник Удружења „Круг“.
„Ласер“, „Шуњалица-муњалица“, осмехе на лице
„Шарена барка“ је традиционални „Шопај, шопај“, „Море, морнари и гу- нама
драгих
програм на српском језику који по- сари“, итд. Игре су подржане дина- пријатеља - рестоји већ више од петнаест година. мичном музиком, развијају дечју кли су за СНН
Он је и овога пута испунио очекива- моторику, као и боље вербално изра- Жељко и Тања.
ња најмлађих, приредивши им при- жавање, а све то уз обиље смеха. ДечДечји жагор и
јатно дужење. Увек радо виђени, Жељ- ји осмеси, њихови искрени загрљаји смех су се шири-

Пештанска „Шарена барка” и даље плови

П
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Будимпешта, 19. децембар 2019.

БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ
27. децембра 2019. године
У организацији Зорана Трубића, а под
покровитељством др Петера Хопала, посланика
Мађарског парламента, у печујском Експо центру
(Међери улица 72), одржаће се 3. по реду „Балкан фест“
Улаз је од 18.00 часова!
Наступа:

ХАЛИД БЕШЛИЋ

Након наступа певача, следи игранка (бал) до зоре, уз
Оркестар „Juice team“. Током забаве, биће сервирани
медитерански гастрономски специјалитети.

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
16. ЈАНУАРА 2020.
Обавештавамо читаоце да ће наредни број нашег листа
из штампе изаћи 16. јануара 2020. године, после
уобичајене зимске паузе. Она је овога пута нешто дужа,
због административне процедуре, коју је неопходно
спровести у склопу промене издавача Српских недељних
новина. Наиме, издавач СНН-а до сада је, закључно са
овим бројем, била Канцеларија Самоуправе Срба у
Мађарској, док ће тај посао убудуће, према одлуци
земаљске српске самоуправе, обављати новоформирано
Предузеће за културу и медије ДОО (КФТ). Споменута
пауза је један од разлога што смо овај број Српских
недељних новина штампали на повећаном броју страна,
укључујући и три тематска додатка.

Свим читаоцима и пословним
партнерима, редакција
Српских недељних новина жели срећне
новогодишње и божићне празнике!
МИР БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Улазнице се могу купити на следећим местима:
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád” у Печују,
Pécs Pont Tourinform уред у Печују, Сечењијев трг 1,
Спортска дворана „Lauber Dezső” у Печују, Мохачка
шокачка читаоница, Мохач, Tourinform Mohács Тиристичка заједница града Мохача, Tourinform Baja
– Туристичка заједница града Баје
и преко интернета: tixa.hu
Пре почетка концерта куповина је могућа
и на лицу места.

1. јануара 2020. у 19.00, у Будимпешти
Почетак новогодишње турнеје око света
са албумом „МРАК“!
Адреса: Várkert Bazár
Budapest, I Ybl Miklós tér 2 – 6.
Улазнице: www.jegy.hu

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ
У МУЗИЧКОЈ КУЋИ „FONÓ”
13. јануара 2019. од 20.00 ч.
Балканска музика, игранка
и весело расположење!
Наступају:
Трио „Рођенице“ из Новог Сада
Оркестар „Бабра“ из Будимпеште
Оркестар „Покладе“ из Мохача
Адреса: FONÓ Zeneház
Budapest, XI Sztregova u 3.
Tel: +36 1 206 5300

www.snnovine.com

Самоуправа Срба у Мађарској срдачно Вас позива на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
У суботу, 25. јануара 2020. године
Програм прославе:
• 16:00 ч. – Светосавска академија у Свечаној сали
Текелијанума
Адреса: 1053 Будимпешта, Улица Вереш Палне бр. 17
• 19:00 ч. – Светосавски бал у Дуна палати
Адреса: 1051 Будимпешта, Улица Зрињи 5
Свирају: Оркестар Радована Марића и Оркестар
Крунослава-Киће Агатића
Наступају: Раде Јоровић и вокални солиста Драгана
Стаменковић - Брена
Вечера: шведски сто
Цена улазнице: 5000 фт
Улазнице за бал могу се резервисати и купити од 16. до
20. децембра 2019. г. и од 15. јануара 2020. г.
(од понедељак до четвртка, од 9.00 до 15.00 ч; у петак од
9.00 до 12.00 ч.), у просторијама Самоуправе Срба у
Мађарској, у Улици Микше Фалка бр. 3, у Будимпешти.
Додатне информације:
Тел: 36 1 331 5345

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ
У ПОМАЗУ

Детаљније информације:
Зоран Трубић: +36 20 941 4017
Анита Мандић: + 36-70-325-7437

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
БОБАНА МАРКОВИЋА – 2020.

ИНФО

13. јануара 2019. од 19.30 до 3.00 ч.
За добро расположење побринуће се
Оркестар „Зора“
Цена улазнице: 2.000 фт

ИСПРАЋАЈ 2019. ГОДИНЕ

У организацији Удружења „Глас Балкана“
29. децембра 2019. од 19.00 до 02.00 ч.
За добро расположење побринуће се оркестри:
„Зора“, „Mидрос“, и „Тракија“
Наступају и културно-уметничка друштва
народности у Мађарској
Адреса:
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Budapest, XI Fehérvári út 47.

Резервација столова на телефон:
+36 20 434 33 02
+36 30 222 46 76
Адреса:
Pomázi Művelődési Ház
Pomáz, Huszár u. 3.

БРАНКА БАШИЋ
И „GIPSY CIMBALOM BAND“
- На сцени Музичке куће „Fonó” 29. децембра 2019. у 20.00 ч.
Циганска народна, џез и забавна музика, мађарске и
српске народне песме, мелос Балкана
Адреса:
FONÓ Zeneház
Budapest, XI Sztregova u 3.
Tel: +36 1 206 5300
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште
редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@
gmail.com  Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ
НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање,
неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

Објављен 16. број „Барањских свезака”

Овековечен историјат сигетварских Срба

Самоуправа Срба у Печују и Печујско-барањско српско удружење наставили су своју издавачку делатност,
објављивањем годишње публикације о историјату Срба у мађарском делу Барање. Најновији, шеснаести
број „Барањских свезака” посвећен је Србима у Сигетвару, којих више нема у том граду, а не постоји ни
српска православна црква, која је била посвећена Светим трима јерарсима

Теолог Адам Пап, аутор истраживачког рада

С

тудију о Србима и српској православној цркви у Сигетвару
написао је млади теолог Адам
Пап, који је сасвим случајно ступио у
контакт са руководиоцима Печујско-барањског српског удружења, али је
та случајност резултирала пријатељством и успешном реализацијом издавачког подухвата.
Почетком прошлог века заувек су
нестали Срби из Сигетвара, а месни
српски православни храм демолиран
је 1956. године. Адам Пап, аутор издања, сасвим је случајно почео да се
бави истраживањем српске прошлости у насељу и дошао у додир са светосавским српским православљем.
Веома савесно је прикупљао грађу о
житељима српске националности
града Сигетвара и некадашњој српској православној цркви - на крају
успео је да састави драгоцено сведочанство о сигетварској српској заједници. Наиме, све до сада није постојала студија о историјату Срба и
српској православној цркви у Сиге-

