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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Ч

Апел српских привредника

Скратити предуга чекања на српско-мађарској граници

есте колоне на српско-мађарским граничним прелазима представљају озбиљан
изазов и прете да угрозе конкурентност српске привреде на међународном тржишту, истичу представници
компанија који су се окупили у Привредној комори Србије. Премијерка
Ана Брнабић казала је да је тренутно
према информацијама Привредне
коморе Србије просечно задржавање камиона са робом на граничним
прелазима око пет часова. Додала је
да чекање и задржавање на граничним прелазима постају препрека за
даљи раст и развој привреде у Србији, односно робну трговинску размену.
Нови гранични прелаз са Мађарском: Рабе-Кубекхаза, допринеће
смањењу задржавања камиона са
робом на граничним прелазима,
каже Брнабићева и додаје да је у
плану и проширење граничног прелаза на Хоргошу, као и додатне активности у вези са протоком робе на
граничним прелазима са Хрватском.
„Ми смо отворили први интегрисани заједнички прелаз са Северном
Македонијом, ратификовали Споразум о повлашћеним економским оператерима што додатно олакшава
прелазак граница, царињење и у септембру смо са ЕУ у Београду отвори-

ли седиште Транспортне заједнице
Југоисточне Европе и преко тог седишта ми ћемо заједно са партнерима
из ЕУ, али интегрисано у региону,
разговарати о даљим плановима и
координацији за развијање путне и
железничке инфраструктуре, као и
за смањење трговинских баријера,
које спречавају даље повећање роба
и услуга", казала је премијерка.
Најфреквентнији прелази који
привредници користе за извоз робе
су гранични прелази Хоргош и Келебија. Током ранијег сусрета директора царинске администрације Србије

и Мађарске посебна пажња посвећена је овом проблему, али упркос
конструктивним предлозима Управе
царина, није дошло до значајнијих
помака. Тада је делегација Управе
царина Србије објаснила мађарским
колегама да се царинска служба
врло често суочава са незадовољством привредника и превозника
због вишечасовних чекања на граници која лоше утичу на позитиван
привредни амбијент који Србија покушава да креира и стимулише. Предложено је да се појачане контроле
спроводе у краћем временском пе-

риоду, да се повећа број трака на
улазу у Мађарску и да се дозволи
улазак возила на теретни терминал
на мађарској страни границе како би
се гужва смањила.
Са друге стране, присутни су могли да чују и конкретне податке који
говоре о томе да на прелазу Хоргош
за 24 часа из земље изађе око 400
теретних возила, а да је капацитет
царинске службе Србије дупло већи.
На жалост, када колона стоји и међузона је пуна, немогуће је спроводити
царински поступак, јер камиони физички не могу да прођу до суседне
границе.
Помоћник директора у Сектору за
царинске поступке, Смиљана Ковачевић, је нагласила да су све царинске процедуре усклађене са европским стандардима и да Управа царина ни на који начин не доприноси
тренутном стању, већ да је и сама
неоправдано суочена са отежаним
условима рада трпећи велики притисак на који не може да утиче.
Привредници су изнели предлог
да се обезбеди посебна трака за пролаз камиона који су празни, као и за
оне компаније које су стекле статус
Овлашћеног привредног субјекта
(АЕО), али то, како им је објашњено,
зависи од билатералног договора
двеју страна. 

Тужилаштво у Подгорици:

Акција из седишта ЕУ

Брисел тужи земље у региону Амфилохије не шири мржњу

Е

Y је покренула поступак против
Аустрије, Бугарске, Румуније и
Мађарске због споразума с Балканом. Поступак је покренут зато што
су наведене земље склопиле споразум са пет земаља југоисточне Европе о аутоматској размени ДНK података, отисака прстију и регистара
аутомобила.
Ради се, како преносе аустријски
медији, о споразуму који је иницирала Аустрија са намером јачања полицијске сарадње са Западним Балканом у циљу борбе против прекограничног криминала. Због тога се споразум склопљен са земљама Запад-

ног Балкана сматра кршењем екслузивних надлежности ЕУ.
Споразум између четири државе
ЕУ са Албанијом, Македонијом, Молдавијом, Црном Гором и Србијом
потписан је септембра прошле године, под председавањем Аустрије Унији, у оквиру конференције министара
унутрашњих послова ЕУ и држава
југоисточне Европе у Бечу.
Тадашњи министар унутрашњих
послова Аустрије Херберт Kикл окарактерисао је споразум „огромним
кораком напред у борби против организованог криминала, тероризма,
екстремизма и трговине људима” 

В

ише државно тужилаштво у
Подгорици одбацило је кривичну пријаву Црногорског покрета против митрополита Црногорско
приморског Амфилохија поднету 11.
јануара због кривичног дела изазивања
расне, националне и верске мржње,
објавила је Побједа. У образложењу се
наводи да не постоји основана сумња
да је Радовић починио „пријављено
кривично дело, ни било које друго кривично дело из надлежности Вишег тужилаштва”.
Како је наведено, говор Радовића

„кретао се у границама слободе изражавања која је заштићена чланом 47
Устава Црне Горе”, те да „није јавно
подстицао на насиље или мржњу према
одређеној групи”, преноси Бета.
Како је наведено, њихова друга кривична пријава поднета против Радовића због кривичног дела повреде угледа
народа, мањинских народа и других
мањинских националних заједница,
достављена је Основном тужилаштву у
Подгорици ради оцене да ли се у радњама пријављеног стичу елементи кривичног дела из њихове надлежности. 
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Нови прелаз између Србије и Мађарске

Олакшан проток робе и људи у пограничном подручју
Нови гранични прелаз између Србије и Мађарске, Рабе-Kубекхаза, отворили су министри спољних послова
Ивица Дачић и Петер Сијарто. Оценили су да тај прелаз, источно од највећег, Хоргоша, не само што
олакшава проток робе и људи, већ и унапређује прекограничну сарадњу и развој региона као целине

„Сигуран сам да ће гранични прелаз који данас отварамо учврстити
већ постојећу и јаку везу између наших народа, али и бити препознатљив
симбол већ утемељене сарадње и
добросуседских односа”, рекао је
Ивица Дачић на свечаности којој је
присуствовала и министарка за евроинтеграције Јадранка Јоксимовић.

Kако је пренело Министарство спољних
послова, Дачић је нагласио да су политички
односи две земље
историјски гледано
најбољи до сада и да
достижу ниво стратешког партнерства. Он
је рекао да очекује да
ће на наредној, шестој
заједничкој седници
две владе, која би требало да буде наредне
године, бити потписана
Изјава о намерама о сарадњи у склопу стратешког партнерства Србије и
Мађарске.
„Тиме бисмо и осталим земљама у
региону пружили пример успешних
добросуседских односа, али и модел
за продубљивање веза превазилажењем отворених питања дијалогом и
конструктивним приступом проблемима", додао је и указао да су мађарска
национална мањина у
Србији и српска мањина у Мађарској један
од најважнијих мостова који спаја две земље
и изразио уверење да
ће се оне константо
залагати за даље унапређење положаја мањина.
Он је захвалио на
подршци коју Мађарска пружа Србији на

путу ка чланству у ЕУ и и додао да се
Мађарска међу државама чланицама ЕУ „најгласније и континуирано
залаже за што скорију интеграцију
Србије у породицу европских земаља":
„Желим посебно да захвалим министру Петеру Сијарту на доследности којом заговара политику проширења. Уверен сам да ће Мађарска и
убудуће наставити да доприноси
остваривању овог, за нас, веома битног стратешког спољнополитичког
циља.Уверен сам да ће се наша сарадња убрзано развијати у времену које
долази на свим пољима, а посебно у
областима економије, пољопривреде
и инфраструктуре, као и да ће заједничко залагање дати изузетне резултате”, рекао је Дачић. 

Богомоља у Врбасу враћа стари лик

Мађарска обнавља евангелистичку цркву
Црква коју обнавља Мађарска, некада је била седиште Бачког сењората, као
саставни део Рудничког црквеног округа Мађарске евангелистичке цркве.
После Првог светског рата деканат се налазио у новој држави,
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца

У

току је санација евангелистичке
цркве у Врбасу, која обухвата
реконструкцију крова, капу торња и горњи део фасаде. Објекту је
потребна свеобухватна реконструкција, па су радови кренули од крова
да би се сачувале дрвене греде које
су у великој мери труле. Од одласка
Немаца у цркви се не одржавају богослужења, па је објекат, подигнут у
центру Врбаса 1820. године, временом
руиниран.
Од пре десетак година око цркве
је по налогу грађевинске инспекције
постављена заштитна ограда са упозорењем пролазницима да објекат
заобилазе, првенствено због опасности од урушавања са торња.
Евангелистичка црква у Србији
обратила се јавности саопштењем у
којем је навела да се грађевински

радови одвијају захваљујући Влади
Мађарске, која има програм за ревитализацију сакралних објеката од
посебне важности на подручјима ван
граница Мађарске. На територији
Војводине таквих је 11 објеката, а
међу њима је евангелистичка црква
у Врбасу.
Краљ Александар Карађорђевић
је донео Закон о евангеличко-хришћанским црквама и о реформисаној Хришћанској цркви Краљевине
Југославије којим је потврђен правни континуитет Евангеличко-хришћанске вере у односу на раније
државно устројство. Важење овог
закона је продужено и након Другог
светског рата, а евангеличко-хришћанска вероисповест је потврђена
и званично Законом о црквама и верским заједницама 2006. чиме се по-

тврђује и континуитет евангелиста
дужи од два века на тим просторима.
Црква у Врбасу може се сматрати
стубом лутеранизма са посебно
истакнутим симболима реформације. Највреднији је симбол на плафону
који илустурује самог реформатора
Лутера, што је јединствен случај у
Војводини. 
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ИЗБОРИ

Изабрана представничка тела

Резултати гласања за српске самоуправе

У овом броју СНН-а објављујемо незваничне резултате избора за састав
Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, Српске самоуправе Пештанске
жупаније, Српске самоуправе у Будимпешти и српских самоуправа у квартовима
главног града, који су се до уласка нашег листа у штампу (уторак у 12 часова),
могли наћи на сајту Националне изборне комисије. Резултате избора за сва
насеља у којима су бирачи гласали за српске самоуправе у Мађарској,
укључујући и унутрашњост земље, можете погледати
на интернет страници: www.valasztas.hu
САСТАВ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Коалиција „Заједно”: 9 чланова; Удружење „Круг”: 6 чланова
DR. LÁSZTITY JOVÁNKA
RUSZ IGOR DUSÁN
KRAUSZNÉ VUKAJLOVICS MELINDA
SZUTOR LÁSZLÓNÉ
DR. EMBERNÉ JURKOVITS HAJNALKA
DOSIC SNEZANA
BOGDÁN PÉTER
KRKELJICS MIRKÓ MITÁR
KASSANIN DUSÁN
GYURITY MILÁN
BRCZÁN KRISZTIFOR
GÁLITY RADIVOJ
GORJÁNÁC RADOVAN
KRUNITY PÉTER
DUNAI PÉTER

СРПСКА САМОУПРАВА ПЕШТАНСКЕ ЖУПАНИЈЕ
Удружење за очување традиције из Ловре: 7 чланова
DRAGOJLOVITS ADRIÁNA JADRANKA
DR. EMBER TIBOR
KOTORCEVIC DUSÁN
KRUNITY PÉTER
PANDUROVIC ANICA
PETYOVSZKY VESZNA
WERTETICS SZLOBODÁN SZILÁRD

СРПСКА САМОУПРАВА У БУДИМПЕШТИ
Српски форум: 4 члана; Српски савез: 3 члана
RUSZ BORISZLÁV
LÁSZTITY PÉTER
MARKOVNÉ SZUSICS XÉNIA MÁRIA
SZABÓ BOGDÁN ÁRPÁD
NEMÉNYI MILICA
KOTORCEVIC LÁZÁR
DOROGI-VECIC JOVANA

ПОСТИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА
Конститутивна седница новог сазива Скупштине Самоуправе
Срба у Мађарској ће, према законској процедури, бити одржана у
року од месец дана, од дана званичног проглашења резултата избора одржаних у недељу. На тој седници би требало да буде изабран и нови председник, а још увек није познато да ли ће ССМ
имати једног или више потпредседника, односно саветника. Њихов
избор могуће је обавити на истој седници, или пак нешто касније.
Конститутивном седницом ће, до избора новог председника, председавати најстарији члан Скупштине. Према још увек незваничним
резултатима, Коалиција „Заједно” ће у Скупштини ССМ-а имати
девет чланова, док ће Удружење „Круг” бити заступљено са шест
делегата.

БУДИМПЕШТА ДОБИЛА
НОВОГ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Јавност у Мађарској је посебну пажњу поклонила трци коју
су за градоначелника Будимпеште водили Гергељ Kарачоњ, кога
је подржало неколико опозиционих странака и досадашњи градоначелник Иштван Тарлош,
кандидат Фидеса. За новог градског челника изабран је Карачоњ, што је изазвало поприлично
изненађење у јавности. Излазност је била око 50 одсто, што
аналитичари сматрају једним од
највећих одзива бирача на локалним изборима у Мађарској
од 1990. године.

