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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Комплекс манастира Високи Дечани

О ни који гласају против власти 
често гласају за „првог из ауто-
буса”, без јасне идеје шта би 

промена могла да донесе. Колико год 
претходни исказ осликавао скепсу 
према демократији, добро симулира-
на демократија свакако је боља од 
оне друге. Источна Европа, и Србија 
у њој, имају велико искуство у лошем 
симулирању демократије.

Када су грађани (уз издашну ино-
страну помоћ) 2000. године свргавали 
власт гласајући за шаролико друштво 
окупљено у ДОС-у, они нису гласали 
за политичке програме удружених 
странака нити су могли да наслуте 
шта ће будућност донети. А будућ-
ност је донела коалициона трвења, 
кризне штабове и додатну деструк-
цију већ тешко нарушених институ-

ција, поделу државе на партијске 
феуде, привредну деструкцију и још 
већу корупцију од оне из претходног 
периода. Удворичку елиту претходног 
режима заменила је „европскија” 
елита, такође удворичка. Онај део 
елите који се није јасно политички 
сврстао, остао је на маргини.

Трауматично постоктобарско иску-
ство довело је до тога да део грађана 
чији су животи упропашћени и/или 
чије су наде изневерене „октобар-
ском револуцијом”, радије гласа за 
црног ђавола него за политичке снаге 
које идентификује с тим периодом. 
Добар део опозиције и њима накло-
њених интелектуалаца као да не ра-
зуме ту једноставну чињеницу.

Смисао овог, претпостављам за 
многе иритантног виђења прошлости, 
јесте да укаже на сличност данашње 
политичке ситуације с оном од пре 
двадесет година. Поново је на сцени 
бинарна подела за и против једне 
личности. На сцени је велики број 
партија које не могу рационално да 
оправдају своје независно постојање. 
Ове партије су настале пре свега на 
сујетама својих лидера и, још горе, 
одражавају њихове међусобне ани-
мозитете. Ако сличномишљеници 
нису у стању да се окупе у једној пар-
тији, какви су изгледи да коалиција 
малих партија обезбеди функционал-
ну власт – ако је икада освоји? Да ли 
бисмо тада поново гледали репризу 
онога што је виђено у првој деценији 
овог миленијума? Колико још време-
на треба да прође како би политичка 
елита сазрела и разумела да је поли-
тика, између осталог, и вештина ком-
промиса и да почива на толеранцији 
партијских фракција и контроли ега?

Окупљање шаролике опозиције у 
један блок, из угла политичке прагме 
и тактике, може бити добра идеја и 

можда може донети победу на избо-
рима, једног дана. За будућност Ср-
бије и нормализацију политичке сце-
не таква смена власти била би лоша 
реприза. Србији није потребна широ-
ка коалиција политичких снага, већ 
чишћење, профилисање и укрупња-
вање политичке сцене, без обзира на 
то ко је тренутно на власти.

Грађани би требало да знају којим 
путем опозиционе странке желе да 
воде Србију, како планирају да оства-
ре своје циљеве и у чему је фунда-
ментална разлика између политике 
коју води тренутна власт и оне за коју 
се они залажу. У том контексту није 
ни изблиза довољно понављати фра-
зе о борби против корупције, о демо-
кратизацији јавне сцене и борби за 
слободне медије. Поучени ранијим 
искуствима, грађани ће им тешко по-
веровати на реч.

Смутна су и опасна времена, а 
власт непрекидно даје поводе да се 
политички дискурс грубо и примитив-
но банализује. У таквом амбијенту 
нема простора за озбиљне разговоре 
и дебате о путу којим Србија треба 
да иде. Ово је за опозицију можда и 
срећна околност, будући да у тако 
вулгарној какофонији она може да 
избегне изјашњавање о тешким диле-
мама које су пред Србијом.