твару. „Није било лако написати студију, јер нам је остало заиста мало
извора. По питању одређених догађаја, суочили смо се са чињеницом
да се о њима пише различито, штавише, и међусобно су противречни. Упркос свему, осећали смо потребу да
дамо једну свеобухватну слику о
сигетварским Србима и да сачувамо
успомену како на њих, тако и на срушену српску православну цркву“,
рекао је аутор приликом промоције
издања.
Он је дао историјски пресек са
приказом српске заједнице која је
вековима била саставни део Сигетвара. Живела је заједно са осталим тадашњим становништвом, бавила се
земљорадњом, трговином, неговала
своју духовност, а када је требало,
служили су државу давањем војника.
Последњи члан заједнице, која је некада бројала четвртину или петину
укупног становништва Сигетвара,
био је адвокат Василије Ничовић.
„У XVIII веку Срби су имали своје

судије, ту су подигли своју цркву, уз
коју су саградили и српску вероисповедну школу. Нажалост, у XIX веку,
убрзано је почео да опада број Срба:
док су 1828. године пописане 92 особе
православне вероисповести, 1880. тај
број износи 13, а крајем тог столећа
их је било само двоје.
За време српске окупације, која је
трајала од 1918. до 1921, забележено
је последње венчање: војни бележник
Милан Буновић и Маргита Вида повезали су своје животе, али када је
српска војска напустила ове крајеве,
и они су отишли, а њихови потомци
и дан данас живе у Србији.
Последње литургијско сабрање у
цркви записано је 1938. године, а већ
1956. светињу су срушили. Био је то
срамотни чин, уз који се надовезало
и уништење порте, где су били сахрањени православни свештеници. Њи-

ИЗ ПРЕДГОВОРА ЗОЛТАНА ВАРГЕ
Предговор за традиционално издање Печујаца, овом приликом написао
је Золтан Варга, председник Друштва пријатеља сигетварске тврђаве. Он
између осталог пише:
„Када не би постојао човек са вером, успомена на прошлост изгубила би
се у протицању времена. Неколико избледелих каменова, зарђао гвоздени
крст, стара слика, један путир, лахан и јеванђеље – то је све остало од српства
у Сигетвару, српске заједнице која је некада цветала. Јеванђеље, које се и
дан данас чува у колекцији Друштва пријатеља сигетварске тврђаве наводи
човека на побожност. Колико ли је само очију било уперено, када га је у
маленој цркви свештеник подигао увис... Старци са борама на лицима и
савијеним леђима, млади момци усправног струка, старице са марамама,
младе даме блиставих очију – сви су они силуете једног прохујалог времена. Међутим, без стварности, нема силуета. А стварност су чиниле оне породице, које су своје домове доживљавале са поштовањем, које су овде
живеле и с поносом признавале Сигетвар као своју домовину.“

СРПСКЕ

хови гробови и многобројне иконе
нестали су, а оно што је остало, изгубљено је током касније пљачке.
Данас, Друштво пријатеља сигетварске тврђаве помно чува лахан и
јеванђеље, односно она издања која
сведоче о несталом српском свету.
Између осталог, и то се може прочитати у најновијем 16. броју Барањских
свезака. Ово издање је својеврсни
писани споменик о Србима и српској
православној цркви у Сигетвару.
Студија је обогаћена и старим фотографијама, пре свега, некадашње
српске православне цркве у Сигетвару, али су уврштени и поједини фотокопирани документи, везани за доношење одлука о рушењу цркве. Посебну драгоценост двојезичне српско-мађарске свеске представљају слике
Јеванђеља, путира и лахана, који потичу из некадашњег српског православног храма у Сигетвару.
Реализацију издавачког пројекта
суфинансирали су Фонд „Бетлен Габор", Самоуправа Срба у Јожефварошу, Самоуправа Срба у Мохачу, Самоуправа Срба у Липови, Самоуправа Срба у Печују и Печујско-барањско српско удружење.
П. М.

Насловна страна публикације

НЕДЕ ЉНЕ

Лахан из срушене сигетварске цркве

НОВИНЕ

Будимпешта, 19. децембар 2019.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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У сусрет најрадоснијем хришћанском празнику

Дани када се праштањем ослобађамо душевног терета
Најрадоснији празник међу свим празницима је Божић. Тог дана оваплотио се Исус Христос и постао човек. Божић се
празнује три дана, а први дан слави се 7. јануара. На Божић ујутро, пре свитања, звоне сва звона на
православним храмовима и објављује се долазак Божића и божићног славља
БОЖИЋНА ЛИТУРГИЈА
Домаћин и сви укућани на Божић облаче најсвечаније одело, и одлазе у
цркву на јутрење и Божићну литургију. После службе у цркви се прима нафора и прво се она узима на Божић. Људи се поздрављају речима: „Христос
се роди!“ и отпоздрављају: „Ваистину се роди!” Ваља напоменути да се овако
поздравља и говори све од Божића до Богојављења.
ли су дрва за огрев и набављали храну
коју би домаћице потом приправљале.
Након вечере одлазило би се на традиционалну литургију, поноћку, на којој би
се дочекао Божић.

Бадњак и слама

П

рослави Божића код православних претходе Туциндан и Бадњи
дан. Туциндан је дан када се припрема печеница. Бадњи дан је добио
име по бадњаку (храстово или церово
дрво) које се дан пред Божић сече и доноси кући. Име бадњака повезано је са
речју „бдети“ (стсл. бад) будући да се на
тај дан бдело чекајући Исусово рођење.
Због самог обичаја бдења и некадашње
ситуације без електричне струје и модерних апарата, било је нужно осветлити
просторије свећама, које су уједно по-

стале и симболи новог живота и наде.
Правиле су се посебне свеће, воштанице.
На сам Бадњак су се укућани рано
устајали, а жене су правиле божићни ручак, спремале дом и припремале немрсну храну за вечеру, будући да се на Бадњак пости. Углавном се јела риба, често
бакалар, и пекао хлеб, који би био на столу све до празника Крстовдана, а његова
величина је симболизовала обиље наредне године. Мушкарци су хранили стоку, која је такође требало да буде спокојна због божићних светковина, припрема-

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ
Припреме за Божић почињу четрдесет дана пре 7. јануара, када почиње
Божићни пост, који представља прочишћење духа и тела пред најрадоснији
догађај у православљу. Централна прослава у српској народној традицији
почиње два дана раније (5. јануара), на Туциндан. Тог дана не ваља тући децу
„да преко године не би имала чиреве”, а из куће се склања сав прибор за јело.