СРПСКЕ НАРОДНОСНЕ САМОУПРАВЕ У КВАРТОВИМА
Имена изабраних кандидата и број освојених гласова
1. кварт
GYURITY MIRA
KOLUNDZSIJA GÁBOR
KOTORCEVIC DUSÁN

(7)
(6)
(5)

LÁTÓ ANGEL
LASZTITY GYÖRGY
BECSEICS PÉTER

2. кварт
DR. LÁSZTITY JOVÁNKA
DR. EMBER TIBOR
KOTORCEVIC LÁZÁR

(18)
(6)
(5)

12. кварт
DR. LÁSZTITY DÖMÖTÖR
DR. LÁSZTITYNÉ DR. KISS ANNA
VUKAJLOVICS MILEVA (

(9)
(7)
(7)

13. кварт
GYURITY DIANA
FILÁKOVITY RADOJKA (
VIDICZKI IVÁN

4. кварт
TRAGOR MIRJANA
CSOLICS ZORÁN
BASOVIC VERONIKA

(13)
(11)
(9)

14. кварт
MARKOVNÉ SZUSICS XÉNIA MÁRIA (27)
LÁSZTITY PÉTER
(25)
MANDICS GYÖRGY
(20)

5. кварт
GYURITY MILÁN
KRZMAN SZTOJÁNKA
VUKOVITS DUSÁN

(12)
(10)
(9)

15. кварт
KARSAI ANDRÁS MIHÁLY
PAVUK FERENC IVÁN
SZABÓ KATALIN

(8)
(7)
(6)

6. кварт
NEMÉNYI MILICA
TYOSZITY ZSUZSANNA
MALUS NATÁLIA

(6)
(6)
(5)

16. кварт
HÖNING DÁVID BUDA (
HÖNING ALEXANDER BUDA
HÖNING GAVRILO BUDA

12)
(11)
(10)

7. кварт
KOTORCEVIC JULIANNA
DUJMOV DRAGOMIR
LÁSZTITY ALEXANDRA

(23)
(23)
(22)

18. кварт
DIMITY BORISZLÁV (
DIMITY GÁBOR BORISZ
DIMITY BORISZLÁVNÉ

35)
(34)
(29)

8. кварт
KRKELJICS MIRKÓ MITÁR
RUSZ MÁRK
GÁL VIKTÓRIA

(20)
(18)
(15)

19. кварт
RUSZ IGOR DUSÁN
DR. KUCSERA ANNA
RUSZ BORISZLÁV

(17)
(17)
(16)

9. кварт
RUSZ MÁRK MILÁN
GYORGYEV BRÁNIMÍR
BEKIC BARBARA

(11)
(9)
(7)

21. кварт
ORCZI-BORBÁTH SZILVIA
SZEMLER ISTVÁN (
NAGY GYÖRGY

(6)
4)
(3)

10. кварт
SZABÓ BOGDÁN ÁRPÁD
DOKIC SANJA
SZABÓ BILJANA ADÉL

(6)
(5)
(4)

DUJMOV MILÁN
DUJMOV DEJAN
DR. CICIC NATÁLIA

3. кварт

11. кварт

(6)
(6)
4)
(22)
16)
(12)
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Прослава у манастиру Жича

Осам векова Српске православне цркве
У манастиру Жича одржана је централна прослава поводом 800. годишњице аутокефалности Српске
православне цркве. Због великог броја учесника овог историјског догађаја, којим су почаствоване
древна светосавска задужбина и Епархија жичка као домаћин, простор за богослужење
је био уређен на бини, у источном делу манастирске порте

С

ветом архијерејском литургијом началствовао је Његова
светост патријарх српски Иринеј, уз саслужење домаћина прославе, епископа жичког Јустина и више
архијереја Српске православне цркве и архимандрита. Предивним
гласовима уз богослужбене мелодије византијског напева појале су монахиње из жичког сестринства. За
све присутне ово је био посебан
доживљај – чути појање налик ангеоском.
Манастирска порта је била мала
да прими мноштво верног народа, а
међу присутнима су били и престолонаследник Александар и принцеза
Катарина Карађорђевић и више министара у Влади Србије. Светом причешћу приступио је велики број
верника који су причешћивани од
стране свештенослужитеља на више
места у кругу манастира.
Присутнима се беседом обратио
патријарх српски Иринеј, рекавши:
„Ево нас у нашој највећој светињи.
Око ње се народ сабирао, молио,
веру своју ширио и јачао. Овде је пре
осам векова почела историја наше
аутокефалности. Стефан Немања и
Свети Сава овде су стварали плано-

ве. Знали су да народу треба организована и самостална Црква и држава. Њих су оснивали свети људи, велика династија Немањића. Темељи
су наши свети. То је тајна на основу
које је наша Црква после многих
страдања опстала. Наше светиње су
страдале. Оне су биле по лепоти понекад и изнад великих византијских
светиња. О томе сведочи и наша
Жича. Немањићи су учинили апостолско дело, као и наша Црква. Црква је водила своју апостолску мисију у народу. Ширила је истину
Божју, градећи храмове, али и истину људских бића у светости. Држава
је радила свој посао. Хармонија је
красила односе Цркве и државе. Оно
што морамо данас нагласити је да
се морамо вратити путу Христовом
и путу Светог Саве. Нико сем Господа није Пут, Истина и Живот. Данас,
када славимо осам векова нашег
аутокефалног постојања, сећамо се
времена када је народ слушао реч
своје Цркве. Зато смо доживели овај
светли дан у светој Жичи. Многострадална је Жича, али је вером у
Бога опстала, и она и народ. Имамо
примере у прошлости да је најбоље
да Црква ради свој посао, а држава

СВАЂЕ НЕ ВОДЕ ДОБРУ
„Страдали смо за вољену отаџбину, сањали њену слободу. Господ
је то и испунио. Благодаримо Богу што можемо да прославимо
овај велики дан. Важно је да знамо да је наш народ красило јединство и то јединство у Цркви, вери и љубави морамо и данас неговати. Поделе, свађе и појединачни интереси, не воде доброј будућности. Љубав треба да постоји међу нама. Тако ћемо умети поштовати друге, а и они нас. Без обзира на нацију и веру, морамо једни
друге волети. То је порука овог великог јубилеја. Тако се одржава
и Црква и држава”, проучио је патријарх српски Иринеј.

свој. Зато поздрављам представнике
наше државе, науке и културе. Молим се Богу да нас све благослови,
да свој живот и културу наставимо
на светосавском путу. Нека сте сви
благословени, да са овог места пођемо са заједничком жељом и молитвом за јединство и љубав једних
према другима. Нека је Господ са
нама, у векове векова. Амин.“
Епископ нишки Арсеније прочитао
је посланицу којом се наша Света
Православна Црква обратила свим
својим духовним чедима. По завршетку божанствене евхаристијске службе, Епархија жичка и сестринство
манастира Жича припремили су послужење за све присутне.
У наставку, на бини која је посебно
постављена између манастирске капије и велике жичке трпезарије, упри-

Представљање у Сегедину

Етно изложба у Дому народности
У склопу Дана српске културе у Сегедину у Дому народности у Сегедину
отворена је етнографска изложба на којој је представљено
стваралаштво Радионице „Златне руке“, при дешчанском
Културно-уметничком друштву „Банат“

Н

а самом почетку приредбе,
присутне чланове радионице
Еву Брцан, Невенку Белајски и
Кристифора Брцана, као и заинтересоване посетиоце, у име организатора поздравио је Боривој Рус, председник Сегединске месне српске заједнице. Потом је рад Радионице „Златне руке“ помоћу фотографија и
снимака представио Кристифор Брцан, председник КУД-а „Банат“ у Десци. Он је детаљно говорио о делатности на пољу израде рукотворина,
која се одвија у центру „Свети Сава“,
а подсетио је и на важност истражи-

вачког рада, захваљујући којем су
чланови удружења успешно оживели
старе занате, а посебно место у целом процесу добили су вез и златовез.
Истраживачки рад није се одвијао
и не одвија се само унутар Деске,
него се он простире како на ужу, тако
и ширу околину – обихваћени су Деска, Чанад, Батања, Сегедин, Сириг и
Нови Сентиван. Поједине истраживачке делатности усмерили су на
Мохач, Сантово и друга, српским живљем настањена насеља.
Излазе у сусрет и наруџбинама, па
је све више оних фолклорних ансам-

бала која се „Златним рукама“ обраћају за израду српских народних
ношњи.
Што се пак тиче „Дана српске културе у Сегедину“, ова традиционална манифестација је настављена
након седам дана: већ 26. септембра
у сегединском Српском клубу уприличена је промоција „Барањских
свезака“, заједничког издања Самоуправе Срба у Печују и Печујско-барањског српског удружења, које говори о животу Срба у мађарском
делу Барање.
П. М.

личен је пригодан културно-уметнички програм у режији Саше Габрића.
Учествовали су КУД „Абрашевић'',
Бора Дугић, „Косовски божури'', ђаци
из Основне школе „Светозар Марковић'' из Краљева, глумци Катарина
Димитријевић и Гојко Балетић, који
су говорили стихове из дела Светог
владике Николаја. У сплету народних
игара, звукова традиционалних инструмената и предивних гласова који
су певали најлепше српске песме,
могло се истински уживати.
У радости овог великог дана испуњеног богослужбеним и културним
садржајем, сви присутни су из манастира кренули веселих срца и са поносом што смо као генерација почаствовани овим величанственим јубилејем.
П. М.
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Такмичење оркестара у Морахалому

Српски и мађарски дувачи приказали умеће

У организацији Српског културног центра „Коло“ у Морахалому, у овом бањском градићу надомак
Сегедина, одржано је прво Међународно такмичење српских и мађарских дувачких оркестара

Ф

естивал дувачких оркестара
организован је у оквиру Дана
европске сарадње, односно у
склопу Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Наиме, заједнички секретаријат
је још раније одлучио да са обе стране границе у септембру и октобру
буде приређено петнаест догађаја:

бесплатна
изложба,
представе за децу, музички фестивали, сајмови, семинари за пољопривреднике и мношто
других садржаја. Све то
у циљу да покажу шта
прекогранична сарадња
две суседне земље
представља, односно, да
се подигне свест о значају инвестиција Европске уније у мађарскосрпском пограничном
региону, с посебним
нагласком на очувањо
културног наслеђа региона Мађарске
и Србије, унапређењо његовог туристичког потенцијала.
Фестивалска манифестација у Морахалому отпочела је радионицом
који је размотрио тренутне музичке
трендове и положај дувачких оркестара у свету. Што се тиче такмичења,
оркестри су се под окриљем Светске

асоцијације дувачких
оркестара (WASBE) надметали у трима категоријама: јуниорској, сениорској и фолклорној.
Међународни жири,
којим је председавао
председник др Јожеф
Чикота, вредновао је
умеће дувачких оркестара, који су приказали
заиста веома шаролик
репертоар. Посебно је
одушевио програм великог дувачког оркестра од 200 чланова, састављен за ту прилику од српских и
мађарских музичара.
У сваком случају, фестивалска приредба којој су присуствовале и бројне
високе званице, међу њима и Валентина Видовић, представник Министарства за евроинтеграције Републике Србије, изазвала је велико интересовање како стручњака, тако и

КУД „Рузмарин” осваја симпатије публике

Успомене са фестивала ветерана
у Смедеревској Паланци
Ансамбл из Калаза је на гостовању у Србији извео кореографију „Српске игре
из Неготина“, која је наишла на веома топао пријем код публике, између осталог
и зато што су играчи имали живу музичку пратњу „Рузмарин фолкстарса”
стали у Сремским Карловцима, ризници српске културе, где су обишли
бројне црквене, културно-историјске
знаменитости града, да би потом посетили једну винарију у којој, наравно, није могла да изостане дегустација вина.
Из Сремских Карловаца пут је Калазлије довео до Београда, где су
преноћили, а сутрадан им се пружила прилика да погледају центар српске престонице, с посебни нагласком
на Каламегдан, Београдску тврђаву.
По доласку у Паланку и срдачних
поздрава домаћина и гостију, уследио је дефиле учесника фестивалске
манифестације, а потом и фолклорна
„гала", у којој су наступали бројни

У

Смедеревској Паланци је по
трећи пут приређен „Фестивал
рекреативаца и ветерана“, у организацији Културно-уметничког друштва „Абрашевић“. Позив за међународну смотру добило је и Културноуметничко друштво „Рузмарин“ из
Калаза, које се радо одазвало. Не
само зато што чланови „Рузмарина“
радо одлазе у Србију, већ и зато што
се приликом одржавања оваквих фе-

стивалских манифестација размењују искуства, склапају нова пријатељства, проширује сарадња.
Калазлије су у Смедеревској Паланци наступиле и пре две године,
када су се фолклораши из Мађарске
кући вратили са веома лепим, незаборавним утисцима, па је то био повод да се и ове године појаве на приредби која је одржана 28. септембра.
На пут су кренули дан раније и успут

љубитеља музике. Са друге стране,
Српски културни центар „Коло“ у Морахалому наставиће са организовањем и приређивањем прекограничних пројеката. Ових дана ће тако бити
одржано међународно такмичење
посластичара, који ће се надметати у
припремању најукуснијих слаткиша.
П. М.

фолклорни ансамбли, њих петнаестак - како домаћини из Србије, тако
и гости из иностранства. Поред „Рузмарина“ из Мађарске, од гостију су
ту била и фолклорна друштва из Босне и Херцеговине и Аустрије.
Што се тиче Калазлија, они су овом
приликом извели „Српске игре из Неготина“, кореографијо која је наишла
на веома топао пријем код публике,
између осталог и зато што су хитроноги играчи имали живу музичку
пратњу, коју им је обезбедио оркестар „Рузмарин фолкстарс".
По окончању приредбе уследило
је народно весеље, када се повело и
заједничко коло. Играло се, певало,
дружило, а Калазлијама је већ на
лицу места упућен позив да својим
присуством увеличају „Фестивал ветерана“, који ће се догодине одржати
у Чачку. Такође, како извођачка група,
тако је и подмладак „Рузмарина“ позван на гостовање у Бугарску.
И овогодишњи, трећи по реду „Фестивал рекреативаца и ветерана“
Калазлијама је остао у посебном
памћењу, а њихов одлазак у Смедеревску Паланку омогућен је захваљујући успешном конкурсном пројекту
и суфинансирању од стране Фонда
„Бетлен Габор“.
П. М.
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Нови наступи фолклораша

В

„Глас Балкана“ у Кебањи

елики успех фестивала „Глас
Балкана“, који је одржан прошле године, инспирисао је организаторе да наставе ову традицију.
Српска самоуправа X кварта, на челу
са председником Богданом Сабоом
и Културно удружење „Глас Балкана“,

и ове године су организовали ову велику манифестацију.
У суботу, 5. октобра, многобројни
симпатизери народних игара и родитељи окупили су се у Културном центру „Кереши“. Наиме, једночасовну
смотру фолклорних игара са Балкана

овога пута су испунили искључиво
млади учесници, подмладак културно уметничких друштава. Играма из
околине Ниша, програм је отворила
дечја група СКУД-а „Рузмарин“ из
Калаза, који је основан пре четири
године, a води га Зорица Козловски.
После њих, чланови СКУД-а „Банат“
из Деске, који постоји више од седамдесет година, представили су се
игром из околине Левача. Наредна,

Подмладак КУД-а „Табан”

Састанак у Инђији

Нове конкурске могућности

Подршка пројектима Печујаца

К

ао што смо већ писали, прошле
године је у два наврата у Печују боравила делегација Скупштине општине Инђија, коју је предводио председник Милан Предојевић. Већ тада, званичник Инђије показао је спремност да његов град
пружи конкретну помоћ Печујцима,
тј. обезбеди одређена средства у
циљу наставка улепшавања српског
православног храма, који је саграђен
и освештан 2015. године.
Недавно је дошло и до конкретизације договора на релацији Инђија-Печуј. Наиме, на позив Владимира
Гака, председника Општине Инђија,
20. септембра је у том граду боравила
двочлана делегација Печујске српске
православне црквене општине у саставу: јереј Милан Ерић, парох печујски и Борис Бранковић, председник
Печујске српске православне црквене општине.
Господин Гак је у свом уреду примио госте из Мађарске и поздравио
свог старог знанца, пријатеља јереја
Милана Ерића, који је раније годинама службовао у Инђији. Гости су свог
домаћина упознали са верским и
културним животом Срба у Печују, па
и шире у Барањи и предочили кораке
које желе да предузму у предстојећем периоду. Настојања Печујаца су
сада усмерена ка фрескописању храма и набавци црквених звона.
Владимир Гак је пажљиво послушао излагање Печујаца, да би их потом упознао са делатношћу општине
која се у последње време веома ра-

заједничка кореографија ова два
друштва, која је представила игре из
Шумадије, одушевила је гледаоце.
Шетња разиграним Балканом стигла
је до Грчке, уз помоћ ансамбала „Пиргос“ и „Хелидонаки“, а малишани
„Хрватских бисера“ су приказали
буњевачке игре. Атмосфера се полако загревала уз „Јужнословенско
играчко друштво" из Тукуље и Лацику
Халаса, уметника на хармоници, који
су извели "Јужнословенске игре", да
би кулминирала наступом КУД-а „Росица“ и КУД-а „Табан“. Бугари су темпераментно одиграли јужнобугарске
и шопске игре, а Срби влашке. Подмладак „Табана“ има три групе са
укупно седамдесеторо деце, под руководством Аните Накић Вуковић.
Ове вечери наступила је старија група.
По завршетку програма уследила
је игранка и дружење, а за децу је
била организована томбола. По обичају, окупио се велики број посетилаца, жељни да се забаве, ухвате у коло
и заиграју уз добру музику, коју су
обезбедили: грчки оркестар „Акрополис компанија“, бугарски „Рила“ и
„Коло“ из Тукуље, појачано младима
који уче да свирају.
Одржавање ове манифестације
материјалним средствима je омогућила Самоуправа X кварта, Српска
самоуправа X кварта, Културно удружење „Глас Балкана“ и Фондација
„Бетлен Габор“.
К. П.