Да је политичка сцена уљуднија и 
нормалнија, грађани Србије би мо-
жда сазнали да у битним политичким 
опредељењима заправо нема вели-
ких концепцијских разлика између 
власти и највећег дела опозиције. 
Можда би грађани тада открили да 
је реч о нечему што Фројд (у друга-
чијем контексту) зове нарцизмом 
малих разлика, те да у политичком 
смислу Србија живи задати живот без 
обзира на то ко је на власти.

Небојша Катић (Политика)

Политички коментар

Живимо задати живот без обзира на то ко је на власти
У државама добро симулиране демократије грађани најчешће гласају за оне политичке странке које ће, 

како верују, на најбољи начин заступати њихове интересе и вредности. У државама које демократију 
неуспешно симулирају, грађани гласају за или против онога ко је у том тренутку на власти,  

па избори тако постају нека врста плебисцита. 

К ако је објаснио генерални 
секретар председника Срби-
је Никола Селаковић, поред 

представника цркве у овом тиму ће 
бити и људи из струке, заштитари, 
историчари, историчари уметности. 
Биће прилике и за ангажовање одре-
ђених личности и стручњака по по-
зиву, јер, како је рекао, није свака 
светиња иста.

Према његовим речима, то поље 
је толико широко, а држава у прет-
ходним временима није поклањала 
никакву пажњу овим питањима или 
је није поклањала довољно. После 
најаве председника Вучића створе-
но је, каже он, велико интересовање 
јавности за овај специјални тим, ње-
гов састав и задатке. Говорећи о из-
градњи пута код манастира Високи 
Дечани, што је претходних дана 
изазвало реакцију Београда који је 
тражио да се радови обуставе, Се-
лаковић је за РТС навео да је пред-
седник конкретно рекао да ће то 

поставити као једну од најбитнијих 
тема приликом обновљених разго-
вора у Бриселу. „Наше је да аларми-
рамо јавност и говоримо о томе у 
међународним, не само домаћим 
оквирима”, рекао је Селаковић.

Покушај присвајања српских ма-
настира и њихово претварање у ко-
совске споменике културе траје 
дуго, а одлука о формирању тима 
долази у време када је један од нај-
значајнијих међу њима, Високи Де-
чани, и физички угрожен што је чак 
противно и косовским законима. 

У специјално заштићеним зонама 
су поред Дечана још 44 српска ма-
настира и цркве. „Закон о специјал-
ним заштићеним зонама” скупшти-
на Косова је, како објашњава Дарко 
Танасковић, бивши амбасадор Срби-
је при Унеску, донела 2008. године, у 
склопу кампање за једнострано 
проглашење независности и њено 
прихватање у међународној зајед-
ници. 

Приштина не одустаје

Наставља се криза око Дечана
У сарадњи са Српском православном црквом, Влада 

Србије формира специјални тим чији ће задатак 
бити заштита српске културне, историјске и духовне 
баштине, тамо где је она угрожена физички, правно, 

у погледу идентитета, оригиналности,  
настанка и порекла.



Будимпешта, 27. август 2020. 3 

И поред тога што тренутно 
држављани многих земаља, 
као и мађарски грађани 

који се из њих враћају, не могу да уђу 
у Мађарску без негативног резултата 
теста на вирус корона, односно дво-
недељног карантина, премијер Вик-
тор Орбан каже да то није довољно 
и најављује да ће од 1. септембра бити 
уведени још строжији услови за ула-

зак у земљу. Нове мере, у тренутку 
уласка овог броја СНН-а у штампу, 
још увек нису познате.

Овога пута, рок трајања посебних 
мера ће, судећи према премијеровим 
речима, бити дужи од досадашњег. То 
практично значи да ће, највероватни-
је до појаве вакцине и њене практич-
не примене, бити веома тешко изаћи 
из Мађарске, односно ући у земљу. 

– Летос смо прешли на систем свр-
ставања земаља у три категорије, које 
смо обележили трима бојама. Међу-
тим, од 1. септембра ићи ћемо у дру-
гом правцу, јер је овакав систем пре-
ласка границе неодржив и захтева 
строжија правила. Од септембра не-
мојте резервисати путовања на југ – 
рекао је Орбан у интервјуу Кошуто-
вом радију.  