Стари обичај је био да се на дан пре
Божића унесу три велика пања која симболизују Свету тројицу и поставе поред
огњишта. Из њихове ватре палиле су се
свеће, а често би се у ватру у којој су ти
пањеви горели додао део гозбе и пића.
Њихова ватра требало је да донесе мир
и добро укућанима. Бадњаком се називао и само један велики пањ или пак велика зелена грана која се обично прислањала уза зид, било са спољне, било са
унутрашње стране дома. Кад би отац породице уносио бадњак, честитао би укућанима који би му потом узвраћали.
У кућу је обично отац породице уносио сламу која би се распрострла по поду, симболизујући Исусово рођење у
штали на слами.
Слама би се поставила под столом уз
певање божићних песама. Често су жене
извлачиле сламке: која би ухватила дужу,
имала би већу и бољу преслицу. Од
остатка сламе правили су се венци и снопови који су симболизовали плодност и
добар род или би се слама поставила на
сто прекривена, најчешће белим, столњаком. На слами се седело и причало све
до одласка на поноћку, а често се по ноћи на њој и спавало, симболизујући самог Исуса.

украс били позлаћени ораси и љешњаци
којима се китило дрвце, а најчешће су се
постављале свеће, симболи наде и божанства. После су се постављали и комадићи вате, воска или папира који су симболизовали снег на дрвцету и тако га
украшавали. Имућнији су имали посебне
фигурице и украсе.
Испод дрвца редовно су се стављале
јаслице, направљене најчешће од дрвета.
На почетку су биле само у црквама и код
имућнијих људи, а често је постојало
„надметање“ ко ће направити лепше јаслице. Јаслице су често носили пјевајући
коледари.

Чесница

Чесница се сматра изузетно важним
обредним колачем. Справљана је од белог брашна, са водом и машћу, без квасца. Чесница се месила првог дана Божића кад прво звоно зазвони у цркви или
између јутрења и достојна. Сам назив је
занимљив зато што потиче од речи
„чест“, „део“, „срећа“, јер се ломила на делове, према броју укућана, да би се по
тим деловима прорицала срећа. Чесница
симболизује рођење младог Христа када
су га пастири даровали. Христос за себе
каже да је хљеб живота.

Коринђање

Међу Србима у Војводини и деловима
Хрватске (Барања, западни Срем), за Бадње вече везан је посебан облик коледарских обичаја који се назива коринђање.
[13][14], током којег се деца маскирају и у
групама обилазе домаћинства певајући
Божићно дрвце
нарочите, коринђашке песме. Заузврат,
Премда је кићење божићног дрвца домаћини и домаћице их дарују колачистар обичај, у неким крајевима он није ма, слаткишима, воћем (нарочито орасибио раширен све до средине 19. века, ка- ма и сувим шљивама), некад и новцем.
да се шири углавном под утицајем не- Коринђашке песме су кратке форме и у
мачке традиције и просторно-политич- њима деца на духовит начин од домаћиких додира. Без обзира на то што кићење на траже дарове[15] На пример, „Кориндрвца није било раширено, домови су се ђам, коринђам / Дај, газда, шта имаш /
пре свеједно на Бадњак китили цвећем и Ако је колач, да чекам / Ако је жарач, да
плодовима, а посебно зеленилом, а то су бегам“.
најчешће чинила деца. Испрва су се китила белогорична Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског
стабла, а после зимзелена, и секретаријата за културу и односе са верским заједницама АП
то воћем, најчешће јабука- Војводине, Управе за сарадњу са дијаспома, али и шљивама, крушка- ром и Србима у региону Министарства
ма те разним посластицама спољних послова Републике Србије и
и украсима направљеним од Фондације „Бетлен Габор”
папира, најчешће ланцима и
разним нитима. Чест су
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СНН
СИМБОЛИКА ЧЕСНИЦЕ
Рано ујутро, на Божић, после Свете литургије, домаћица замеси тесто од
којег пече погачу, која се зове чесница. У њу се ставља златни, сребрни или
обични новчић, одозго се боде гранчицом бадњака, и та чесница има улогу
славског колача на Божић. Када чесница буде печена, износи се на сто где је
већ постављен Божићни ручак. Домаћин од печенице за Божић сече најпре
леву плећку, главу и део од ребара. Када сви стану за сто, домаћин запали
свећу, узима кадионицу, окади иконе, кандило и све присутне, преда неком
млађем кадионицу који кади целу кућу. Пева се божићни тропар и чита се
"Оче наш". Кад се молитва заврши приступа се ломљењу чеснице. Чесница се
окреће као славски колач и на крају ломи. Она се ломи на онолико делова
колико има укућана. Када се заврши ломљење чеснице, укућани једни другима честитају празник и седају за трпезу.

Божић

На Божић хришћани иду на богослужења. Православни иду на јутрење и Литургију, причешћују се, а затим долазе кући, где је спремљена богата трпеза. Тог
дана празнују у свом дому са полазником (изабраним гостом - уобичајено је да
је то мушко крштено дете). Католици су
често одлазили на три литургије, за почетак на поноћку на сам Бадњак на којој би
се дочекао Божић, затим на ранојутарњу
литургију зорницу, малу литургију где се
обично причешћивало, а на полданицу
или велу мису одлазило се по дану. На
литургије су девојке често одлазиле у различитим свечаним хаљинама.
Жене су дан пре припремиле богати
божићни јеловник, а ручак је био свечан
и богат па је за столом окупљао целу породицу. Јело се воће, поврће, месо, разне
печенице, хлеб, хладетина, пецива и бројна друга јела.
После ручка одлазило се честитати
родбини и пријатељима, а потом осталим мештанима. Коледање или честитарење чинило се певајући традиционалне
божићне песме, а честитаре би се често
даривало.
Младићи су девојкама често као традиционални божићни поклон поклањали божићницу, украшену јабуку. Први по-

сетилац који би посетио кућу на Божић,
полазник или положајник, требало би да
је здрав, крепак, весео што би дому донело срећу. Често су се унапред домови договарали о „случајном“ посетиоцу како
се не би изазвала несрећа. Ако би пак на
Божић падала киша, веровало се да ће
уродити све што се окопа мотиком.

Након Божића

Наредни дани по Божићу су празници
и они су такође имали своје обичаје.
Православни верници други дан прослављају Сабор Пресвете Богородице, а трећи дан Божића се обележава као празник Светог Стефана, првомученика који
је био каменован због своје вере. У наредним данима ће верни прославити Обрезање Христово, а затим Богојављење.
Богојављење је значајно због тога што се
приликом крштења Господа Исуса Христа Бог јавио у три лица (Отац - гласом,
Син - крштен, а Св. Дух у виду голуба). Тада се врши Вел. освештање воде.
У католицизму на Светог Ивана, наредног дана, благосливљало се вино, а
слама се износила из дома и постављала
на воћке да би боље родиле наредне године. На дан Невине дечице наредног
дана се често вршило шибање, кад би се
људи лагано ударали врховима шиба,
обележавајући бол убијене дечице. На

мисама су се благосиљала деца. На Нову
годину међусобно би се честитало, али
би угођај био мање интиман за разлику
од божићног.
Свршетак дванаестодневице, дванаест божићних дана, празник је Света три
краља или Богојављења. На тај дан се
спомињемо три мудраца који су даривали Исуса, одлази се на мису, скидају се
украси и завршава празнично раздобље.
Благосиљају се куће за наредну годину, а
благословљеном су се водом благосиљали и вртови те будуће летине. Често су
божићне песме певали звездари одевени у три краља носећи звезду.