звија, а није јој страно ни пружање
помоћи тамо где је потребна. Господин Гак је обећао конкретну финансијску помоћ у фрескописању печујске српске православне цркве и најавио кораке у циљу набавке црквених
звона.
На крају сусрета, јереј Милан Ерић,
парох печујски и Борис Бранковић
захвалили су се свом домаћину на
гостопримству и обећаној помоћи и
позвали га да посети Печуј, како би
узвратили љубазно гостопримство и
упознали га са културним и верским
животом Срба у том крају.

Д

Дешчани осмислили
нови пројекат

ешчани су се поново ангажова- пројекат „FOLcoolTOUR”. Овога пута,
ли на набавци финансијских заједнички конкурсни пројекат вресредстава која обезбеђује дан је 400.000 евра.
Европска унија. Наиме, ЕУ инвестира
У конкурсу се посебно издваја пла10.38 милиона евра у погранични ре- нирани наставак адаптације зграде
гион Мађарске и Србије, путем про- Културног, образовног и верског ценграма прекограничне сарадње, а тра „Свети Сава“. Иначе, укупан дотрећи позив за подношење предлога принос ЕУ за Интеррег-ИПА ПГС Мапројеката намењен је широком дија- ђарска-Србија програм из ИПА фонпазону подносилаца предлога проје- да је 65.124.000 евра.
ката и акција. Он је био отворен до
П. М.
30. септембра ове годиП. М. не.
Дешчани, предвођени Кристифором Брцаном,
председником
КУД-а „Банат“, одлучили су да свој конкурсни
материјал поднесу у
области под називом
„Стимулисање сарадње
у области туризма и
очувања културног наслеђа“, а за прекограничног партнера из Србије изабрали су Уметничко удружење талената „Талентум“ из Суботице. Са поменутом
организацијом Дешчани су успешно сарађивали и у склопу ИПА
Програма прекограничне сарадње МађарскаВладимир Гак, председник Општине -Србија, када су реали- Кристифор Брцан из Деске и Роланд Брезовски из
Инђија
зовали једногодишњи Суботице
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У

ЕТНО

малим радионицама, смештеним у старим кућама или
подрумским просторијама,
труде се да очувају начин обраде и
технику рада из давнина. Појам „занат” је балкански турцизам арапског
порекла и означава вештину или
знање. Поједини занати, основани на
прастаром искуству старословенске
и азијске културе, били су важна при-

Стари српски занати

Умећа која ишчезавају, али нису нестала
Знање и умеће старих мајстора, као основна животна делатност коју оличавају
занати и рукотворине необичне лепоте, очувани су до данас. У ери напредне
технологије, код Срба и даље мајстори дају све од себе да се од заборава
сачувају стари занати и одрже породичне традиције
занати оријенталног
порекла којима су се
углавном бавили муслимани и који су
били везани за градове – кујунџије, бравари, табаци, ћурчије,
казази, папучије, бербери, сапунџије, поткивачи, казанџије,
сабљари, бозаџије и
халваџије. И затечени
занати почели су да
примењују нова, оријентална умећа, посебно у обради коже
и метала, па се тако
некадашњи златари
називају кујунџије, а
штављачи коже – табаци. Средином XVI
века у Призрену је
забележено педесетак, а у Београду тридесетак заната, а значајну улогу занати су
имали и у центрима
као што су Ужице,
Ниш и Смедерево,
као и сви градови на
Kосову и Метохији. За
разлику од града, по
селима је постојао
знатно већи број ковача, воденичара
и грнчара, као и осталих занатлија
везаних за примитивнији начин живљења.

КАЗАНЏИЈЕ
Казанџија је занатлија који прави казане и друго бакрено посуђе, углавном казане за ракију, али такође и казане за спремање хране, џезве и
друге производе. Део посуде у коме ће се налазити храна се калајише јер
је оксид бакра отрован. Казанџијски занат постоји више од пет векова и
један је од најстаријих заната у Србији. Индустрализација и модернизација неумољиво утичу на тихо нестајање овог старог заната. Данас, у 21. веку,
казанџије се углавном баве производњом казана за печење ракије, казана
за топљење масти, прскалица за виноград, котлића за рибљу чорбу и разним
поправкама.

ка и унапређењу заната, водили бригу о члановима који нису могли више
да привређују и
решавају спорове у
сопственим редовима, а за заштиту
својих права пред
властима иступали
су као целина.
Школовање и обука трајали су годинама – шегрт (занатлијски ученик) полагао је испит за
калфу (занатлијски
помоћник), а калфа
за мајстора.
Током XIX века,
после ослобођења
од турске окупацивредна грана старих насеља. Први
је, српске занатлије
подаци о занатима налазе се у срппреузеле су примат
ским владарским повељама из XIV
у бављењу старим
века, у пописима занатлија који се,
занатима у Београду и другим градовима Србије. Истовремено, придошле занатлије из
БУРЕГЏИЈЕ
Аустроугарске донеле су нове занаБурегџија је мајстор (власник) или радник у специјализованој пекари за
те и елементе западноевропске кулпроизводњу бурека (бурегџиница). У неким крајевима се изговара буректуре.
џија, иако је граматички исправно бурегџија. Основна делатност бурегџиKрајем XIX века потребе за занатје је припремање и печење бурека. Када ради у класичној пекари, он
ским производима јењавају због
спрема и хлеб и остале врсте пецива, али се претежно бави прављењем
појаве приступачније полуиндубурека. Када се у нашем народу каже бурегџија, онда се подразумева да
стријске и индустријске робе. Занатје он „мајстор у свом занату“. Бурегџије могу бити прави виртуози у раду
ска производња постепено је слабиса тестом и справљати разне и веома укусне врсте бурека.
ла и одумирала, а у првим деценијама ХХ века услужне делатности све
више постају особеност градских и
заједно са селима и имањима, додеПоловином XVIII века постепено варошких занатлија.
љују одређеним манастирима. У по- је растао број занатлија – хришћана,
пису становништва из 1455. године највише Срба и Цинцара, који су
забележене су занатлије: ковачи, били: пекари, механџије, кујунџије,
обућари, кројачи, кожухари, месари, опанчари, ћурчије, терзије, бојаџије
пекари, грнчари, клесари, колари, и др. Занатлије су биле организоване
воденичари, крчмари и травари.
у удружења занатлија – еснафе, који
Доласком Турака, помињу се нови су се старали о школовању подмлат-

ЈОРГАНЏИЈЕ
Занатлије које називамо јорганџијама, ручно праве своје производе.
Алати које користи у раду су маказе, игла, конац, машина за шивење. Јорган се шије од платна и пуни памуком, а да не би испао материјал којим
је напуњен, зашива се концем. Јорганџије су продавали и по мери по којој
су купци наручивали производе. Некада су се за прављење јорганџијских
производа користили углавном природни материјали као што су вуна и
памук, а производи су били тешки и дуже су трајали. Јорганџијске производе можемо још негде наћи, углавном на пијацама и вашарима. Овим
занатом се данас мало ко бави па је он у изумирању. Лакше је производити савременим машинама и куповати производе јер стари традиционални
занат не доноси зараду. У нашој земљи има још по нека јорганџијска радња, а њену услугу користе углавном старији грађани.

После Другог светског рата нестају друштвене и економске основе

занатске производње, пропагирањем масовне индустријске и ниподаштавањем вредности ручног
рада.
Традиционалне алатке занатлија,
полупроизводи, производи и инвентар појединих радионица, данас су
предмети музејских збирки од велике вредности. Они су сегмент материјалне културне баштине и сведочанство једног времена које је нестало у свеопштој модернизацији и
глобализацији свакодневног живота. 
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Будимпешта, 17. октобар 2019.

Скуп матураната после четврт века

НЕВЕН

Прва генерација Српске гимназије у Будимпешти на окупу
Лепо је било видети зреле људе, који су успешни у свом професионалном и личном животу. После
разгледања школске зграде, посебно дирљив моменат био је улазак у бивше учионице. Надирале
су бројне успомене, разне смешне сцене из незаборавног ђачког живота

О

ве године са навршило равно
25 година од полагања матуре прве генерације ученика
самосталне Српске гимназије у Будимпешти. Дана 21. септембра окупили су се бивши ђаци у зборници Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла” на Тргу ружа.
Од укупно седамнаест негдашњих
матураната, на иницијативу Светлане
Ђурић, главног организатора, позиву
за окупљање одазвало се укупно једанаесторо бивших ђака српске васпитно-образовне установе.
Окупљенима су се ускоро придружили и представници прве генерације Хрватске гимназије, који су се претходно састали у згради њиховог учи-

лишта, где их је поздравила професорка Аница Мандић. Треба истаћи
да су до укидања заједничке Српскохрватске гимназије, до кога је дошло
током лета 1993. године, ови ђаци били
иста генерација, подељена у два одељења. Одељењу „а” разредни старешина је била професорка Марија
Петрић, док је „б” одељењу разредни
старешина био професор Драгомир
Дујмов.
Овом несвакидашњем догађају
присуствовао је укупно двадесет и
један бивши ђак. Слављеницима су се
тог незаборавног дана придружили и
професори: Ација Алфиревић, Ксенија Сушић Марков, Марио Јеркић и
Драгомир Дујмов.
У свом поздравном говору профе-

сор Дујмов је похвално говорио о
генерацији која je ушла у историјат
наше школе на Тргу ружа.
Лепо је било видети зреле људе,
који су успешни у свом професионалном и личном животу. После разгледања школске зграде, посебно дирљив моменат био је улазак у бивше
учионице. Надирале су бројне успомене, разне смешне сцене из незаборавног ђачког живота. Присетили су
се прве директорке, Бојане Симић
Чобан, као и председника матурске
комисије Стојана Д. Вујичића. Присетили су се и првог ђака генерације
Српске гимназије, Рите Ханшут, која
је присуствовала овом фантастичном
догађају. Евоциране су успомене и на
прву божићну прославу у српској
школи и добро упамћено доношење

Страдалнички животни пут Милоша Апића (9)

Гимназијски дани младог Помазлије
У свакој учионици била је постављена мапа Велике Угарске. Није могао да
прође ни један дан, а да професори не проговоре бар по коју реч о неправди
која је Тријанонским споразумом учињена против Мађарске и мађарског
народа. Сваки пут, када би се говорило о Тријанону, Милош је у себи
понављао речи старог проте Георгија Голуба, пароха помашког

А

пић је био повучен, опрезан и
тих и никоме није радо откривао своје мисли. Он је, као и
већина ђака српског порекла, о томе
посве другачије размишљао. Сваки
пут, када би се говорило о Тријанону,
Милош је у себи понављао речи старог проте Георгија Голуба, пароха
помашког, који је вазда узвишено
говорио о српској слави, о косовским
мученицима, о Краљевићу Марку, о
краљу Петру и о српским победама.
Седобради прота је с нескривеном
тугом спомињао помашке Србе који
су погинули у Великом рату: Абжић
Веселина, Светозара и Петра, Мијакић Илију, Руднички Стевана, Арсеновић Велимира, Шошић Младена,
Мирковић Живка, Симин Војина, Панић Живка, Рајковић Душана, Милошевић Веселина, Црногорац Лазара,
Станишић Јована, Голуб Димитрија и
уваженог учитеља Стојић Стевана.
Сетио се и у ратном вихору несталих
Помазлија: Радован Светозара, Ми-

хајловић Михаила, Бурић Косте, Шајн
Уроша и Влајков Димитрија.
То Милош Апић никада није могао
да сметне с ума.
Млади Помазлија је имао одличну
меморију. Памтио је готово сваку реч
коју је директор Бела Гајда изговорио
на великој свечаности поводом обележавања 25. годишњице од оснивања Мушке реалне гимназије „Арпад”.
Његове реченице беху одраз општег
расположења и националног осећања тадашње мађарске интелигенције.
„Сплетом несрећних околности,
владарски скиптар смо, можда, и испустили из своје руке. Непредвиђене
случајности нашу рачуницу, можда,
и јесу упропастиле. Наши се најважнији планови, можда, и јесу изјаловили. Победа лако може да нас изневери, па да се претвори у сушту супротност. Међутим, постоје победе
које се никако не могу завршити поразом.
Постоји једна земља која нема ни-

бадњака са Пилишких брда, као и на
извођења вертепа. Није заборављена
ни опроштајна свечаност са много
суза, као ни матурски испити.
Истовремено, окупљени бивши
ђаци су одали почаст Чили Колесар,
припадници ђачке генерације 1990–
1994, која је пре неколико година, нажалост, преминула.
После посете Српској гимназији на
Тргу ружа, учесници овог јубиларног
сусрета кренули су у ресторан „400“,
где су уз добру музику и хармонику
Крунослава Агатића Киће запевали
и заиграли. Овај несвакидашњи сусрет био је веома успешан, а трајао је
до ситних сати. На крају је пала одлука да ће се убудуће чешће приређивати слични сусрети.
Д. Д.

ФЕЉТОН
национални живот се свео на један
комадић бивше нам државе. На том
остатку бивше нам отаџбине још увек
успевамо да себе предамо узвишеним осећањима: а то је наша национална култура. Захваљујући управо
својој националној култури, пред
нама се отварају широка врата слободе.
Када је антички тиранин, краљ Минос, међу зидине критског лавиринта
затворио неимара Дедала, искусни
изумитељ се сину Икару овим речима
обратио: „Terras licet et undas obstruat,
– at coelum certe patet! Иако су земља
и море затворени за нас – али небо
је, ипак, отворено! Ibimus illac! Пођимо,
дакле, у том правцу!". (...)