– Мађарска је стекла довољно ис-
куства током првог таласа епидемије 
вируса корона, тако да ћемо управља-
ти следећом фазом одбране на осно-
ву до сада стеченог искуства. Главни 
циљ је спасавање људских живота, а 
посебну пажњу посветићемо најугро-

женијим категоријама становништва. 
Ближи смо откривању вакцине него 
раније, а постоји велика шанса да она 
ускоро буде доступна. Мађарска тре-
нутно протеже своје пипке у свим 
правцима, ради набавке вакцина – 
каже Орбан.

Он је нагласио и да би за респира-
торе влада радо платила и три пута 
више, ако би морала, „јер животи ма-
ђарских грађана вреде више од све-
га”, очигледно алудирајући на инси-
стирање опозиције да се поведе ис-
трага о респираторима купљеним, 
наводно, по вишеструко већим цена-
ма од реалних.

Орбан је најавио да ће до полови-
не септембра влада донети нови дво-
годишњи план економског развоја 
земље, у складу са актуелном ситуа-
цијом, који укључује и нове мере 
штедње на свим пољима.

– Колико радних места вирус уни-
шти, толико ћемо отворити. Увели смо 
привремени мораторијум на плаћа-
ње кредита, тако да породице и пре-
дузетници могу да троше тај новац у 
друге сврхе, а не на враћање  креди-
та – рекао је Орбан.

Када је реч о поласку ђака у школу, 
истакао је да је циљ обнављање не-
посредне наставе у учоницама јер, 

како је рекао, дигитално образовање 
не може у потпуности да замени кла-
сичну наставу. Прелазак на онлајн 
наставу окарактерисао је као успех, 
али је додао да она има и својих не-
достатака. Као пример, навео је то 
што је велики број студената у про-
шлом семестру практично био искљу-
чен из система образовања. 

Једна од тема којој се мађарски 
премијер Виктор Орбан посветио у 
интервјуу Кошутовом радију, била је 
и спољна, односно регионална поли-
тика његове владе.

Према речима Виктора Орбана, 
Мађарска ће се убудуће више посве-
тити својим геостратешким интере-

сима и сарадњи са околним држава-
ма. Како је рекао, раније је постојала 
снажнија геостратешка димензија 
мађарске политике и „било би добро 
када би се такав начин размишљања 
вратио”.

– Мађарска се и даље налази ту 
где је била у време свог формирања. 
Немци, Руси и Турци још увек су овде, 
поред нас. Какве односе имамо са 
њима, то је главно питање. Уложили 
смо 10 година у спречавање да Ма-
ђари буду изоловани од својих суседа 
и због тога смо и ми и они морали да 
се променимо. Никада нисмо имали 
тако добре односе са Србима и Сло-
вацима као данас. Уместо да тражи-
мо савезништва споља како бисмо 
радили једни против других, сада је 
прилика да сарађујемо једни са дру-
гима - рекао је Орбан.

Он се посебно осврнуо на потребу 
сарадње са Пољском, у којој види 
главну снагу будућег развоја овог 
дела Европе. 

– У Централној Европи постоји во-
дећи брод који се зове Пољска. Ако 
се добро позиционирамо око Поља-
ка, развијаћемо се много брже него 
када би се регион везао за неку ве-
лику, спољну силу – истакао је мађар-
ски премијер. 

У Мађарској ускоро  нове мере против короне АКТУЕЛНО

Најављено пооштравање услова за прелазак границе
„Од 1. септембра ићи ћемо у другом правцу, јер је садашњи систем преласка границе неодржив и захтева 

строжија правила. Од септембра немојте резервисати путовања на југ”, поручио је мађарски премијер 
Виктор Орбан, најављујући нови режим преласка границе, чији је циљ да још више отежа  

 циркулацију људи у правцу иностранства и обратно.