Украси

Божићно дрвце често се сматра христијанизираном паганском традицијом
украшавања и поштовања зимзеленог
дрвећа. Украшавање божићног дрвца
као и данас почело је највероватније у
Немачкој у XVIII веку, а потом се проширило по свету. Бројни градови и земље се
залажу за првенство у кићењу божићног
дрвца, али права домовина овог обичаја
није позната.
Постоји легенда која говори да је у VII
веку енглески проповедник у Немачку
дошао проповедати и навештати Јеванђеље. Како би на најбољи начин протумачио јединство Светога Тројства. користио је сорту северне беле јеле троугластог облика која је симболизовала Тројство. Обраћени пагани су поштовали то
стабло, а дотад су веровали да је то једна
врста храста. У XII. веку стабла су се вешала на строп где су висила наопачке
симболизујући хришћанство. Друга легенда говори да је сам Мартин Лутер
украсио божићно дрвце почетком XVI
века свећицама.

Украшавања и врсте

Божићна јелка (дрвце) се украшава
свећама, украсима, куглицама и посластицама. Популарне су и лампице, малене разнобојне светиљке управљане електричном струјом. На врху божићног дрвца, најчешће јеле, а каткад и бора или
смреке, поставља се звезда репатица
или анђео. На почетку су се дрвца китила природним украсима - најчешће воћем и ручно направљеним украсима. После су се дрвца китила разним украсима

ПОЛОЖАЈНИК
На Божић, рано пре подне, у кућу долази специјални гост, који се обично
договори са домаћином, а може бити и неки случајни намерник, и он се посебно дочекује у кући, и зове се положајник. Положајник поздрави дом Божићним поздравом, љуби се са укућанима и одлази код шпорета. Отвара
врата на шпорету или пећи, раније на огњишту, џара ватру и говори здравицу:
"Колико варница, толико срећица, Колико варница толико парица (новца)
Колико варница толико у тору оваца, Колико варница толико прасади и јагањаца, Колико варница, толико гусака и пилади, А највише здравља и весеља,
Амин, Боже дај". Положајник симболички представља оне мудраце који су
пратили звезду са Истока и дошли новорођеном Христу на поклоњење. Домаћица после тога послужи положајника, и дарује га неким прикладним
поклоном. Он је човек, који на Божић, и за целу наредну годину доноси срећу
у кућу.
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попут скупоцених сребрних нити, знакова престижа, које су после замијењене
јефтинијим металним. Најпопуларније
су куглице које долазе у свим бојама и са
разним украсима.
Због еколошких разлога, чести су апели за вештачким дрвцима да би се смањила сеча четинара. Вештачка дрвца се
скоро и не разликују од правих због модерних технологија израде, а за разлику
од природних, могу се сваке године поново користити. Често долазе и унапред
украшена.
Осим вештачких дрвца која теже бити
једнака природнима, постоје и бројна
дизајнерска дрвца различитих боја, а такође и дрвца која раде на електричну
струју којима иглице мењају боју окретањем самог дрвца. Овај је украс (био) врло
популаран, али непажњом се може узроковати пожар, стога се све више људи залаже за једноставна божићна дрвца или
пак само гране које украшавају кућу и
њену спољну страну.

Дароваоци

Божићни обичај је да се људи међусобно дарују. Често су поклони приписани лику званом Деда Мраз или Деда
Божићњак (Божић Бата) или пак Свети
Никола. У доста се земаља Свети Никола и Дед Божићњак/Мраз доживљавају
као две различите особе, као што је то
рецимо у државама Балкана где је празник (породична слава у Србији - Никољдан) Светог Николе 6./19. децембра
када деца налазе поклоне у својим чизмама.
Деда Мраз је у ствари варијација холандске приче утемељене на историјском лику светог Николе (Sinterklaas) који
је даровао 6./20. децембра. У XIX веку у
Америци повезан је са Божићем па је
временом преименован у Деда Мраза Santa Claus или Saint Nick. Немачко-амерички цртач, Томас Наст, нацртао је лик
модерног Деда мраза 1863. који је осамдесетих година XIX века постао све
сличнији данашњем облику, а двадесетих година XX века коришћен је у рекламирању и оглашавању. Узор изгледу био
је руски Деда Мраз, црвеног капута, крзнених чизама и дуге беле браде, а такође и бискупски изглед светог Николе.

Будимпешта, 19. децембар 2019.

Поклоничко путовање групе Срба из Мађарске

Ходочашће у земљу Христовог рођења

Група од четрдесет Срба из Мађарске боравила је недавно у Израелу, где су обишли многа света места, значајна за настанак
и развој хришћанске вере. Организатор путовања, Игор Рус из Туристичке агенције „Budaguide Travel”, који је и
потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској, описао је за наш лист најупечатљивије утиске са овог ходочасничког путовања

Х

аџилук, или хаџ, значи дугачко путовање на одређено место, које
има свој значај из специфично верских разлога („свето место“). Особа која
врши ходочашће назива се ходочасником, или хаџијом. Најдревнији назив за
особу која се поклања светињи налазимо у Светом писму – поклоник (Пс 85,2;
Дап 8,27), из чијег имена се јасно види
сврха пута у Свету Земљу – поклоњење
светом месту. Руски назив за поклоника
је „паломник“, што у преводу значи: онај
који се поклања са палмом, која има
симболику победе Христовог Васкрсења.
Група од 40 путника – ходочасника,
кренула је на путовање у Израел на Митровдан, у организацији Туристичке агенције "Budaguide Travel" и иницијатора
овог путовања, Самоуправе Срба у Будимпешти. Након три сата лета најбезбеднијом авио компанијом на свету, „Ел
Ал“, срећно смо слетели на аеродром
„Бен Гурион“, надомак Тел Авива. Након
разних контрола, гужви, чекања и преузимања пртљага, угледали смо таблу
„SERBIAN ORTODOX GROUP”, а ту је била
и локални водич Мири, која је била свих
седам дана са нама. На путу смо се прво
упознали са градом Тел Авивом, једном
од најскупљих метропола на свету, као и
са најстаријим делом града – Јафом. После ноћног разгледања, смештај је био на
самој обали Медитерана, у граду Нетања.

Другог дана, у рани јутарњим сатима,
крећемо даље према северу, аутопутем
уз само море, пролазећи поред древног
града Цезарије и брда Кармел. Стижемо
надомак Хаифе, до Кармелитског манастира и Цркве Стела Мари, у којoj се налази пећина која је према предању, служила као привремено склониште пророка Илије (који је живео испосничким животом на планини Кармел). Следећа станица су нам били Висећи вртови Хаифе,
описани као осмо светско чудо, иначе
центар бахистичке религије. Пут настављамо према Галилејском мору/језеру и
стижемо до регије познате по чудима Господа Исуса Христа. Прво долазимо до
Капернаума.
За ручак смо пробали локални специјалитет „Петрову рибу“, а затим обишли
светиње древне Галилеје. Прво смо дошли до Цркве Примаштва Св. Петра, која
се сматра местом, на којем се Исус појавио четврти пут након Васкрсења. На суседној парцели је Црква Умножавања,
мозаик рибе и хлеба положен је поред
велике стене, и по веровању Исус је стојао на тој стени, док је благосиљао рибу и
хлеб. Трећа светиња Табге је Црква Блаженства, смештена на малом брду изнад
Галилејског мора, где је Исус држао беседе на Гори. Постојећа црква налази се
у близини рушевине мале византијске
цркве из касног четвртог века. Након веома садржајног дана, стижемо у Назарет, где смо имали хотелски смештај.