каквог разлога да доживи потпуни
пораз и слом: то је наша отаџбина
непролазне културе...” – започе свој
говор директор Гајдa.
Милош је тек касније, од Ђерђа
Балога Вашадија, професора историје, сазнао да је директор овај цитат
Драгомир Дујмов
позајмио
од
шкотског историчара и филозофа
Томаса
Карлајла.
„Управо оног
часа када нам је
држава отета,” –
наставио је директор – „тада је
украдена и наша
постојећа власт
а такође и наша
стара слава. Свето тело хиљадугодишње нам
Мађарске је раскомадано. Наш Старо здање гимназије „Арпад” у Будиму
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СУСРЕТИ

Промоција књиге проф. др Миливоја Павловића

„Венац од трња за Данила Киша” и на мађарском
У Библиотеци за стране језике у Будимпешти, представљено је мађарско издање књиге Миливоја
Павловића „Венац од трња за Данила Киша“. Ова студија је на српском језику објављена пре четири
године, поводом 80 година од рођења и 25 година од смрти Данила Киша, а пре две године
представљена је у просторијама Српског културног центра у Будимпешти

К

њигу проф. др Миливоја Павловића је на мађарски језик
превео Предраг Степановић,
писац и универзитетски професор у
пензији, док је корице књиге осмислио Милан Ђурић, академски ликовни уметник из Будимпеште. Он је, у
својству в.д. директора Српског културног центра, издавача књиге на
мађарском и организатора њене промоције, најпре поздравио самог аутора, затим Александра Гајовића, државног секретара Министарства за културу и информисање Владе Србије,
Ивана Тодорова, амбасадора Републике Србије у Мађарској и Петра
Милошевића, српског књижевника и
пензионисаног универзитетског професора из Мађарске, као и чланове
Српског позоришта из Мађарске: Милана Руса, директора ове институције
и Петера Бенкеа, истакнутог мађарског глумца, који су уприличили пригодан уметнички програм.
Госте је, такође, поздравила директорка Библиотеке за стране језике
Ана Мариа Пап, која је истакла задовољство што ће у тој установи бити
доступни примерци нове књиге и што
се на овај начин и Мађарска придружује обележавању тридесетогодишљице од смрти и 85. годишњице рођења Данила Киша. „Ово је још једна
књига у нашој библиотеци на мађарском језику, којом се обогаћује и српски и мађарски културни живот. Овде
постоје 46 примерака дела Данила
Киша, као и 18 књига српских писаца
преведених на мађарски језик“, рекала је Пап.
Александар Гајовић је истакао да

Министарство информисања и културе, као један од покровитеља манифестације „Месец српске културе“ у
оквиру кога је одржана и ова промоција, уме то да цени и поштује и препознаје вредности и значај једне овакве активности.
- Ова манифестација следи као реализација постигнутог договора две
владе, мађарске и српске, на заједничкој седници одржаној пролетос у Суботици. Дивно је што се „Месец српске културе“ одржава и у другим
градовима Мађарске, што омогућава
зближавање два пријатељска народа.
Др Миливоје Павловић је познати
културни и јавни радник, професор
универзитета, новинар и публициста.
Овом делу капиталног значаја, преведеном на мађарски језик, безрезервну
помоћ је пружило Министарство културе и информисања. Павловић је
дубоко зашао и завирио у стваралаштво великог Киша и у његову позамашну заоставштину, откривајући
мистерије и тајне које су биле непознате широј јавности - истакао је државни секретар.
Реч је затим добио аутор књиге,
који је истакао да Данило Киш представља репрезентативну деоницу
наше књижевне и уопште, културне
баштине.
- Киш је светски писац српског имена и нашег порекла, један од највећих
који су писали на српском језику.
Прве књиге које је објавио били су
изванредни преводи мађарских песника Ендреа Адија, Миклоша Раднотија и Атиле Јожефа, које су га учиниле светским писцем. Његово дело се

свакодневно премерава и осветљава
из различитих углова и тако ће бити
и надаље, док је српског језика и књижевности. Иако је био космополита и
светски путник, Данило Киш је свуда
писао на српском језику; на том језику је и постао писац. Овај језик је његова права отаџбина, иако се данас
многе културе, мађарска, француска,
црногорска и јеврејска отимају о мртвог Киша. Његово дело, изникло из
духа креативног немирења, свакодневно се премерава и осветљава из
више углова. Кишове књиге су најтрајнији споменик његовом делу, трајнији
од споменика од бронзе. Како је једном написао Петар Естерхази, мађарски писац који је у међувремену и сам
отпловио преко реке смрти, код Киша
имамо и смрт и бесмртности у истој
личности", нагласио је проф. др Миливоје Павловић.
Разговор о књизи заокружио је Петар Милошевић, евоцирајући успоме-

У

Захвалност за петогодишњу сарадњу
диције у XIX кварту на путовањима у
Сомбор и Београд.
Чланови КУД-а „Табан“ су својим
наступом подигли атмосферу, изводећи неколико српских игара. Бугаре

К. П.

др Миливоје Павловић, Петар Милошевић и Александар Гајовић

Вече националних заједница у Кишпешту

присуству великог броја посетилаца, председници мањинских
самоуправа Кишпешта били су
позвани на бину Дому културе, где им
се обратио заменик начелника овога
кварта Ђерђ Винцек, захваливши се
на успешном раду и сарадњи у протеклом петогодишњем мандату. Тиме
је 21. септембра почело традиционално Културно вече народности у Кишпешту, које је ове године одржано
по 23. пут.
Фолклорним и културним програмима представило се девет народности. Сваки председник укратко је
представио своју мањинску самоуправу и њен рад у протеклој години.
Борислав Рус, председник Српске
самоуправе Кишпешта, поменуо је
заједнички рад са другим самоуправама, ширење веза са матицом и екскурзије. Такође је истакао успешно
представљање српске културе и тра-

не на Данила Киша и комеморацију
поводом његове смрти, у време пада
комунизма. Данило Киш је, према речима Милошевића, био страдалник
два политичка система, фашизма и
комунизма, чији пад није доживео,
али га је предосећао. Петар Милошевић је, такође, говорио о садржају,
структури и редоследу књиге професора Павловића и констатовао да се
не ради о класичној монографији,
него о књизи писаној и састављаној
на врло занимљив и оригиналан начин, са основним текстом аутора и
цитатима Данила Киша и о Данилу
Кишу.
Ово информативно књижевно вече
завршено је познатом песмом „Тужна
је недеља“, Ласла Јавора. Композитор
овог светски познатог шлагера је
Реже Шереш, а песму су на српском
и мађарском језику извели Милан Рус
и Петер Бенке.

је представила група „Мартењица“,
Немци су својим програмом приказали резултате рада забавишта и
основне школе, а Хрвати своје Гимназије. Јермени су представили своје

позориште и оркестар. Румуни и
Роми су дошли са оркестрима, а Пољаци и Грци су приказали своје народне игре.
Као и увек, после програма био је
понуђен велики избор гастрономских националних специјалитета. На
српској трпези није било изненађења,
служили су се ћевапи, ајвар, гибаница
и проја, а поново је најпримамљивији
био пикантни пасуљ пребранац.
K. П.
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ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ
Српски педагошки и методолошки центар расписује
литерарни конкурс за све школе са српским наставним
језиком и за школе где се српски језик предаје као наставни
предмет. Конкурс је расписан до 20. новембра 2019. године.
За основну школу су предвиђене три теме и за гимназијалце
три. Дужина рада је од 3000 до 5000 карактера (једна до две
куцане странице). Радове треба слати у електронској
форми на имејл: szerbpedkp@gmail.com и потписати
шифром. На исти имејл послати своје име, наслов рада,
разред и шифру под којом је рад послат. Куцати у фонту
Times New Roman. Обавезно је да се рад пошаље и у
ћириличном рукопису, на адресу: Szerb Pedagógiai és
Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa 3.
Теме за основне школе:
1. Матерњи језик, најкраћи пут до срца
2. Чувајмо сваку реч српског језика
3. Најлепши су снови на матерњем језику.
Теме за гимназију:
1. „На српском језику разговарам са муњама“ (Никола
Тесла)
2. „Српски језик је рајски језик“(J. J. Змај)
3. Ћирилица је велики допринос културној баштини
Европе
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
19. 10. Вечерње
		
20. 10. Св. Литургија 		
26. 10. Вечерње
27. 10. Св. Литургија 		
30. 10. Вечерње
31. 10. Св. Литургија 		

- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Петка)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Српско позориште у Мађарској

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
„НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ”
Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни позив
свим заинтересованим образовно-васпитним установама,
српским самоуправама, српским институцијама и физичким
лицима на територији Мађарске, да предложе кандидате за
доделу признања „Најдражи учитељ” за 2019. годину.
Признање „Најдражи учитељ” се додељује српским
просветним радницима за допринос квалитетном образовању
и васпитању деце и младих, неговању и очувању српског
језика, културе, традиције и идентитета на територији
Мађарске.
Право да буду предложени за доделу признања "Најдражи
учитељ" имају: тренутно запослени у предшколским установама,
основним школама, као и средњој школи, ђачком дому и
високошколским установама на територији Мађарске, као и
просветни радници који су свој радни век посветили очувању
српског језика и идентитета и тренутно су у пензији.
Критеријуми за доделу признања „Најдражи учитељ”:
- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са децом,
ученицима, односно студентима;
- Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави
и ваннаставним aктивностима;
- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном
угледу у нашој заједници;
- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година радног
стажа у српском народносном/мањинском образовном систему.
Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због чега
сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде добитник
признања „Најдражи учитељ”.
Предлоге очекујемо од 20. новембра 2019. године, путем поште на
адресу Српског педагошког и методолошког центра (Szerb
Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.)
или путем имејла szerbpedkp@gmail.com
Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће донети
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након одлуке,
резултати ће бити објављени у Српским недељним новинама.
Све додатне информације можете добити путем телефона
06 70 339 2995.

www.snnovine.com

29. октобра 2019. у 17.00
У Сегединском српском клубу
Улица Шомођи бр. 3
Уједно вас обавештавамо да је најављена Света
литургија са
учешћем хора у сегединској српској цркви, која је била
планирана за 10. новембар, отказана из објективних
разлога.
Организатори

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.
Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца
Свира оркестар „Коло” из Тукуље!
Место програма:
Ferencvárosi Művelődési Központ
(Budapest,. IX Haller u. 27.)
Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска
Месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ

Реализацију манифестације помогли су:
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање,
културу и спорт Сегединске градске самоуправе,
Република Србија - Министарство спољних послова Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону,
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
комедија

Играју:
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Мирко Митар Кркељић и Јанош Деги
Режија: Јанош Деги
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи
Музика: Милан Рус
Костим: Ноеми Борбељ
Сценографија и техника: Тибор Прагаи

Сцена позоришта:
Budapest, VI Nagymező u. 49.

„БИБЛИJA И ДРУШТВО“

У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”

30. 10. - Дом народности (Ул. Островски бр. 6)
17.00 - Српска „плесачница” - КУД „Банат“
9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме
и народне музике
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече

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

Цена улазнице: 2000 фт
Резервације на тел: +36 30 9894 783

Сегединска месна спрска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на предавање
Стевана Бугарског из Темишвара

Од 30. октобра до 25. новембра 2019.

28. октобар 2019. у 19.00 ч.

Играју: Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус,
Јанош Деги и Нито Инкогнић
Режија: Јанош Деги
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи
Музика: Милан Рус
Костим: Ноеми Борбељ
Сценографија и техника: Тибор Прагаи

ИНФО

Српски педагошки и методолошки центар расписује

У III кварту, у породичној кући, комфорна соба
од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914
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
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ГОСТОВАЊЕ

Промоција књиге Александре Нинковић Ташић

Како су „Звездобројци” дошли до светлости

У свечаној сали задужбине Саве Текелије, одржана је промоција књиге „Звездобројци“, чији је аутор
Александра Нинковић сама објаснила значење наслова књиге: „Звездоброј је стара српска реч, која се
могла чути у Врању и његовој околини. Значи надарено дете - оно које гледа у звезде."

К

њига „Звездобројци” је, према
речима ауторке, састављена од
делова прича које су записали
Пупин, Тесла и Миланковић, остављајући запис о својим суперхеројима и
о свом детињству, као и о највећој
снази која их је водила кроз живот.
Промоцију је отворио в.д. директора Српског културног и документационог центра у Мађарској, Милан Ђурић. Он је том приликом поздравио
све пријатеље српске културе и подсетио да је и ове године на манифестацији „Месец српске културе“ било
неколико занимљивих промоција из
области издаваштва, белетристике и
туризма. Поздравио је гошћу Александру Нинковић Ташић, која је мултикултурни амбасадор „Унеско клуба“ Универзитета Сорбона и председница Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“. Са њом је овога пута био и новинар Александар
Гајшек, директор издавачке куће
„Агапе“.
Ауторка је рекла да књига садржи
записе из живота Ивана Ђаје, Јована
Цвијића, Атанасија Николића и Руђера Бошковића. Ови генијални научници градили су своју личност кроз
односе са другим људима, а о њима
дознајемо више кроз анегдоте, писма,

ТУРИЗАМ

Александар Гајшек и Александра Нинковић Ташић

путописе и сусрете. Књига је необичан путоказ ка животу вредном живљења, а у центру већине прича је
захвалност. Захвалност упућена мајци, или Светом Сави, или као у Ђајином случају, песнику. Сви су они учитељи скромности и доброте.
Александар Гајшек, новинар и добитник многих награда, који је нарочиту популарност постигао радом на
РТВ Студијо Б, где је приказано преко 400 епизода емисије серијала
„Агапе“, рекао је да му је изузетна

част што је промоција уприличена у
задужбини великана и добротвора
српског народа какав је био Сава
Текелија.
„Имао сам привилегију да, као
уредник емисије, разговарам са Патријархом Павлом, Владетом Јеротићем, Емиром Кустурицом, Душаном
Ковачевићем, Матијом Бећковићем,
Јеленом Генчић и другима, а посебно
ми је драга „Агапе антологија“, која
садржи 12 штампаних ексклузивних
телевизијских интервјуа са највећим

и најзначајнијим личностима данашњице", истакао је Гајшек.
О књизи „Зведобројци“ је рекао да
је приређена на основу Пупинове
књиге „Са пашњака до научењака“,
Теслиних „Мојих изума“ и Миланковићевих „Сећања“ и да су то занимљиви одломци о одрастању три
светска научника, који су у току свог
рада и живота увек истицали да је
важније од свега бити човек. Причао
је о својим сусретима и разговорима
са академицима, научницима, али и
спортистима, као и о утиску да су сви
велики људи дискретни хероји, једноставни, са мером поштења, честити и
смерни.
Разговор између Александре Нинковић Ташић и Александра Гајшека
је текао спонтано, кроз размену искуства два сјајна интелектуалца, једног
писца и истраживача и једног новинара, уредника и издавача.
Оба говорника трагају за оним темама које би биле занимљиве модерном човеку, који пати од кризе идентитета и који тражи смисао и животну радост. Питања, као што су: „ко сам
ја и куда идем?“, су вечита и универзална питања на која човек тражи
одговор.
Славица Зељковић