Д ок цео свет трага за леком или 
спасоносном вакцином која би 
помогла да човечанство спасе 

од ковида 19, има и оних који тврде 
да се ове пошасти можемо ослобо-
дити уз помоћ – маске. Додуше, није 
реч о обичној хируршкој, већ о оној 
у коју је приликом израде у матери-
јал додат бакар-оксид с антивиру-
сним и антибактеријским својстви-
ма.

У Хрватску је већ стигла пошиљка 
са 128.000 маски за које се тврди да 
саме „убијају” вирус корона, а које 
су осмислили израелски научници. 
И одмах је завладала права помама 
за њима.

Маске су већ дистрибуиране у 
хрватске апотеке, које ће их прода-
вати за око 40 куна, пише хрватски 
портал „24 сата”. Израелски научни-
ци који су осмислили маску, развили 
су је на основу технологије за израду 
завоја и друге војне опреме, а специ-

фичност је у чињеници да се њена 
ефикасност не смањује временом.

Користи лекарима, али и свим љу-
дима који желе да се заштите од ви-
руса корона.

Из фирме „Ринигард”, која је уво-
зник, кажу да је ово тек прва у низу 
набавки маски и да очекују наруџби-
не из Србије, Мађарске, Аустрије и 
Швајцарске, које су већ показале за-
интересованост за куповину на вели-
ко. 

Лекари у Србији позивају на опрез, 
јер о овој врсти заштите кажу да не 
знају ништа.

– Људи морају са резервом да узму 
ову информацију. Најпре треба виде-
ти која озбиљна научна институција 
иза тога стоји. А онда би требало оче-
кивати коментар Светскe здравственe 
организацијe, која би то могла да про-
коментарише или препоручи то ако 
је добро – сматра др Зоран Радова-
новић, епидемиолог. 

Новост на тржишту заштитне опреме

Велико интересовање за маске 
које убијају вирус 

Мађарска и Србија сврстале су се на листу чекања за 
маске које је Хрватска већ добила из Израела. 

Израђене су од материјала у који је додат  
бакар-оксид с антивирусним и  
антибактеријским својствима.

Виктор Орбан у студију Кошутовог радија
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Н аучним скупом у Будимпешти 
је, да подсетимо, пригодно обе-
лежено 125 година од рођења 

Милоша Црњанског и 100 година од 
изласка из штампе његове „Лирике 
Итаке”. Радове о животу и стварала-
штву Црњанског изложили су: проф. 
др Миливој Ненин, проф. др Слобо-
дан Владушић и проф. др Горана Ра-
ичевић са Филозофског факултета у 
Новом Саду, проф. др Драган Бошко-
вић, проф. др Часлав Николић, мр 
Ђорђе Радовановић и мр Ђорђе Ђур-
ђевић са Филолошко-уметничког 
факултета у Карагујевцу и др Драган 
Јаковљевић, професор Универзитета 
„Етвеш Лоранд” у Будимпешти. 

Професоре Ненин, радови на овом 
скупу осветлили су живот и дело 
Милоша Црњанског из различитих 
аспеката. Неки од њих доносе нова 

открића, какав је и 
Ваш рад на тему 
„О стогодишњици 
једног писма”. 

– Своје истражи-
вање сам почео од 
једног писма Мило-
ша Црњанског упу-
ћеног из Иланче у 
Загреб, 1919. године, 
Бранку Машићу, 
уреднику „Књижев-
ног југа”. То писмо 
умногоме одређује 
књижевну биогра-
фију Црњанског. 
Прави, пун улазак 
Милоша Црњан-
ског у српску књи-
жевност догодио се 
у Загребу, 1917. и 
1918. године, углав-
ном поезијом, а од 
1919. године, када 
постаје сарадник 
„Књижевног југа”, 
прозом, књижев-
ном критиком и 
белешкама. Његова 
прва књижевна 
критика односила 
се на дело „Ех 
Ponto”, Иве Андри-

ћа. Црњански и сам улази у редакци-
ју овог литерарног часописа. Поред 
Црњанског, чланови редакције су 
били: Иво Андрић, Владимир Ћоро-
вић, Бранко Машић, као одговорни 
уредник, и Нико Бартуловић, главни 
уредник. Нажалост, часопис се угасио 
крајем 1919. године, због финансиј-
ских проблема. 