Трећега дана, по нашем обичају, крећемо веома рано и полазимо до брда Тавор. Део пута преваљујемо локалним аутобусима, који нас возе до православног
манастира Преображење. По нашем веровању, ово је место Преображења Господњег.
Пут настављамо до града Kaне галилејске, која нам је свима позната по Христовом чуду са вином, када је посетио
венчање сиромашног пара и воду претворио у вино. Путујемо до Тиберије и
већ се полако привикавамо на криптодепресију, то јест да део дана проводимо
испод надморске висине. Пловили смо
Галилејским морем уз звуке српске и мађарске химне.
Веома су били дирљиви моменти када смо са језера гледали светиње које
смо управо ових дана посетили. Полако
свима нама постаје јасније све оно у шта
смо веровали, и у шта верујемо. Након
пловидбе смо се вратили у Назарет и
остали у центру града, у непосрердној
близини Маријиног бунара. У вечерњим
сатима, уморни, али истовремено пуни
доживљаја, вратили смо се у хотел на заслужени одмор.
Четврти дан започињемо у Назарету,
код Маријиног бунара, места познатог
по томе што се архангел Гаврило појавио
пред Маријом и објавио да у утроби носи Сина Господњег - догађај познат као
Благовести. Изнад бунара се налази грчка православна Црква Светог архангела

Гаврила, а испод цркве се налази крипта
и извор поред којег се архангел Гаврило
први пут појавио пред Маријом.
Посетили смо и један од највећих католичких храмова на Блиском истоку, базилику Благовести, ремек дело великог
архитекте Ђованија Муција. Поклоничко
путовање смо наставили долином реке
Јордан, уз саму границу са државом Јордан и дошли смо близу једног од најстарјих градова на свету, до Јерихона. Пре
посете града смо се спустили до реке,
места где је Св. Јован крстио Исуса Христа. Неколицина поклоника се крстила у
реци Јордан.
Посета Јерихону почиње погледом на
Манастир искушења, где је Исус провео
40 дана и ноћи, молећи се и постећи током искушења ђаволовог. У Јерихону смо
се зауставили код Захајевог дрвета, где је
Исус инспирисао Захају да се одрекне
свог непоштеног рада. Пре него што смо
се упутили нашем коначном циљу – Јерусалиму, стајемо код најдубље тачке на
нашој планети, код Мртвог мора, где смо
се купали и мазали лековитим блатом. У
вечерњим сатима стижемо у Јерусалим.
Двадесетак верника одлази у стари град,
да у миру и ноћној тишини прошета путем суза, који је познат као „Via Dolorosa”.
Петог дана, одлазимо до Маслинове
горе, одакле се пружа фантастична панорама старог града и његових зидина.
Ту је манастирска црква „PATER
NOSTER”, и ту долазимо сви до табле са
нашом молитвом на српском – „ОЧЕ
НАШ“, као и на мађарском – „МI
ATYÁNK”.
Са Горе се спуштамо, поред јеврејског
гробља, према Гетсиманском врту, и
свраћамо у руски православни манастир
Марије Магдалене. После манастира
стижемо до Гетсиманскога врта и цркве
Свих нација, места где се Исус Христ молио пре хапшења. Послеподне одлазимо
до брега Сион, узвишења поред Маслинове горе, надомак старога града. Ту посећујемо цркву Успења, затим Синакл, тј.
горњу собу, место где су боравили апостоли, и место Последње, тајне вечере.
Невероватно, само неколико зидина
поред, нашли смо се у једној синагоги,
код Давидовог гроба. Путовање настављамо до Витлејема, сланога града од
Бога. Стижемо до Цркве рођења, једне
од најстаријих на свету, која је подигнута
изнад саме пећине, где је Исус рођен. Јасле означавају место где је Исус повијен.
Ту, у пећуни, сви певамо Рождество, у сузама, и то је био невероватан доживљај.
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СНН
По мраку се враћамо у Јерусалим, а после вечере се опет, неколико нас упутило према древном, старом гарду, међу
свете зидине.
Шестог дана смо исто поранили и
упутили се можда и према највише очекиваној дестинацији пута. Ушли смо у
Стари град, унутар старих зидина, у језгро града, који је подељен на четири
целине: муслиманску, хришћанску, јерменску и јеврејску.
Звучи невероватно, али у муслиманску светињу улазимо преко Зида плача,
западног зида, најсветијег места Јевреја,
и долазимо код Куполе на стени, као и
Џамије Ал Акса. Шетња се наставља, и
брзо смо стигли до базена „Витезда“
(Бетесда), до Цркве Свете Ане, и до прве
станице „Via Dolorosa“, где су Господа
осудили на распеће (Преторија, део тврђаве Антонија). Пешачећи тзв. крижним путем, стигли смо до Цркве светог
гроба, за нас хришћане најсветијег места. То је, уједно, и место распећа, место
где су Исусово тело скинули са крста,
као и гроб, одакле је Господ и васкрсао.
Хришћани на ходочашће одлазе у посету Христовом гробу, у светом хришћанском граду Јерусалиму. Након ходочашћа, ходочасник има право да на
своје име дода префикс Хаџи. Многа
презимена потичу од таквих предака, јер
се тај статус сматрао врло престижним.

Последњег дана нашег поклоничког
путовања стигли смо у музеј, меморијални центар „Јад Вашем“, где смо посетили
Музеј Холокауста, најтужнију халу деце,
као и парк праведних. Кренули смо према Лиди палестинској и Манастиру Светог Ђорђа.

Титула Хаџи је наследна, те онај који је
наслеђује носи титулу испред презимена, за разлику од онога који је титулу стекао и носи је испред имена.
Поподне смо прошетали и до најсветијег јеврејског религијског места, до Зида плача, јединог преосталог зида Светог
Храма, који су Римљани срушили. Ту се
завршава наше разгледање. Сви смо се
сложили са једним пророчанством које
каже: „Док је овога светога града и ових
зидина, дотле ће бити и нас“. Овога дана
смо „додирнули“ пупак света.