Представљени салаши Војводине

Антистрес терапија на панонски начин

тине хиљада колико их је било, данас
има око тридесетак хиљада.
„У књизи и серијалу обухваћени су
салаши који су туристички валоризоТуристички и гастрономски водич, као и телевизијски серијал „Салаши за Вас“, вани и који нуде нешто чега у савременом свету нема, а то је ’анти стрес'
представљен је српској и публици у Будимпешти. У књизи и серијалу
терапија на панонски начин. Обухвата 65 туристичких и винских салаша,
обухваћени су салаши који су прилагођени туризму и који нуде нешто
са мапом салаша, приказује сто салачега у савременом свету нема, а то је „антистрес терапија”
шарских јела и 60 рецепата, у циљу
чувања традиције која је блиска љуа промоцији одржаној у среду,
Професор Ћурчић је говорио о сељених места, ван села и градова. дима и у Војводини и у целој Пано25. септембра у Српском кул- настанку салаша и представио био- Они се данас мењају у зависности од нији", истакао је гост.
турном центру у Нађмезе ули- графију аутора. Мирослав Божин се туристичких потреба, а обично се
Катарина Бачи
ци, учествовали су: Мирослав Божин, од 1970. године бави новинарством, а задржава главна
аутор књиге „Салаши за Вас" и исто- до сада је радио у више водећих ре- кућа. На салашима
именог ТВ серијала, и Бранислав Ћур- дакција. Објавио је књиге: „Чарде на може да се искуси
чић, истoричар, који дао уводну реч. Дунаву“, „Гастрономија Суботице“, сеоски живот, што
Промоција је отворена песмом „Туристички и гастрономски Апатин“, је данашњим тури„Ајмо на салаш“ Банета Крстића, из „Салашарски гастрономски водич“, стима веома интепознате групе „Гарави сокак“, а госте „Публицистичко-гастрономски во- ресантно.“
је у име организатора поздравио Ми- дич“ и „Стапар, приче и јунаци“.
По речима Милан Ђурић, в.д. директора Културног
Ради и ТВ серијале и у овом послу рослава Божина,
и документационог центра Срба у учествује цела његова породица. По- салаши су заштитМађарској, истакавши да је до ове сле ТВ серијала „Чарде на Дунаву“, 52 ни знак Војводине
промоције дошло на иницијативу пот- епизоде чувеног редитеља Петра и представљају
председника ССМ-а Игора Руса, чији Латиновића и дванаест епизода „Са- цивилизацију која
је таст Стапарац, као и сам аутор, лаши за вас“, породица Божин почи- траје 300 година и
професор Ђурчић.
ње са снимањем новог циклуса, у која је почела да
Игор Рус је представио и Mилену сарадњи са РТВ-ом.
нестаје почетком
Рацков Ковачић, Стапарку, директорО раду аутора проф. Ђурчић каже: XX века. Почетком
ку Галерије „Коњовић“ из Сомбора, „Назив салаш потиче од мађарске овог века поново
која има намеру да у Будимпешти речи szállás, што значи преноћиште, су се појавили у
представи уметничка дела Милана конак. Овај назив се јавља у свим срп- једном новом свеКоњовића, једног од највећих срп- ским крајевима. То су, по речима тлу. Остало је мало
ских сликара.
проф. Ћупурдије, насеобине ван на- салаша, од три сто- Бранислав Ђурчић и Мирослав Божин
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Будимпешта, 17. октобар 2019.
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Стазама Свете Горе (1)

Место духовног уздигнућа и повратка себи

Легенде казују да је на Светој Гори некада постојало и више стотина самосталних манастира. Данас их је 20 и имају строго
дефинисано место у светогорској хијерархији. Најугледнији и најстарији манастир је Велика Лавра, а за њим следе Ватопед,
Ивирон, Хиландар, Дионисијат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф, Дохијар, Каракал, Филотеј, Симонопетра,
Свети Павле, Ставроникита, Ксенофонт, Гиригоријат, Есфигмен, Пантелејмон Констамонит

П

олуострво Атос дуже од 1000 година је Света Гора, Богородичин
врт православног света, монашка
република у којој живе само калуђери.
Њихов идеал је да као анђели на небу
непрестано појањем славе Бога и Богородицу. Данас је на Светој Гори Атонској
живо 20 манастира и мноштво мањих
монашких заједница. Сви су они светиње, а изнад свих и физички и духовно
стоји Атон, врх Атоса и на њему црквица
Метаморфозис - Преображење, пише у
својој недавно објављеној књизи новинар Борис Суботић.

ображај. Њих на најтеже испосничке
подвиге и одрицања подстиче горућа
жудња да духовним очима виде божанску светлост и осете „нестворене
Божанске енергије".
Највиши је то додир с Богом који
смртник може да достигне, верују исихасти. Сваке године 18. августа хиљаде
православних поклоника из целог света пење се на 2033 метра високи врх
Атон да би у целоноћној свечаној молитви дочекали величанствени призор
свитања на Преображење.
Зашто Атос, који се не помиње у Би-

Атон, највиши врх Свете Горе
Празник коме је овај храм посвећен
подсећа на новозаветни догађај када
се Христ први пут „преобразио” из
људског облика и приказао у божанској светлости пред апостолима на врху горе Тавор у Светој земљи. Хришћански мистици исихасти, тиховатељи, дуже од миленијума долазе и покушавају да у величанственој планинској
пустоши Атоса доживе сопствени пре-

блији, привлачи православце дуже од
хиљаду година? Зашто је Атон за Светог Саву био посебан? У житију оца
српске цркве, које је писао његов брат,
краљ Стефан Првовенчани, налази се
дирљив и веома личан опис Савиног
молитвеног тиховања и радосног плача на Атону.
Сава је два пута боравио у библијској Светој земљи, али брату, биографу

ИЗАЗОВНИ ВРХ АТОН
Одлазак на Атон, врх Атоса, одвајкада је врхунац подвига за светогорске
монахе. Они се на њега не пењу као световни људи, свештеници, чак ни као
монаси из спољног света. Светогорци за успон на Други Тавор, место мистичног преображења, морају да добију дозволу од манастирског игумана, или од
Старца, како се назива духовни учитељ у скитовима и келијама. Зато су многи светогорски монаси провели живот на Атосу, а врх свете планине су са
жудњом гледали само издалека.

СВАКО НОСИ СВОЈ АТОС

Неки очекују да на Атосу пронађу свеце, па се разочарају, јер су монаси
само људи. Неки су саблажњени утиском да је исувише модерног света стигло
на Атос. Свако Свету Гору доживљава на свој начин. После неколико посета
није тешко схватити да је увек било тако. Цареви и краљеви су дизали монументалне цркве и манастире, величајући своју земаљску силу, а скромни
монаси су тражили Божју светлост и милост. Највеће откриће и преображај
на Светој Гори доноси спознаја да сваки човек свој Атос носи у себи.
са тих путовања, није пренео ниједан Акратоса, врха прстоликог полуострва.
тако драматичан утисак. Зашто су, по Исихасти, ћудљиви монаси мистици,
предању, први Срби на Свету Гору сти- први су стигли на Свету Гору пре 1000
гли у X веку са Светим Павлом Ксиро- година. Откад су прогнани из кршева
потамским и настанили се у подножју Синаја у Светој земљи, они су лутали и
купе Атоса, одакле се најлепше види тиховали на многим планинама. Свака
бескрајна игра облака око његовог вр- заједница тиховатеља у врлетима и
ха? Зашто је Света Гора била тако зна- шумама називана је светом гором, али
чајна за наше свете лозе Немањића, је само Атон, врх масива Атоса, стекао
назив Други Тавор. Зато је само једна
Лазаревића, Бранковића?
Док посетилац лута старим мона- Света Гора Атонска.
У православном свету важи правило
шким стазама, Атос му приповеда причу о светој планини чији се масив пола- да се нико не може назвати савршеко издиже дуж полуострва дугог 40 и ним поклоником ако уз Свету земљу
широког 12 километара. На самом ју- не посети и Богородичин врт, Свету Гожном крају, маса стена налик пршље- ру Атонску. Светогорско ходочашће у
новима нагло се уздиже у небо као белоглава купа окруњена
облацима. Пут до ње
много је више од физичког преласка око
750 километара кроз
Моравско-вардарску
долину и Македонску
низију до обале Егејског мора. То је изнад
свега духовно путовање кроз миленијумске
вртлоге времена до корена медитеранске цивилизације која је изнедрила Европу.
Атос је и пре хришћанства био света
планина. На његов врх
се ходочастило од праисторије. Поклоници
хеленског бога над боговима Зевса подигли
су му храм са кипом
чија је глава била овен- Црквица Маре Бранковић
чана
дијамантском
круном, а очи су му биле Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Покрајинског седва драга камена. Антички кретаријата за културу и односе са верским заједницама АП Војзаписи казују да је кип толи- водине, Управе за сарадњу са дијако блистао од ватре са спором и Србима у региону Миниоколних жртвеника да је старства спољних послова Репуслужио као светионик мо- блике Србије и Фондације „Бетлен
репловцима који су се кло- Габор”
нили опасних вода око
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СНН
ПИРАМИДА ОД БЕЛОГ МЕРМЕРА
Врх Свете Горе Атон је огромна пирамида од белог мермера, веома отпорна на ерозију, вечно иста и сјајна, као небески свет. Око њега се сударају ваздушне струје са источне стране, са отвореног Егејског мора и из Светогорског
залива са западне стране, стварајући масе облака који најчешће обавијају
главу свете планине и ветрове који достижу орканску снагу. Када подивљају,
они чупају из корена високе борове као да су влати траве и разбацују их као
паперје. Тешко је описати осећање ужаса и праисконског страха који обузима сићушно људско биће док пролази кроз хектаре пустоши под врхом Атоса
после такве олује. Када се змије ваздушних струја изувијају и испреплићу око
литица Атоса, тада море око њега прокључа и застрашујућом снагом баца
као орахове љуске све што плови у близини.

Укрцавање путника у луци Уранополис

Манастир Каракал, који је обновио Свети Сава
српској традицији има изузетан значај.
У прошлости, поклонички одлазак у Јерусалим називао се Велико поклоњење. Српско поклоњење био је назив за
ходочасну посету Атосу.
Легенде казују да је на Светој Гори
некада постојало и више стотина самосталних манастира. Данас их је 20, и
имају строго дефинисано место у светогорској хијерархији. Најугледнији и
најстарији манастир је Велика Лавра, а
за њим следе Ватопед, Ивирон, Хиландар, Дионисијат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф, Дохијар, Каракал, Филотеј, Симонопетра, Свети
Павле, Ставроникита, Ксенофонт, Гиригоријат, Есфигмен, Пантелејмон Констамонит.
Од ових 20 манастира, 17 је византијских, који су данас грчки. Три су словенска. Најугледнији међу њима је Хиландар, највећи је руски Пантелејмон,
а Зограф припада Бугарима. Самосталним манастирима подређене су
зависне монашке заједнице нижег ранга, зване скитови. За њима следе још
мање калуђерске заједнице: келије, колибе, станишта и испоснице и тиховатељнице (молчалнице).
Путовање на Атос често није идилично. Путника умарају дуга вожња, гужве на границама, билетарницама, сапутници, па и однос према поклоницима у неким манастирима. Понекад ме
је обузимала мрзовоља због таквих
проблема на путовањима и убеђивао
сам себе да више нема разлога да
одлазим на Свету Гору.
После извесног времена, поново се
јављала незадржива жеља да се вратим на Атос, који није хтео да ме остави на миру. Када сам стазама које нисам познавао стизао до циљева којима
сам стремио, падала ми је на ум библијска изрека: „Ко тражи, наћи ће. Ко
куца, отвориће му се". Често сам се питао зашто се враћам Атосу, који сам
већ највећим делом препешачио. Био
сам и у свим светогорским манастирима и уверио се да су немањићки у Ста-
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литица. Са њих јак ветар лако може да
баци човека у понор, где се у страхотној дубини ломе бескрајни низови белих крести таласа Егеја. Када поглед
са хипнотичког амбиса скрене уназад,
ка гребену Атоса, указује се други низ
таласа, небеских, од густих облака из
којих често допире потмула грмљавина. Они као тамна лавина јуре низ литице, али када стигну до линије манастира и скитова, распршују се на њима
у прамичке магле. Као што се морски
таласи разбијају на хридима у милијарде капљица. И тако у бесконачност.
Од када је света и Атоса.
Стрепња и несигурност су сећања
која преплављују посетиоца када дође
на места тиховања изнад амбиса, с
планинском олујом за леђима. Међутим, када прође први страх, ум се чудесно смирује, а чула се изоштравају и
бистре у доживљају бескрајно много
боја, мириса, звукова. На ивици смрти
живот се осећа у невероватној бујности. Мешају се осећај маленкости човека у суровој дивљини и осећај сврхе

и важности истог слабог људског бића
кога и на таквим местима чува нека
доброћудна виша сила.
На Свету Гору Атонску сам први пут
пошао с планинарским водичем Драганом Павловићем, с којим је свако путовање авантура. Баш као што он воли
да каже новим члановима групе: „Браћо, ово није обично планинарење, ово
је ходочашће и чекају нас искушења.
Не одустајте, шта год да се деси. Тек када се вратите кући схватићете где сте
били и пожелећете да се вратите.” Показало се да је у праву.
Други пут, а и сваки следећи, најбољег светогорског путовођу сам носио у
ранцу. Тај водич без премца је књига
Димитрија Аврамовића „Света Гора са
стране вере, художества и повестнице”, ремек-дело које даје невероватно
прецизну и целовиту слику микросвета на Атосу, где је аутор провео целу
1846. годину. Нема речи које би описале његов ентузијазам, интелигенцију и
сналажљивост да завири у тајне њихових ризница и архива, што је и данас

ром Расу лепши, или бар у мени буде
дубље емоције. Попео сам се неколико
пута на врх Атоса, и требало би да ми
је већ досадило. Али није. О чему је онда реч?
Одговор ми је дао српски монах из
окрутне Унутрашње Каруље, станишта
подвижника на вертикалној литици изнад мора. Упитао ме је зашто долазим
на Свету Гору, наизглед незаинтересовано. Било је више него очигледно да
нисам скрушени богомољац.
- Ви имате монашко послушање, а ја
своје, да сведочим о овом времену и
људима у њему - одговорио сам.
Отац Макарије се насмејао.
- Вешто изврдаваш. Овде си јер си
призван. То призвање ни сам не разумеш, али му верујеш и пратиш га. То је
добро - рекао ми је.
Сваки пут када бих се вратио у
спољни свет, утисци и доживљаји су
попуњавали празнине у слици Свете
Горе. Открио сам много готово избрисаних српских ликова који су некад
били значајни за цео православни
свет, заборављене задужбинаре, племиће просветитеље и монахе који су
живот посветили одржавању жара
српске писмености, језика и националности у вековима османског мрака и библијског егзодуса Срба из матице.
Прави дух старог поклоништва, ко
жели да осети, на Свету Гору би требало да крене у пешачко ходочашће, од Црква Светог Илије под Атосом
манастира до манастира. Пешачке поклоничке групе су човечанство у маНЕ ВЕРУЈУ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
лом, са свим лепим и ружним особинаРетки су манастири који одбијају помоћ ЕУ. Њихови сумњичави монаси
ма. Неки после првог већег напора масматрају да су модерни „латини" варалице као и они стари, и да не дају новац
лодушно одустану од ходочашћа. Има
без задњих намера. Међу доследним традиционалистима су калуђери Кони оних који посрћу од напора, а онда
стамонита, задужбине српског великог челника Радича Поступовића. Велики
напросто полете од неке тајанствене
снаге која набуја у њима.
војсковођа је у времену пропасти српске државе, које му се чинило као приближавање Судњег дана, обновио од темеља срушени манастир и у њему је,
Дугу историју Свете Горе, описивану
као монах Роман, провео последње земаљске дане. О томе посетиоцима из
на милионима страна књига, могуће је
Србије обавезно причају калуђери Костамонита који живе у сиромаштву и
разумети током само неколико минута
користе петролејке, али ће вас срдачно дочекати чак и када сте неочекиван
посматрања сутона са висова Светогост, задоцнео на путу.
горске пустиње где су тиховали први
монаси. То су опасна места на ивицама

Будимпешта, 17. октобар 2019.
БОГОМАЈКА ЗАМЕНИЛА АРТЕМИДУ
Шуме Атоса биле су у паганско-хеленско доба посвећене Артемиди, богињи лова, дивљине, господарици и заштитници дивљачи. Научници кажу да је
она, уствари, много старије божанство, праисторијска богиња природе, родитељка, чији је култ био толико јак у народу да су Хелени морали да је уврсте
у Пантеон богова на Олимпу, само под другим именом. Када је хришћанство
победило олимпијске култове, следбеници нове вере су на месту Зевсовог
храма изградили црквицу посвећену Преображењу Господњем и наставили
традицију свете планине, укључујући и поклонички успон. Цело полуострво
добило је тад и новог женског патрона и посвећено је Богомајци.