Један сте од ретких књижевних 
историчара који посеже за препи-
ском док пише о неком писцу. 
– Поред књижевно-историјских 

прича, које сам писао на основу пре-
писке српских писаца, доносио сам 
и грађу, односно, аутентична писма 
уз неопходне коментаре. Ту су и при-
кази књига преписке. Ја тражим „ви-
шак значења” у писмима која су до-
кумент првог реда. Своју опсесију 
писмима објаснио сам у књизи под 

насловом „Ситне књиге” (Нови Сад, 
2007. године), која је у целости посве-
ћена преписци. 

Преписка Црњанског нуди лепу 
слику о њему као човеку и о његовој 
доследности. Она говори и о томе за 
шта се Црњански хватао у нашој тра-
дицији, али и да пише из уверења. 

Црњански је обележио историјску 
и културну позорницу српског је-
зика и књижевности. Недавно је 
изашла и Ваша најновија књига 
„Стењак Милоша Црњанског”. 
– У последњих неколико година, са 

проф. др Гораном Раичевићем, проу-
чавао сам преписку Милоша Црњан-
ског, као и књижевне часописе у ко-
јима је Црњански био уредник, или 
један од уредника. Као резултат тог 
проучавања појавила се књига „Сте-
њак Црњанског”. Није то моја прва 
књига о Црњанском, али ми се чини 
да је другачија. Узгред, ако бих нешто 
морао да издвојим од онога што сам 
урадио о Црњанском, онда би то си-
гурно било фототипско издање „Иде-
ја”. Тај посао сам, такође, урадио са 
колегиницом Горданом Раичевић. 
Књига је у Бањалуци, на тамошњем 
сајму књига, добила награду за изда-
вачки подухват године. Објављена је 
у Андрићграду/Вишеграду, 2016. годи-
не. Проучавајући „Књижевни Југ” 
дошао сам и до неколико текстова 
које библиографија Црњанског не 
бележи. Дакле, има још доста просто-
ра за истраживање живота и дела 
Милоша Црњанског. 

Кроз метафоричан наслов књиге и 
објашњење речи „стењак” (платнени 
фитиљ петролејске лампе), као да 
тражите пламен који би обасјао Цр-
њанског оном светлошћу која не је-
њава и никада се не прекида. 

Размишљајући о сопственој књизи 

чији редови су се ближили крају, у 
једном засебном поглављу сам забе-
лежио: „Нема више сеоских луда; 
оних који говоре истину о селу, а ко-
јима је истина унапред опроштена. 
Променио се свет. Али, има људи из 
прошлих времена. Један од тих људи 
из прошлих времена ме зауставља и 
тражи од мене да му купим стењак 
за лампу на гас. И објашњава ми где 
тог стењка нема, а не каже где га 
има.”

Која је тренутна област Вашег 
интересовања? Поред ауторских 
књига приредили сте око триде-
сет других издања. Да ли је у при-
преми нешто ново? 
– Чекам да почне рад на фототип-

ском издању „Књижевног југа”; гласи-
лу које је излазило у Загребу (у по-
следњој години рата и првој години 
мира), а чији је један од уредника био 
и Црњански. „Књижевни југ” је био 
један од најчитанијих књижевних 
часописа 1918. године. Штампан је 
латиницом и ћирилицом. Срби, Хрва-
ти и Словенци излазе пред читалачку 
публику са најбољим писцима, које 
тог тренутка имају. 