Надамо се да смо успели да свим нашим путницима, верницима, учврстимо
веру у Господа Бога. Верујемо да сви ми,
ходочасници, после овога пута свет посматрамо кроз друге наочари. Ако смо у
овоме успели, онда овај захтеван пут можемо назвати успешним.
Као организатор, водич, путник и као
верник, могу рећи да је ово путовање јединствено и тешко надмашиво.
Ходошаће и поклоништво светињама, моштима и светим местима имају
дугу историју и важан значај у нашем
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предању, као и стварању идентитета
верника и верног народа. Ходочасници немају за циљ, да само као туристи, нађу нешто егзотично, оригинално и нетакнуто, или да само конзумирају нека псеудо-духовна места и догађаје.
Циљ ходочашћа је да тражи Бога,
да се одриче себе и замишљених „сигурности" у животу, у присуству светиња и светих места. Зато је једна од
главних врлина ходочасника смирење и промена (покајање), за разлику
од туристе, који космополитиским
погледом тражи „аутентична” места
ненарушена присуством других туриста. Упућујемо захвалност свима који
су допринели овом ходочашћу, на првом месту нашим часним оцима, Зорану Остојићу и Далибору Миленковићу, суорганизатору пута Бориславу
Русу и Самоуправи Срба у Будимпешти, Самоуправама XII, XIV и XIX
кварта, на материјалној помоћи, као и
нашем истакнутом водичу, историчару Зорану Илићу. Највеће хвала на
указаном поверењу нашим путницима-ходочасницима. На многаја љета!
Игор Рус

Храм Св. Георгија у Будимпешти
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈАНУАР 2020.
04. 01. Вечерње
05. 01. Св. Литургија
05. 01. Вечерње
06. 01. Св. Литургија
06. 01. Вечерње
07. 01. Св. Литургија
07. 01. Вечерње
08. 01. Св. Литургија
08. 01. Вечерње
09. 01. Св. Литургија
11. 01. Вечерње
12. 01. Св. Литургија
13. 01. Вечерње
14. 01. Св. Литургија
17. 01. Вечерње
18. 01. Св. Литургија
18. 01. Вечерње
19. 01. Св. Литургија
19. 01. Вечерње
20. 01. Св. Литургија
25. 01. Вечерње
26. 01. Св. Литургија
26. 01. Вечерње
27. 01. Св. Литургија

		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Оци)
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Бадњидан)
		 - у 17.00 ч. (Паљење )
		 - у 10.00 ч. (Божић)
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Св. Стефан)
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч.
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Св. Василије)
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Крстовдан)
		 - у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Богојављење)
- у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч. (Јовањдан)
- у 16.00 ч.
		 - у 10.00 ч.
		 - у 16.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Сава)

Будимпешта, 19. децембар 2019.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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АФОРИЗМИ

*
Вођа је познат органима гоњења. Зато не расписују
потерницу за њим.

Власт води рачуна и о обичним, малим људима, да
не би изашли из својих мишјих рупа.
Говорнику нико није упадао у реч, јер он за врема
једночасовног експозеа ништа није рекао.

*

Попови држе опело мртвима, а политичари живима.

Дистанцирали смо се од мангупа у нашим редовима. Све смо их шутнули у амбасадоре.

Горан Иванковић
*
Вођа је толико заузет пословима, да једва стигне у
току дана да обиђе све телевизије са националном
фреквенцијом.

Он би се препознао у неким својим поступцима, да
га није срамота.
Рекао је: само преко мене мртвог. И испунили су му
последњу жељу.
Зоран Т. Поповић
*
Kад не платим стан, храну и дажбине, за живот ми
остане цела плата коју не примам.
Док нико није могао да нас купи, нисмо били интересантни страним инвеститорима.

Због развијеног бизниса мењања граница, Србија је
од сада на новој локацији.

Зар да се делимо на поштене и лопове сада кад нам
Оне који траже наше мишљење не бих да коментаје јединство најпотребније?
ришем.
Обећао нам је од речи до речи исто што и прошле
године, јер га памћење одлично служи.
Да није илегалних улазака у Србију, не бисмо знали
где су нам границе.
Милан Тодоров
*
У Србији се живи пореде са мртвима, како би слика
коју шаљемо у свет била што аутентичнија.
Посао столећа завршићемо у предвиђеном року. На
куково лето.
Програм владајуће странке ради потпуно супротно
од програма веш машине. На почетку иде испирање.
У борби између главе и зида, увек побеђује зид. Има
чвршће аргументе.
Владимир Драмићанин
*
Чарапе увек треба да буду чисте. Никада не знате
каде ћете морати да их ставите на главу.
Kад је делио памет Бог је започео одоздо. Kад је
стигао до врха, није имао за оне горе.

Добрашин Јелић

Kада би сви посланици прошли лекарски преглед,
парламент би био десеткован.
Раде Ђерговић
*
Све у Србији правимо по европском стандарду. Само сиротињу по афричком.
Наше гласачко тело чине углавном гласачи. Бирача
скоро да и нема.

Политичари који нам већ деценијама продају маглу,
морали би да нам дају попуст. Ми смо им сталне муСтари модели су незаменљиви. Покварени су, и да- штерије.
ље раде, и неће у пензију.
Морали смо нашу слободу да оградимо бодљикаВратио се у деловима. То је његова комадна одго- вом жицом. Да се зна докле је наша, а докле њихова.
ворност.
Марко Миљковић
Све наше проблеме покушавамо да решимо без
много буке. Ћутањем.
*
Нису питали шта држава може да учини за њих. УзСве вође у Србији до сада имају нешто заједничко.
имали су без питања.
Нас.
Способан је то политичар. У сукобу интереса он
Србија има два дна: власт и опозицију. Једно од та
увек изађе као победник.
два смо морали да изаберемо да јој буде највиши врх.
Нинус Несторовић
На нашој политичкој сцени пуно је глумаца. Суфле*
ри се крију преко границе.
Разменили смо мишљење са противником и сад миНенад Митић слимо као он.
*
Не знам зашто се толико бавимо златним виљушкаЗашто народ ћути, о томе би се могло говорити данима.
ма кад нам употреба ножева јако добро иде.
Александар Чотрић
Велика Британија није увек ригорозна када су улазне визе у питању. Ето, Тутанкамон је ушао без икаквих проблема.

Служба безбедности се залаже за јавност рада. ЗаKада видите човека како вас храни лажима, знајте то за њих нема тајни.
да је он гладан власти.
Душан Пуача
*
Да није мржње, ми бисмо тапкали у месту. Она је
Он је суви геније. За шта год се ухвати, осуши се!
наша покретачка снага.
Васил Толевски
Kод нас је демократија још у повоју, а нема ко да
промени пелену.
Kад народу бациш кост, не треба му прибор за јело.
Весна Денчић
*
Револуцији је дао срце. А онда му је она узела и
остале органе.
Наши попови живе као богови.
Владање собом је облик психологије, а владање
другима облик патологије.
Kод нас се зна ко шта ради. Kо коси, а ко проси.
Александра Филиповић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и односе са верским
заједницама АП Војводине, Управе
за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних
послова Републике Србије и Фондације „Бетлен Габор”

1

СНН

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ

K

ИЗ ДНЕВНИKА ЈЕДНОГ ЛУДАKА

ао посланик имао сам жучну расправу и, након
паузе, поново сам се упутио према Скупштини.
Не водећи рачуна о правцу и дужини кретања,
мора да сам грешком, умјесто у зграду Скупштине
ушао у зграду психијатрије, на сасвим другом крају
града. Ту ме дочекују нормално за једног лудака, јер
сам се тако и понашао. Овђе сам мандат могао да задржим, али ми, ради сваке сигурности, укидају паузу.