више него тешко. Он је направио прво
и једино икад написано збирно сведочанство о српској баштини на Светој
Гори. Велико је питање да ли је такав
подвиг могуће поново извести, јер је
Света Гора одувек била полигон доказивања цивилизацијске надмоћи православних држава које су ту имале манастире.
Тужни резултат тог надметања су
уништење, крађа и препродаја огромног броја српских књига којих је било
у многим манастирима. Захваљујући
Аврамовићу бар знамо да су постојале. Он је био и први српски истраживач који је преписао и публиковао део
повеља српских владара и племића који су били најважнији ктитори и заштитници Атоса од XIII до XVI века. Тада је Србија била једина економски и
војно моћна православна земља која је
могла да даје довољно монаха и новца
и спасе манастире од гашења.
Књига коју је 1847. објавио Димитрије Аврамовић уверила је тадашње Србе да Хиландар заиста постоји, да он
није само мит у народном предању које га је после векова непостојања Србије сместило у вилински свет и назвало „Бијел Вилиндар усред Горе Свете”.
Иако је уствари шарен и на крају Атоса. Аврамовићев путопис пробудио је
интересовање и српске јавности и
светске науке за Немањину и Савину
задужбину, чиме ју је спасао.
По легенди, једна светогорска бура
је задесила брод којим су Богородица
и свети апостол Јован након Христовог
васкрсења кренули на Кипар у посету
васкрслом Лазару из Витаније, који је
тамо био епископ. Невреме је одвукло
и насукало брод на средину источне
обале Атоса. Ту се, на благом узвишењу
изнад морске обале, у амфитеатру међу планинским обронцима с којих се
сливају бистри потоци, налазио градић
Клеонаи с чувеним Аполоновим светилиштем.
Када је Богородица ступила на тло,
казује предање, сви пагански кипови и
храмови су се од силине духа Божјег
заљуљали и срушили, укључујући и
Зевсов храм на врху Атон, који је нестао у блеску и грмљавини.
„Видевши у овоме провиђење Божје, пагански народ прими веру Христову, а на месту паганског храма подигоше дрвени хришћански манастир”. наводе хришћански писци.
Пo светогорском предању, Богоро-

дици се Атос толико допао да је молила свог сина да јој дарује полуострво
за њен врт побожности и молитве. Он
јој је услишио жељу и Атос је постао
Света Гора у којој су се настанили монаси. Први међу њима су били пустињаци који су као пребивалишта користили пећине или су правили трошне
колибе у дивљини, не марећи ни за
шта материјално и не остављајући монументалне грађевине које би сведочиле о том добу. Остало је само предање, жилаво као макија и опојно као
мирис цвећа које расте из камена Светогорске пустиње, области на крајњем
југозападу полуострва где су живели
први испосници - тиховатељи, исихасти.
Данас на истом месту обитавају последњи усамљеници ове врсте, ћутљиви подвижници који непрестано понављају молитву срца „Господе помилуј",

усклађену с ритмичним дисањем, да
би дошли у стање у коме ће осетити
„нестворене божанске енергије".
Писани подаци о Светој Гори казују
да су први монаси, доцније светитељи,
Петар Атонски и Јефтимије Солунски,
стигли тек у VII веку у сурови крш под
врхом Атоса. Света Гора је убрзо постала уточиште монаха мистика и испосника који су бежали од исламског
прогона из својих пустињских и планинских насеобина у Египту, Сирији и
Малој Азији.
Следећи талас пустињака били су
калуђери-бегунци из ромејских градова који су стизали у VIII. и IX веку носећи иконе и реликвије, иако је то могло

да их кошта главе. Иконоборачки ромејски владари су поштовање светих
слика и моштију називали идолопоклонством и немилосрдно су их уништавали, као и људе који су их сматрали светињама.
До краја верско-грађанског рата, у
коме су однели победу, иконобраниоци су у пећинама на недоступним литицама Атоса чували спасене ликове
светитеља.
Машта је доцније учинила своје, па
су створене бројне, готово идентичне
повести о чудесним иконама, најчешће Богородице, које су саме допловиле морем или на неки други натприродан начин стигле у сваки светогорски манастир. Одјек сећања на та времена су и легенде о чудима пустињака
који су живели на литицама Атоса,
причајући с птицама, а неки од њих,
казују приче, чак умели и да прелете с
једног планинског гребена на други.
Монаси који су живели потпуно сами или у малим заједницама, у пећинама и колибама, били су једини становници Атоса до Х века, када је Свети
Атанасије Велики, звани и Атонски и
Лавриот направио први светогорски
манастир Велику Лавру.
Отшелници од спољног света, који
су суштину монаштва видели у усамљености, скромности и подвигу појединца, згрожено су посматрали изградњу велелепног здања, праве тврђаве начичкане храмовима и конацима.
Сматрали су то манифестацијом људске сујете недостојном Богородичиног
врта. Додатно их је огорчио велики
број монаха који су дошли да ту живе
у удобности незамисливој за пустињаке-подвижнике и по правилима манастирске дисциплине и хијерархије, налик оној у касарнама.
Монаси-слободњаци светогорски
жалили су се цару на Светог Атанасија
и његов градитељски подухват, не
схватајући да је урбанизовање Свете
Горе управо идеја владара који је носио титулу Божјег намесника на земљи. Све што су боготражитељи старог
кова добили било је право да и даље
живе у дивљој области Богородичиног
врта који се назива Светогорска пусти-

ња. Ова тешко доступна кршевита
област високих голих врхова, дубоких
понора и густих шума од жилавог растиња и данас је пулсирајуће срце мистике и тајанства Свете Горе, из кога
још увек извиру легенде. Овде се, као
ни на једном другом месту на Атосу,
укрштају рационално и фантастично,
историја и мит.
У праисконском миру и дивљини
Светогорске пустиње постаје кристално јасно да је за разумевање Свете Горе неопходно прихватити и легенде и
историјске чињенице као стварност,
јер су на Атосу све оне, на свој начин,
истините. Као што су истинити и сви
доживљаји Свете Горе, којих има исто
колико и људи који су је посетили.
Обично се то схвати тек после повратка у спољни свет. То је и разлог због кога свако ко је био на Светој Гори жели
да јој се врати бар још једном. Зато
Атос опстаје дуже од миленијума као
цивилизацијски парадокс, земља без
жена и деце, која никад није остала без
становника.
Једно пророчанство каже да је историја Свете Горе Атонске почела са пустињацима и најављује да ће се с њима
и окончати. Они ће на Судњи дан одржати последњу литургију пред коначни сукоб Божје и Антихристове војске,
после које ће наступити Царство небеско.
Да бисте стигли до Свете Горе прво
морате да се изборите са овоземаљским искушењима, међу којима су највећа она бирократска. Када наумите
да кренете на Атос, прво се наоружајте
стрпљењем, јер сте само један од мноштва са истом жељом.
Монашка република је преплављена захтевима за светогорску визу које
шаљу традиционални поклоници, верски туристи и луталице. Они који добију благослов за посету Светој Гори окупљају се на одређени датум у Уранополису или Јерисосу, где су пристаништа
бродова за Атос.
Копнени пут је херметички затворен
за световњаке, због неколико фанатичних феминисткиња које су у XX веку,
управо овим путем, ушле у монашку
земљу. То није први пут да је прекршен

ЗБОГ АВАНТУРИСТА ЗАТВОРИЛИ КОПНЕНИ ПУТ
На Светој Гори су боравиле њене велике добротворке, царица Јелена, жена
Душана Силног и деспина Мара Бранковић. Спас на Атосу су нашле и жене с
децом у збеговима пред Турцима током грчког устанка 1821. године. Монаси
су за све то имали разумевања, али не и за егзибиционисткиње из ХХ века,
које су нарушиле њихов мир ради сујетног саморекламирања. По цену сопственог тежег снабдевања и путовања, светогорци су одлучили да затворе
копнени пут преко висова Велике Вигле. Од тада је једини приступ на Свету
Гору бродовима са пристаништа која изгледају веома живописно пред укрцавање. На њима могу да се виде конвенционално обучени поклоници, који
вуку огромне кофере на точкићима, као да се селе у манастир. Уз њих стоје
ходочасници у дубоким гломазним ципелама натоварени великим ранчевима.
Управо захваљујући њима, старе калуђерске стазе су још увек угажене и
проходне, јер монаси сада чешће возе џипове. У туристичкој сезони, локалне
поклоничке агенције организују и дневне посете Атосу за госте с плажа.
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СНН
ЧЕСТЕ МЕТЕ ПЉАЧКАША
Српска царска лавра Хиландар је први велики манастир на северној страни Атоса. Из које год луке да испловите ка Светој Гори, прва станица је једно
од хиландарских пристаништа. Ко се укрца на брод у Уранополису, искрцава
се у Јованици на западној обали. Поклоник који креће из Јерисоса силази у
Хрусији, хиландарској арсани, пристаништу на источној обали. У средњем
веку, када је функционисао и копнени пут, хиландарско имање је било прво
на које се наилазило. Овакав положај данас се чини веома лепим, али у средњем веку, у време честих гусарских напада, Хиландар је важио за веома
опасно место. Немања и Сава су на његовом простору затекли само рушевине претходних насеља и богомоља које су разбојници разорили. Када су велике пљачкашке флоте почеле да нападају Атос, његов „меки стомак" била је
управо обала хиландарског поседа.

древни закон аватон који женама и
женкама домаћих животиња забрањује боравак на Светој Гори. На Атосу,
или још прецизније у Хиландару, спас
су нашле жене и деца с Халкидикија
током напада каталонских плаћеника
у XIII веку.
Природа је до последње деценије
XX века чинила Свету Гору од јесени
до пролећа веома тешко доступном.
Данас је другачије. Велики трајекти и
моћни брзи глисери „микре" током највећег дела године безбедно и за кратко време развозе велики број поклоника до манастирских пристаништа. До
пре три-четири деценије, ходочасници
на Атос морали су да плове редовним
поштанским бродићем или да унајме
рибарску барку која би их, љуљајући се
на таласима, превезла до арсане - луке
одређеног манастира. То је за поклонике сувоземце било драматично искуство и по лепом времену, због чувених опасних морских струја које витлају око обала Атоса.
Први јавни саобраћај на Атосу, аутобус на линији главна лука Дафни - светогорска престоница Кареја, уведен је
1963. на хиљадугодишњицу оснивања
Велике Лавре. Ова година службено се
сматра нултом тачком историје Свете
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Горе. Тек после спорог вишегодишњег
већања Свештене општине, светогорског парламента у коме су представници свих 20 манастира, прва аутобуска
линија продужена је до арсане, пристаништа, манастира Ивирон, да би и путници из луке Јерисос могли да се брже
и удобније пребаце до Кареје. Све до
деведесетих било који други јавни саобраћај, осим традиционалних мазги,
није био дозвољен. Поклоници су морали да пешаче или да јашу по неудобним планинским стазама.
Моћне грађевинске машине су у XXI
веку по целом полуострву пробиле широке путеве којима јури велики број
климатизованих минибусева - „светогорских таксија”, засипајући прашином традиционалне поклонике.
Ходочасници одседају у удобним
манастирским конацима, где се струја
и топла вода подразумевају. Већина се
чуди када чује да су се стари светогорци све до последње деценије XX века
оштро супротстављали довођењу електричне енергије и других саблажњивих удобности, као што је телефонија.
Културни туризам и спортски изазов
пењања на врх Атон у православну монашку републику привлачи и све више
гостију из католичко-протестантске за-

падне Европе. За њих је Атос чиста
источњачка мистерија и егзотика, нешто као Тибет, само много ближе.
- Ох, баш је занимљиво овде, само
што је храна у манастирима грозна.
Није ми јасно како они живе једући тако. Нисам имао снаге да се попнем на
врх Атоса после неколико дана манастирске хране - поверио ми се случајни познаник Ендру из Лондона, посленик у музичкој индустрији.
Света Гора, Богородичин врт, на великом делу територије постала је прометна дестинација верског туризма.
Европска унија даје много новца за реконструкцију светогорских манастира,
који се налазе на Унесковој листи културне баштине човечанства, па су конаци и манастирски живот све модернији и удобнији.
- Када смо стигли у Ватопед и питали гостопримца где да се сместимо, он
нас је упутио на други спрат конака.
Кренули смо као и обично ка степеницама, а он нам довикну: „Где ћете с тим
великим ранчевима, хајде у лифт, па
када изађете код кафемата лево”. Запањио смо се када сам видео лифт,
али ме још више мучио тај „кафемат”.
Знам грчки, али нисам могао да се сетим значења речи. Одговор се указао
чим су се отворила врата лифта: испред њих је био аутомат за кафу. До
пре само неколико година то би било
незамисливо.
Ипак, врхунац је био када су неки
Грци почели да праве селфије током
литургије - преносио ми је у пролеће
2018. своја искуства Нишлија Зоки, познаник са светогорских лутања.
Зашто је Хиландар био и остао толико важан, иако се налази далеко од Србије, на кршевитом грчком полуостр-

ву? Због чега су људи ризиковали главу
да би стигли до њега и замонашили се,
само да се број српских калуђера не
смањи испод границе после које манастир прелази у туђе руке? Зашто су
пљачкаши културног блага опседали
Хиландар да би се докопали књига и
докумената који се у њему чувају?
Куцао сам на многа врата тражећи
одговоре, а највише сам их добио на
неочекиван начин, читајући и слушајући приче о судбинама људи без којих
Хиландар вероватно не би постојао, а
ако би и постојао, не би био српски.
Као и Србија, Хиландар се безброј пута нашао на ивици пропасти, а онда се
појављивали неки изузетни људи који
су га спасавали, али су и они и њихови
подвизи по нашем ружном обичају
скрајнути или потпуно заборављени.
С временом сам научио и да размишљам као људи у средњем веку, добу
вере, када су држава и црква биле неодвојиве, а Свето писмо се користило
као шифрарник којим је тумачена прошлост, садашњост и будућност. Тада
сам разумео значај Атоса као духовног
седишта "православних уједињених
нација" које су се простирале од Грузије до Србије, а припадали су им сви народи под цивилизацијским утицајем
Ромејског царства.
Када су Немања и Сава добили дозволу византијског цара да саграде независни национални манастир Хиландар, политички посматрано, Србија је
постала пуноправни члан те заједнице,
а српски језик и идентитет су добили
међународно признање.
Хиландар је, после грузијског Ивирона и италијанског Амалфија, трећи
негрчки и први словенски национални
манастир на Атосу. 