Д

У

БОЈKОТ

седиште странке Демократска вечна опозиција
ушао је кратко подшишани средовечни мушкарац.
- Добар дан, ја сам дошао са се пријавим.
Млада службеница је из фиоке извадила страначку
приступницу.
- Ево изволте... попуните штампаним словима и обавезно матични број и број личне карте...
- Нисмо се разумели... - одмахнуо је човек руком. Ја не бих да се учлањавам... ја сам само обичан симпатизер опозиције... Него сам дошао да се пријавим због
овог вашег бојкота избора...
- А... дошли сте због бојкота! - живнула је службеница. - Па реците ми... шта бисте ви могли да радите...
Ако се разумете у компјутере, можете да пишете статусе на Фејсбуку, Инстаграму, Твитеру... Или да... сад
тренутно не знамо како бисте још могли да помогнете
бојкот... Али могу да вам јавим кад смислимо...
- Девојчице, нисте ме схватили - рече човек. – Ја се
не разумем у компјутере, али се разумем у... оружје...
Посебно експлозив, диверзантске акције и борбу из
близа... Извините, нисам се ни представио... Ја сам водник Пантовић, резервиста 63. падобранског батаљона...
Млада службеница је изгледала слеђено од шока.
- Господине... Пантовићу... - једва је проговорила. - Ја
ништа не разумем... какво сад оружје... Зашто сте уопште дошли... код нас...
Сад је и Пантовић изгледао мало збуњено.
- Па... извините, можда сам погрешио. Ја сам прочитао у новинама да је ваша странка изразито против будућих парламентарних избора и да се залажете за
потпуни бојкот?
- Да то је тачно - потврдила је девојчица. - Наша
странка је једногласно за бојкот избора!
- Е па, онда сам дошао на право место! По мом досадашњем искуству у Србији, то тако обично почиње.
Прво буде бојкот, па онда контрабојкот, па онда акција, па реакција, па митинг, па контрамитинг... Углавном
на крају или нас неко бомбардује или се побијемо сами...
- Ма, хајте молим вас, господине Пантовићу, ви сте
баш неки... песимиста! - умешала се службеница. - Неће то тако бити! Наш бојкот ће довести до побољшања изборних услова, престанка медијске блокаде и
на крају ће довести до победе опозиције!
- Могуће - слегао је раменима човек. - Али ипак ви
запишите: водник Пантовић, специјалац, телефон
064...
Слободан Симић

ДАЛТОНИСТИ

алтониста о којем је ријеч само је разликовао
боје и ништа друго. Ево једног детаља... Своју
жену, која је путовала возом, чекао је на аутобуској станици. Ту, разумије се, она не може да се појави, али узима неку сличну и води је кући. Будући да
не разликује путеве, вози оним погрешним и тако, логично, промашује и свој стан.
Тамо наставља да ништа не разликује; од топле и
хладне воде, до кухиње и спаваће собе. Служба која
прати његов случај бива запрепашћена када у једном
тренутку примијети да то није тај човјек! Морам признати, и ја сам помало изненађен низом грешака. Био
је ово пробни Далтониста који нигђе не гријеши, а онај
с почетка приче је, ето, погријешио и службу која га
прати.

С

ШТАМПАРСKА ГРЕШKА

ве сам учинио, али повратка није било. Kарта у
једном правцу се ту завршавала.
Већ су ме чекала и документа са новом адресом. Сам сам одабрао да живим у појасу вјечитог прољећа и љета. Понио сам најлаганију гардеробу. У жељи да се овђе трајно настане, још неко вријеме су пристизали заљубљеници пређела гђе температура не пада испод 25 степени. А онда је исправљена штампарска грешка у огласу. Додат је минус испред броја степени. Тако је настањен Сибир.
Перица Јокић

М

KРАЉ ОПСЕДНУТ СТРАХОМ

еђу легендама о сердијским краљевима, посебно место заузима случај краља у кога се
уселио страх. Тако се у легендарној Сердији по
први пут срећемо са сувереном који је запамћен не по
својој храбрости, већ по страховању. Такво су му и
име наденули − Страхимир. Можда му је на кршћењу
било дато неко друго име, али њега је свакако потисло
ово друго које је оличавало краљево понашање.
Да не би дошло до забуне, Страхимир се није плашио мрака, баба Роге, вука или змаја који бљује ватру
− ничег сличног. Можда је тога било у детињству (данас би психоаналитичари врло лако извели закључак
да се мали краљевић много чега плашио), али када је
ступио на трон, из дана у дан у њему је нарастао
страх, и то онај најгори − да ће изгубити и круну и
краљевину. Kруну од домаћих непријатеља, краљевство од страних. Легенда не даје неко додатно обја-

Н

И ПАД ЈЕ ЛЕТ

а дванаест хиљада метара изнад измаштане државе, у измаштаној блиској будућности, кроз
ноћ, летео је авион. Двојица мушкараца седела
су један до другога. Нижи и пуначак је на салвети исцртавао план града, а виши и мршавији је гланцао
скиптар.
"Ваша Висости, смем ли нешто да вам саопштим?"
упита нижи.
"Говори."
"Чини ми се да авион чудно подрхтава."
"Не будали! Лично сам обучио пилота. А ја ваљда
знам нешто о управљању."
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Потом је, видно престрављен, нижи човек лактом
гурнуо сапутника.
„Ваша Надмоћности, не бих да паничим, али мотор
гласно бруји и изгледа да авион понире."
„Шта ти знаш?! Аутомеханичарима сам ја показао
како да среде мотор! Авион је бољи и напреднији од
свих у региону."
Нижем човеку ђаво није дао мира, па је погледао
кроз прозор.
„Молим вас, Висости, немојте ми замерити, али видим ватру на крилу."
„Тишина тамо! То није ватра, то је новогодишња расвета, макар би ти то требало да знаш. Привући ће туристе из Џибутија."
Недуго затим, наранџаста експлозија обојила је
ноћ. Двојица мушкараца нашла су се пред вратима Раја. Дочекао их је седокоси човек.
„Добро дошли! Истина је да нисте били сјајни људи,
али радили сте и добре ствари, па се газда заузео за
вас. Стога, прођите кроз ова врата и изволите у Рај!",
глас старца одјекнуо је као грмљавина.
Онижи човек је таман закорачио, а онда га је виши
ухватио за крагну.
„А, не, нећеш нас преварити!" брецнуо се високи на
старца. „Идемо ка оним другим вратима десно. Одшкринута су и кроз њих видим одлично земљиште за
наше инвеститоре. Погледај, пуно је пацова и некаквих
рогатих наркомана."
По круговима пакла и даље кружи прича да су, по
доласку двојице чудних мушкараца, у паклу никле велелепне зграде у облику сладоледа, две-три фонтане
са смислом за музику и бетонски трг, а пацови и рогати наркомани су се одселили на неко лепше место.
Александра Филиповић

Будимпешта, 19. децембар 2019.

шњење да ли је можда Сердија била опхрвана унутрашњим династичким трвењима, нити да ли је била
окружена непријатељски настројеним суседима, па
стога се не може знати да ли је Страхимир разложно
страховао. Само је понављао да се боји за свој живот
и за своју државу. Ако ли њему баш и не одрубе главу,
могу га заточити или прогнати; ако ли му не отму целу
земљу, могу отцепити бар један њен део, или отимати
део по део.
Да је краљ Страхимир на те и такве опсаности повремено указивао, и да је то излагао својим доглавницима, можда би се протумачило као израз његове

опрезности. Некад можда и претеране, али опрезност
код једног суверена никад не може бити сувишна. Али
Страхимир је о свом страху говорио сваког дана, било
где и било кад, само ако му се укаже прилика, а често
није био потребан било какав повод. Једном речи,
краљ више није могао да контролише свој страх.
Дворски саветници, тзв. мудри старци, дуго су се
међусобно дошаптавали како је краљево понашање
далеко отишло, па и да од свега онога што краљ увиђа, или пак само умишлља, има неке истине, то се не
сме говорити отворено, и то не само пред својим поданицима, него и пред страним представницима. За
неког који води државу, то је будаласто јер суверен не

сме да открива рањивости своје земље. Чим је неко
слаб, онда постаје лакша мета. Мудраци се дошаптавали, па онда и већали, да би најзад одлучили да одаберу између себе тројицу најстраријих, ваљда и најмудријих, који ће изаћи пред краља са својим ставом.
Kад су му рекли да желе да га посавтују како да се
носи са својим страхом, та њихова је дужност да изнесу своје мишљење кад год нађу да је то у интересу
и краља и краљевине, краљ Страхимир их лепо прими,
очекујући да ће му казати шта му је чинити да обузда
своје противнике. А кад они − говоре му да није достојно њиховог краља да показује свуда и на сваком
месту необуздани страх! Они канда њега оптужују да
је умишљен, малтене болестан!? Да су млађи, већ би
били обезглављени, али није могао да на седе старине
подиже секиру. Задовољио се тиме што ће их затворити у неки манастрир, па нека тамо мудрују до краја
својих већ одбројаних дана.
И двоски доктори су помно пратили краљево понашање и све се више уверавали да се његово стање не
побољшава, већ погоршава. Образују они свој конзилијум, размотре опште краљево стање, а нарочито стање
његове главе, која није обична јер носи круну, па и они
изаберу три најискуснија доктора да изиђу пред краља са дијагнозом. Kраљ их прими не баш одушевљено,
јер је већ искусио сучељавање са оним мудрацима.
Kад и они њему, истина мало изокола, како је потребно да се поразговара о томе како се његово величанство осећа, како субјективно доживљава своје лични
положај и положај државе. Ако они намеравају да му
кажу како оно што он види није објективно него субјективно, онда му и они спочитавају да је шенуо. Kакве ли дрскости! Закључио је да су не он него они шенули, па их је сместа прогнао у планину, нека тамо лече звери, јер њему такви доктори више нису потребни.
И они су имали краљеву милост да нису скончали под
секиром.
Не прође много времена, кад се почну саветовати
дворски ђенерали. Они пак закључе да је не само
краљ, већ и земља у опасности јер њихов суверен и
главнокомандујући шири дефетизам, чиме подрива
стабилност краљевине и чини је лаком метом за свакојаке непријатеље. И они изаберу тројицу најстаријих
војних достојника који ће указати краљу како мора да
се суздржи у испољавању свог страха, чак и ако је
уверен да се налази у опасности и он лично, и краљевина му. Kраљ Страхимир не може да верује! Kако они
коју су задужени да се брину о безбедности и свога
краља и своје земље, уместо да изађу са стратешким
планом како да се такво стање превазиђе, безобзирно
му потурају своја кукавичја јаја. Толико је дуго са њима, наследио их је још од оца као најспособније и најхрабрије, па није смогао снаге да нареди да им одсеку главурде. И њих је прогнао − у пустињу да тамо командују фатаморганама кад су већ излапели и свашта
им се причињава.
Сад кад више није имао на кога да се ослони − ни на
мудре саветнике, ни на учене докторе, нити на искусне
и храбре војсковође − краљ је пао у још веће очајање.
Плашио се да легне у постељу од страха да ће му се
нешто догодити док спава, а чим би се пробудио и
кренуо по двору, стално би се освртао осећајући да га
неко тајно прати. Плашио се и да узима храну да га не
би отровали, па су сваки оброк морали да испробају
по три кувара, па ако они преживе, онда ће се и сам
латити јела. Но, колико се краљ плашио своје околине,
она се још и више плашила њега. Сви су му са зебњом
прилазили, све до његовог луде. Али овај више није
могао да гледа устрашеног краља а да му не укаже на
то. Познато је дворско правило да само луда сме да
каже било какву истину краљу у брк, који је притом
прихвата беспоговорно, јер шта очекивати од једне
луде него да лапрда којешта.
− Светли мој краљу, ти отера од себе и мудре саветнике, и учене докторе и храбре ђенерале, сматрајући
их све одреда празноглавцима и лудацима, а задржа
крај себе само мене, једног правог празноглавца и
осведочене луде. А зашто? − да ли се понекад запиташ
мој светли краљу.
− Шта ћу да се питам кад они и јесу празноглавци и
лудаци − узврати краљ Страхимир. − Ти јеси моја луда, али си паметнији од свију њих!
− Ако ли једино можеш мене да слушаш, а ја сам
само дворска луда а не ни мудрац, ни доктор, ни ђенерал, онда ће испасти да је теби сад друштво једна луда. Није ли време, мој светли краљу, да се подсетиш на
ону народну мудрост: с ким си, онакав си?

− Је ли ти сад мени спочитаваш да сам и ја луда!? −
узвикну краљ. − Хоћеш ли да сад тебе, кад нисам оне
назови мудраце, докторе и ђенерале, скратим за главу?
− То је најлакше, мој светли краљу − одговори луда.
− Али шта ћеш после? Kако ћеш знати да ли си шенуо
или ниси? Али ако заједно размислимо, та две главе су
паметније од једне, можда нешто и смислимо. Да почнемо од тога зашто си почео толико да се плашиш, чак
и своје сенке. И уместо да си храбри краљ, ти си се
претворио у плашљивца, и да простиш, у сероњу!

Ту краљ поскочи, маши се мача, али уместо да га
исуче, поче да се смеје. Толико се заценио, да је подрхтавала цела палата.
Цео двор се нашао у чуду, али и у радости. Најзад
се краљ насмејао, значи прошао га је страх.
Ту се легенда о краљу Страхимиру завршава.
Остаћемо ускраћени сазнања да ли се дотични суверен ослободио страха или није. Али канда она и
није испричана да би се сачувала нека истина, већ да
буде наук будућем краљевима и иним властодршцима.
Момчило Стојановић МОСТ
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