ДВЕ ЛЕГЕНДЕ О ИМЕНУ МАНАСТИРА
Наука претпоставља да име Хиландара потиче од манастира који је раније подигао извесни Георгије Хеландарије и који је уништен у гусарском нападу. Легенде о пореклу имена Српске царске лавре много сликовитије описују
његов веома незавидан стратешки положај. Прво предање је симболички
приказано кроз исклесане главе лавова разјапљених чељусти које се кезе са
зида припрате краља Милутина, на хиландарској саборној цркви посвећеној
Ваведењу Пресвете Богородице.
Грчка реч хили - уста и леондарион - лавић, заједно означавају „лавље чељусти", а управо тако изгледа уска хиландарска котлина између стрмих зелених брда Милеја и морске увале Хрусије погодне за искрцавање.
По другој легенди, назив Хиландар је кованица настала од грчких речи
„хилии" - хиљаду или мноштво и „андара" - магла. По предању, крсташи који
су 1204. спалили и опљачкали Константинопољ кренули су одмах у следећи
поход, да оробе Свету Гору. Када се одред од хиљаду нападача искрцао код
Хрусије и из два правца почео да надире према Хиландару, његова заштитница Богородица послала je густе магле из околних шума да сакрију манастир.
Дезоријентисани крсташи су налетели једни на друге и почели да се убијају. Од хиљаде, масакр су преживела само тројица. Они су се покајали и
понизно закуцали на манастирску капију молећи калуђере да их приме у
братство Хиландара. Ова прича је према модерним схватањима само легенда, али пажљивији посетилац се запита да ли је заиста тако када види ликове
крсташа-покајника с монашким именима Мануел, Исавел и Мисаил који су
насликани на живопису изнад улаза у велику хиландарску трпезарију.

Будимпешта, 17. октобар 2019.
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Чега се паметан стиди, будала стави у предизборну
кампању.
Испитујући порекло њиховог новца, утврдили су заАлександра Филиповић
што ми немамо ништа.
И кад се брани ћутањем, окривљени има право да
*
употребљава свој језик.
Програм владе не препоручујемо особама које имаМогли су они да остваре много више од обећаног.
ју макар и зрнце здравог разума.
На срећу нису.
За суверенитет земље борићемо се свим средствиОдох да променим свет. Добила сам нови рецепт.
ма, укључујући и лап-топове.
Морални победник је онај који маше белом застаСведоци су удаљени из суднице, јер својим искази- вом.
ма ремете рад суда.
Весна Милосављевић
Живојин Денчић
*
*
Операција на мозгу је успешно изведена. Све вијуге
Докторе, питате ме када сам почео да причам сам су испеглане.
са собом? Одмах после избора!
Не чује глас савести. Глув је.
Бирачи имају оправдање. Њихова наивност је наЊегова биографија је чиста као суза - коју је мајка
следна.
оплакала.
Прекинули смо демократске процесе када је народ
Весна Денчић
поверовао у промене.
Наша непобедивост привлачи непријатеље из целог
*
света.
Милан Р. Симић
Хоћете сукоб мишљења? Спремите се, биће жртава.
Предлог је добар, али није прихваћен, јер је већина
*
против предлагача.
Из Европе стижу нови услови. Ми нестајемо, а не
Инспектор нема поверења у полиграф. Електрошо- стају ни они.
кови су за њега врхунац технологије.
Марина Аристо Марковић
Идемо главом кроз зид, јер смо приметили да има
простора за даље напредовање.
*
Револуција више не једе своју децу. Сита их је.
Био је поштен политичар све док се није ишлифоОни су због нас дигли кредит. А ето како им ми вравао.
ћамо.
Зоран Т. Поповић
Са ових простора долазе добри људи, али не и добре вести.
*
Станислав Томић
У лудачкој кошуљи ум је најкомотнији.
*
Преци су криви за глобално загревање. Непрекидно
се окрећу у гробу.
На сахрани демократије, најемотивнији говор је
Наши магарци неће липсати. Њима је трава ударила одржао диктатор.
у главу.
Укрштањем канцеларијског пацова и црквеног миМолим за минут ћутања. Да се чује вапај народа.
ша добија се аутентични српски глодар.
Павица Вељовић
Јован Kрагујевић
*
*
Наше светло на крају тунела, појео је мрак.
У Скупштини се усавршава мајсторство хода по
Пребројавањем гласова дознали смо да су му све
ивици. По ивици разума.
овце на броју.
Радник у државној служби своје
слободно време проводи тако што
оде на посао.
Жељко Желе Јовановић

Kад је фрижидер празан, у кухињи до изражаја не
може да дође ваша креативност, већ само маштовитост.
Нинус Несторовић
*
Од два зла бирамо мање. Треба и њему дати шансу.
Нада код нас не умире последња. Њу прву убијемо.
Нема разлога за панику, али пронаћи ћемо га.
Тешко је на Балкану нормализовати односе између
две стране. Предуслов је да на тим странама буде
нормалних.
Срби су се поделили: неки бирају лекаре, а неки пацијенте!
Ми за наше младе не бринемо. То успешно чине државе у којима они живе.
Не само да су принуђени да продају породично
сребро, него су продали и породицу.
Александар Чотрић
*
Не стоји тврдња да је то ђубре од човека. У њему
нема ништа људско.
Они који ме прате, знају да нисам параноичан.
Полтрони стављају главу тамо где други не би ни
ногу.
Права је штета што немамо више људи као што је
он, пошто од њега самог нема никакве вајде.
У пројекат сабирања два и два ушло се преамбициозно, са циљем да резултат по сваку цену буде четири.
Спроведена је реформа правосуђа. Уместо повеза,
Јустиција носи фантомку.
Бојан Рајевић

*
Да би неки вођа вечно владао неком земљом, није потребно да буде
натпросечно интелигентан, него да
народ буде натпросечно глуп.
Данас има много оних који морају да краду да би преживели. Држава је само једна од њих.
Само је један нарцис у нашој политичкој башти. Све остало су тулипани.
Псе чипујемо, али не и људе. Њих
још увек само жигошемо.
Вођа нам је сада последња нада,
а само до пре неколико дана био
нам је прва...

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”
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СНН

*
БАЛВАН
Вуку ме путем који се зове круг
Гризем ваздух облаке качим за зуб
Очи ми меке скривају тврди капци
Испод коже ми станују мравињаци.
Балван сам посечен без наде
Kоји се пита где су путеви чисти
И жуди за људском руком меком
Зеленом реком и током бистрим.

САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ И ПЕСМЕ
ДР ДОЦ
- Шефе, да Вас питам нешто, мало ми је чудно, с обзиром на то да су многи то урадили, зашто Ви нисте
купили докторат?
- Зашто? Зато што сам паметан!
- Наравно, то је неоспорно и нико не доводи у питање, као ни то да се у многе ствари одлично разумете...
- У многе? Ако си ретард, као што јеси, иначе не би
био на овом положају, да ти појасним: ја се у све разу
мем?!
- Ма, јасно је, све је јасно, окупили сте праву екипу,
имате добре саветнике...
- Откуд ти идеја да имам саветнике?
- Да, у праву сте, евидентно је да све радите на своју руку.
Весна Денчић
*
ШТА ЋЕМО МИ МАЛИ
Шта ћемо ми мали што нисмо елита
Што нас никад нико низашта не пита
Што учећи свашта ништа не умемо
Осим за елиту храбро да гинемо.
Шта ћемо ми мали људи из презрења
Kо дивљаке крушке опале пре зрења
У гробници тесно искројених дана
Тој елити вредни по луле дувана.
Шта ћемо ми мали владару елитни
На мерилу твоме кад смо тако ситни
Па нас вејеш вредно где и како стигнеш
До елите светске да се приподигнеш.
Рајица Марковић
*
KАД ОТKАЖЕ ПСИХИЈАТАР
Овог часа психијатру је позлило и одвели су га на
други спрат клинике. Изгледа да је мало скренуо. Баш
он – једини психијатар којег смо имали!
Ако не дође памети, ни ми више нећемо знати на
чему смо.
ОСТАВKА
Изабран сам за министра. Не знам којег министарства, али ћу већ некако сазнати.
Kао веома стручном за тај посао, након четири године, продужили су ми мандат.
И даље не знам који ми је ресор, али ми добро иде.
Проблем је што никад нећу моћи да поднесем
оставку, јер не знам на шта бих је подеио.
ПРИЧА О ДИОГЕНУ
Један самостални сељак, уобичајено сељачки мудар, није могао да верује да је годинама наливао по
200-300 литара ракије у буре од 100 литара и да га никад није напунио, као да је унутра имао кртицу.
Kада је дошло време да историја открије Диогена,
буре је најпре испражњено, а онда је морало и да се
заборави на ракију, јер ником не би било чудно зашто
човек не напушта буре.
Перица Јокић
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И већ слеп ничег се не бојим
Ја, балван
У затвореном кругу
Чекам чекам да се спустим
Низ зелену реку
„Да мала част ми буде”
Да одплутам на праг родне груде.
Ал, знао сам знао
Да без наде кружим
Да ме чека судњи дан
И да ће ме људски шљам
Претворити у трули пањ.
И тако слеп и уморан питам се
Зашто сам још увек горд као
Храст и чему ово путовање
Kад су ми већ на почетку
Посекли корење и гране
Зорица Бабурски
*
ПОЛИТИKА ПО НАШKИ

Смеш ли рећи да овамо постоји неко кога ниси видео дуго,
да су за твоју ширину тесне твоје садашње груди,
да ти је раније пријатније било док је јужио ЈУГО,
и да осим твоје постоје и друге вере људи?
ГОСПОДАРИ НЕБА
Боре двадесетог века клизе низ врат.
Тешке као лава, спуштају се низ тело.
Двадесетпрви је век, али у њему стоји сат
двадесетог – чека наше закаснело опело.
Све те муње, што су нас од давнина жегле,
циљају клице у нашим телима;
збијмо се док смо још на ногама,
док нису у наша семена црн угљен легле.
Облаци све ниже, и муње из њих прже,
са неба све мање светла стиже…
Господари неба наше сатове хране:
коме ће кад да смркне, а коме кад да сване.
Перица Пешић
*
ЉУБАВ НА СРПСKИ НАЧИН
- Је л' би примио другу веру због мене?
- Наравно љубави.
- Ааа да ли би примио метак уместо мене?
- Да, животе мој.
- Да ли би, да ли би... примио српску плату уместо
мене?
- Еј?! Не претеруј!
ОПЕРАЦИЈЕ

- И, Циганко?
Политичка коректност, то је за шоње. Бонтон у по- Имачеш једно дете које че у старим данима ималитици, ма хајде, то не пролази ни оним државама ко- ти проблем с леђа.
је су га измислиле, а камоли на нашем Балкану, зад- Аха... таман већ сада да му закажем операцију.
њем упоришту чојства и јунаштва. Kо је још чуо да је
- Таман.
неко тако слабашан, наиван или што би се народски
рекло будала, опстао или дошао на власт!
УГЛАЂЕНОСТ
Наши мачо политичари прво пљуну неистомиш
љеника, затим му утврде дијагнозу менталних боле- Господине, молим Вас, збиља би ми од велике пости, па му мало по фамилији, онда се осврну на њего- моћи било ако би имали штогод да ми уделите?
- Имам само комплимент. Лепо се изражавате за
во имовно стање, сексуалну оријентацију и наравно
изброје му национална крвна зрнца. У случају нужде, једног просјака.
из рукава се вади афера, актуелна или фришко искоГЛАС У ЈАВНОСТИ
пана из прошлости.
На крају, кад му залепе етикету(е), пусте га да га гу- Шта се дереш, чује те цео комшилук?!
стира гласачко тело.
- Добар глас далеко се чује!
МИТИНГАШKИ ТУРИЗАМ
ПОНОС
Упознај Србију очима познатих политичара!
- Умро је онако како је и живео.
Бесплатни аутобуски превоз укључује један оброк,
- Kао поносан човек?
у народу познат као сендвич, и гледање кроз прозор
- Kао дужник.
до миле воље.
Врхунац аранжмана је присуство уметничким хепенинзима (митинзима) наших водећих забављача, за које сте иначе карте унапред платили.
Аплаудирање, повици подршке, махање транспарентима, и остали изливи емоција биће вам посебно
бод(т)овани по повратку у седиште локалне агенције.
Ваше је да нам се се придружите - све остало је наше.
Ненад Митић
*
ПИСМО ГОСПОДИНУ Н.Н.
Пишем ти први пут после последњег планираног рата,
Без оног: Драги мој, и педесетогодишњег Друже.
Драго ми је што Вас прими Европа, макар на мала
врата,
колико и Вама од сазнања да Нама цветају руже.
Југославије оне старе сада стварно нема више.
Можеш рећи да је није ни било. Можда и јесте тако.
Овде се и даље, ј/екавски чисто, углавном ћирилица
пише; с тога смо и даље странци, повезани неразумом
јако.

Будимпешта, 17. октобар 2019.
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ДРВО

так фитиљ и да се зна на прави
начин заузети за себе. Момчина татина!“
- Зашто је све корисно дрво?
Морам рећи да су моји осје- Оно нам даје ваздух!
ћаји подијељени. Разумијем
- Браво. Још?
кћи када каже да бити мушко
- Од њега се прави папир.
није више политички коректно,
- Тачно. Још?
ни друштвено прихватљиво, а
- Теча Миле се обесио о њега!
разумијем и зета који стоји на
- Милане, то баш и није корисно.
задњој црти обране те некакве
- Деда каже да јесте. Теча и деда се нису слагали некоректне мушкости. Не знам
око политике.
само како малац перципира та
Жељко Желе Јовановић двострука мјерила. А можда
није ни важно. У крајњем слу*
чају, може постати политичар.
Марија Јурачић
БЕЖИ, МОРЕ!
*
- Да ли си задовољан радом председника?
- Бежи, море!
ПРАСАЦ
- Зашто си у његовој партији?
- Из страха.
Пред тај Божић, Милоје се нашао у великом про- Због чега?
блему. Није имао прасе, а како је било свега две неде- Да ми не буде још горе.
ље до празника, тешко да је могао и да га припреми.
Знао је да се не гоји прасе уочи Божића, то су почели
ГАЗДА ЧАСТИ
да му пребацују и укућани, а поготово шурак, једна
дангуба која је по цео боговетни дан скитала по сели- ’Ајде брже, брже! - пословођа је наређивао живо. ма уз Мораву. Нахерио би онај офуцани карирани кач- Вечерас, газда води у кафану да гледамо како љу- кет и кроз бркове мумлао: Е, моја зете, не гоји се пради једу печење и роштиљ, и пију вино и пиво.
се уочи Божића. Говорио је као да је то сам смислио.
Перица Пешић
А онда је Милоју надошла спасоносна идеја.
- Пустите те бапске приче, ово је ХХI век, наука је
*
напредовала, снаћићемо се, видећете - рекао је тријумфално и пошао некуд.
ДВОСТРУKА МЕРИЛА
Тог јутра је купио, на крушевачкој пијаци, једно мршаво прасенце и један џак нечега. Бацио је прасе пред
Kажу да човјек прво треба помести пред својим ноге укућана, и одрешивши џак, победоносно изјавио:
прагом. Па, ево. Да не би испало како у нашој кући ого- Kад га будем накљукао овом генетски измењеном
варамо само политичаре, јер њих више није вриједно сојом, биће као вепар. Kаква ће само то божићна пени оговарати, помест ћемо пред својим прагом. Ради ченица бити, видећете само.
се о мом унуку, мушком ђетету основношколског узПрасе као да је разумело ове речи и жалосно је зараста. Kада моја кћи и мој зет причају о њему, мисли- скичало.
те да се ради о два различита ђетета. Ма што ђетета?
А онда је Милоје почео да кљука прасе том сојом.
О двије различите биолошке врсте. Kада малац из И то три пута на дан. И заиста, прасе се рапидно гојишколе дође раздеран и изгребан, кћи одмах зове шко- ло. После недељу дана, удвостручило је живу вагу.
лу, јер у некаквом њезином имагинарном свијету шко- Милоје је трљао руке, мада му се није свидео израз
ла треба бити најсигурније мјесто у свемиру. Зове ро- очију и њушке прасета. Kао да су му зуби порасли, а
дитеље сукобљене стране, јер њено мало срце никада поглед добио интелигентну, али злобну нијансу.
први не почиње кавгу, никада никога не удара. Срце
После две недеље, на Бадње јутро, пошао је да га
мамино, сав је коректан и добро одгојен.
закоље. Али, није му се дало. Не само зато што је праЗет, пак, одмах пита с колико се противника мали се израсло у правог монструм вепра, него што је у њесукобио, изгледају ли они горе од њега и када малац говим очима видео нешто људско. И то оно најгоре. Нипотврди, имам дојам да му расту крила.
је хтео да призна себи како се уплашио, али је замо„Мушко је то! А тко је видио да се мушко дијете по- лио шурака да он обави тај крвави посао. Слагао је канекад не потуче! Оправдано је то па чак и онда када ко има неки неодложан посао у граду и нестао из кусе ради само о вербалном деликту. Није он тамо нека- ће.
кав кењкавац из саборнице па да се сватко може на
Поподне је, са зебњом, ушао на капију. Чудило га је
њега издирати, како хоће. Добро је да мали има кра- што је у кући владала гробна тишина. Kако се приближавао кухињи, чуо је неко мљацкање.
- Ха, нису ваљда ови моји већ почели да једу печење, а тек је Бадње вече –помислио је.
А онда је у кухињи затекао ужасан призор: прасац
је седео за столом и глодао некакве кости. Око њега
су биле побацане хаљине и одела. И то све у крви. Препознао је и шураков качкет...
Стајао је тако укочен од ужаса, а онда је прасац
проговорио људским гласом:
- Заиста добра вечера, као што си и обећао. Ти ми
дођеш као дезерт.
То је било последње што је Милоје чуо у свом животу.
Драгутин Минић Kарло
*
ЈЕСМО ЛИ ЉУДИ ИЛИ МАГАРЦИ?
У метрополи појавио се магарац. Нема то везе с
парламентом нити владом, људи научише да тамо свакојаке врсте магараца свакодневно реву. Ово бијаше
сасвим други случај. Један човјек, идући из града кући, јахао је на магарцу, а његов син, момчић од десетак-петнаест година, ишао поред њега пјешице. Истраживачки новинари намах се унезвјерише, нешто стога
што сами никад нису виђели магарца сем на сликама,
а више стога што је у њих прорадио ген за заштиту
животиња. Та, XXI је стољеће, и ако има тко кога да ја-

ши, онда је то привилегија власти над грађанима. По
дојави, одмах упутише екипу с камерама и микрофонима која је снимила цијели догађај, намах освануо на
YоуТубе-у. Ствар се одвијала отприлике овако (на жалбу непознатих служби видео је убрзо макнут, па ми
преостаје само препричавање)...
Даклем, један човјек, идући из града кући, јахао је
на магарцу, а његов син, момчић од десетак-петнаест
година, ишао поред њега пјешице. Сретне их један човјек, па рече: То није право, брате, да ти јашеш, а дијете да иде пјешице; твоје су ноге јаче од његових. Онда
отац сјаше с магарца и посади сина на њ. Мало даље
сретне их други човјек па рече: То није лијепо, момче,
да ти јашеш, а отац да ти иде пјешице, твоје су ноге
млађе. Онда узјашу обојица и пођу тако мало, али их
сретне трећи човјек, па рече: Kаква је то будалаштина? Два матора магарца на једној слабој животињи!
Право би било да човјек узме батину, па да вас обојицу издевета. Онда сјашу обојица и пођу пјешице, отац
с једне стране, син с друге, а магарац у средини. Сретне их четврти човјек, па рече: Ала сте ви чудна три
друга! Зар није доста да двојица иду пјешице? Не би
ли лакше било да један од вас јаше? Онда отац рече
сину: Ми смо обојица свакојако јахали на магарцу, сад
ваља да магарац јаше на нама. Па оборе магарца на
земљу, те му један свеже предње ноге, а други стражње, па га онда узму на колац међу се, и тако га понесу.
Магарац бијаше повећа, одрасла магаретина, било
у њему брат брату барем 400 килограма (ако ме питате како су га онда синчић од десет година и његов ћале могли подићи, мој одговор је: „зачепи, и немој зановијетати!“), те једва пређоше два-три корака кад се колац сломи под тежином животиње, а она се стровали
на оца и сина те их на мјесту згњечи својом тежином.
Синчић издахну намах, а отац још и сад лежи на интензивној њези са сломљеном ногом, руком и пар ребара. Магарац је неозлијеђен привремено збринут у
локалној ветеринарској станици, а потом пребачен у
градски ЗОО. Идући дан, чим се вијест појавила у медијима, односно снимка догађаја сванула на YоуТубе,
заредаше протести читатеља и гледатеља, а локално
друштво за заштиту животиња смјеста је упутило
жалбу надлежним институцијама. Укратко јој се суштина може сажети у новински наслов Усред метрополе магарца јашило двоје несавјесних; власник и његов син. Kако је ово могуће у 2019-тој години?". Позивало се на промптно реагирање надлежних и оштро
кажњавање власника. Након њиховог вишедневног
оглушивања о цијелом случају, пријатељи животиња
прилично разочарани шутњом институција о цијелом
случају, огласили су га на интернету. Надлежни органи
и даље бијаху завијени у мук, а прилог је на Фацебооку коментирао неки уврнути корисник ове друштвене
мреже:
„Сасвим неоправдане оптужбе институција! Оне само раде свој посао. Пребацују одговорност (списе) с
једне на другу, а у међувремену ћешкају међуножје.
Само чекају заповијед с врха: 'Сврши!', па онда колективно свршавају. Не мислим на посао."
Послије још неколико дана бонаце установа, други
један корисник - лично мислим да је то био исти, маскиран другим ницком - додао је као одговор првоме:
„Ако је могуће да се 2019-те убијају људи широм свијета, зашто не би било могуће да магарца јашу људи?“.
Чини се да је један градски службеник из неке од слу-
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жби којима је упућена жалба љубитеља животиња
свршио прије команде одозго, те се разјарено огласио
на друштвеној мрежи, саопћењем које је декларирао
као службено:
„Наша установа задужена за преиспитивање сваког
случаја кршења права животиња, ради свој посао према протоколу по којему и свршава, без притисака јавности. Обавјештавамо заинтересиране да ћемо, чим се
сврши очевид приложених докумената уз жалбу,
предмет бити прослијеђен јавном тужитељству, са захтјевом за најстрожим кажњавањем власника магарца зарад иживљавања над јадном животињом."
И тако је цијели случај постепено почела прекривати патина таме, да се није огласио још један корисник
Фацебоока (све ми говори како је то онај први, под већ
трећим ницком) с питањем: „А што је с људима; с погинулим ђечарцем, и његовим тешко повријеђеним
оцем? Гђе је нестао човјек?"
Kоји, бре, човјек!?
Ладислав Бабић
*
РОЂЕНДАН ПЛЕМЕНИТОГ KРАЉА
Елем, будући да се ближио краљев рођендан, један
од његових саветника, који је дотле био доста повучен, приђе краљу и рече му како можда не би ваљало
да се и поводом новог рођенданског славља, како је
било уобичајено, удели сваком хиљадитом поданику
по један златник, јер је начуо да бар половину од тога
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краљеви чиновници задржавају
за себе, а и оно што поделе, добрим делом завршава у рукама
чиновничких рођака и пријатеља. Згрожен тим сазнањем,
краљ одлучи да ће на свој нови
рођендан сам делити златнике.
Поред тога, биће то и прилика
да лично упозна многе своје поданике и услиши њихове молбе
и жалбе. Та он се превише одвојио од свог народа, а овамо је
себе сматрао племенитим сувереном.
Пошто је објављен проглас
по васцелој Сердији, на сам рођендан, и пре него ће се разданити, већ се сјатило мноштво
људи око краљеве палате. Схвативши како му то његов народ
указује велику љубав и поштовање, већ од ране зоре краљ је
почео с аудијенцијом. Kо му све
није дошао, и шта се све није
молило и кумило. Један кмет се
пожалио да му његов властелин превише узима жита
и стоке, те њему не досеже да прехрани своју породицу. Други се жалио да државни чиновници ишту повелико мито за сваку и најмању услугу (коју су и овако
били дужни да пруже), те се од њихове незајажљивости не може живети. Добро је да је чуо како се његово племство и његови чиновници понашају, закључио
је значајно краљ, убудуће ће знати шта му је чинити и
с једнима и са другима.
А било је и сасвим личних молби и жалби. Тако, на
пример, један се жалио да му сусед сваке године преорава међу, па нека га краљ у томе заустави. Други би
да ожени сина са наочитом суседовом ћерком, кад су
се деца већ међусобно загледала, али њен отац неће
ни да чује, па моли краља да нареди суседу да дозволи да се деца узму. Трећи пак се тужи на суседа да му
напаствује жену, па нека га краљ заустави и казни, не
помињући да у томе можда има кривице и његове жене...
Шта се све није наслушао сердијски краљ. И није се
много одмакало од јутра, а већ се силно уморио, те
нареди да се прекине са пријемом. Нека се огласи да
је за данас толико, а краљ ће поново објавити када ће
бити наредна аудијенција. Но како су сви који су излазили из палате држали по један златник у руци, они
који су остали празних шака почели су да негодују, а
понеки су чак и гласно извикивали да и они хоће свој
дукат. Пренели су то краљу, а он је запитао коклико их
има, ваљда се потајно надао да их није превише и да
можда може да покаже милост према свима. Али кад
му показаше кроз прозор на непрегледну масу око
дворца, уз опаску да ће се, ако краљ почне да дели
свима златнике, сјатити ту цело краљевство. Kраљ закључи да и кад би хтео да буде толико племенит, није
било довољно новца за све, мањ да сам остане без

пребијене паре. Тако нешто није му падало на памет,
те он нареди да се удвостручи обезбеђење двора а народ полако потискује.
Хрвање између наоружаних војника и голоруких
људи потрајало је неколико дана, да би народ закључио да и овако узалуд чека, њихов краљ не да је дарежљив него шкртац, па су почели да се осипају, док и
последњи није отишао својој кући.
Увидевши толико сиромаштво и незадовољство
свога народа, краљ схвати да нешто ипак мора предузети. Најпре је забранио својим чиновницима да траже
мито. Чиновници су се неко време примирили, да би се
потом наставило по старом. Kраљ је такође наредио
својим племићима да мало олабаве са наметима не би
ли кметство дошао до даха. И властела се мало повукла, смањила мерице жита и број стоке на које је умислила да јој припада, али и она не задуго.
У Сердији је опат завладало старо стање. Види
краљ да излаз мора потражити на другу страну. Стога
он напречац одлучи да нападне суседну земљу и да је
опљачка, тако ће пленом задовољити свој народ. Прикупи он сву војску коју је имао и крене на суседа. Али
како ни војска није била много задовољна, како је и њу
почесто знала да тишти оскудица, наш племенити
краљ претрпи пораз до ногу. Штавише, погину и сам!
Његови доглавници брже-боље устоличише малолетног принца и саветоваше му да сместа затражи примирје. Суседни краљ је могао да прегази земљу нејаког принца, али се задовољио погибијом краља који је
заподенуо рат, па је прихватио мир.
Али како нас учи историја, млади и нејаки принц није могао на натури свој ауторитет, па су племићи један
за другим почели да се одвајају, образују своје самосталне државе и проглашавају се краљевима.
Ето у шта се изродила племенита намера сердијског
краља да на свој рођендан услиши молбе и жалбе својих поданика и да их дарује са по једним златником.
Па ипак, ни у ком случају не треба закључити да суверени не треба да гаје племенита чувства према свом
народу! Али свакако ни поигравати се са својим поданицима, тобож излазећи у сусрет њиховим молбама и
жалбама!
Но да се више не упуштамо у тумачења легенде коју смо овде пренели. Саме легенде су довољно поучне
да већ у себи садрже велику мудрост. Па нека то има
у виду сваки нови суверен који би да се залеће уприличавањем масовних пријема и непромишљеним обећањима које не може испунити.
Момчило Стојановић МОСТ