Почетком ове године појавила се 
књига Станислава Винавера „Заноси 
и пркоси Лазе Костића”, у издању Из-
давачког центра Матице српске. Ту 
сам потписан као приређивач. Чекам 
да у штампу оде књига „Самидба”, у 
којој сам највише писао о Милораду 
Павићу. Књига „Самидба” (до чијег 
сам наслова дошао случајно) садржи 
занимљива писма Милорада Павића, 
књигу „Стари лисац” (о Павићу) и до-
датак. Књига ће се ових дана појави-
ти у Нишу, у издању Нишког култур-
ног центра. 

Разговор водила: 
Славица Зељковић

Након прошлогодишњег Међународног научног скупа „Милош Црњански романтични анархист XX века”, који 
је одржан у организацији Смера за српски језик и књижевност будимпештанског Универзитета „Етвеш Лоранд”, 

изашао је Зборник радова свих учесника. О великом српском писцу и најновијој књизи проф. др Миливоја 
Ненина „Стењак Милоша Црњанског”, разговарали смо са њеним аутором.

 ИНТЕРВЈУ Проф. Миливој Ненин, историчар књижевности и критичар 

Црњански као неисцрпна инспирација и надахнуће 

УТИСЦИ О НАУЧНОМ СКУПУ И ЗБОРНИКУ
С обзиром на то да се проф. др Миливој Ненин већ дуги низ година 

бави животом и делом Милоша Црњанског и да је о томе објавио више 
књига и научних радова, упитали смо га како види Зборник „Милош 
Црњански романтични анархист 20. века”, који је недавно објављен у 
Будимпешти, на Универзитету ЕЛТЕ. 

– Зборник као тематска научна публикација обухватио је одређена 
досадашња сазнања и истраживања и он, у сваком случају, даје смерни-
це за даља проучавања дела Милоша Црњанског, који је једна од наји-
стакнутијих фигура модернистичке поезије 20. века. Овакве публикације 
су медији комуникације између колега из струке и намењени су одређе-
ној публици. Користим прилику да се захвалим организаторима са Сме-
ра за српски језик и књижевност Универзитета „Етвеш Лоранд”, као изу-
зетним домаћинима. Атмосфера је била пријатна, некако фамилијарна, 
јер нам је свима заједнички велики песник Милош Црњански - истакао 
је професор Ненин. 
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ВЕСТИАкција у Мађарбоји

М ађарбоја је за обнову згра-
де  бивше  Српске верои-
споведне школе из споме-

нутог фонда добила 10 милиона фо-
ринти. Почетак радова био је тема 
недавног састанка Вере Вуковић Рот, 
председнице месне Српске самоу-
праве и руководилаца грађевинске 
фирме из Мохача, која је надлежна 
за реализацију извођачких радова.

Захваљујући наменски добијеним 
средствима, грађевинци ће у овом 
малом барањском селу одрадити 
измену и потпуну обнову кровне 

конструкције, постављање нових 
црепова, измену олука, рушење 
димњака, постављање хидроизо-
лације, увођење нове електричне 
инсталације, постављање нових 
прозора и врата, адаптацију 
канцеларијског простора који ће 
користити месна српска самоуправа, 
постављање новог пода у будућој 
канцеларији српске самоуправе, 
спуштање плафона од гипс картона, 
постављање новог кухињског бојлера 
и обнову фасаде. Како сазнајемо, 
радови ће отпочети почетком 

септембра, а пројекат обнове се мора 
окончати до марта 2021. године.

Нажалост, добијена средства нису 
довољна за целокупну обнову трошне 
зграде и још увек се не зна како наћи 
додатне финансијске изворе за 
унутрашње и спољашње кречење 
објекта.

Како нас је информисала Вера 
Вуковић Рот, локална Самоуправа 
насеља због скромног буџета села 
није у могућности да материјално 
подржи пројекат. Упркос томе, у 
ССМ-у кажу да ће учинити све како 

би се пронашли нови финансијски 
канали и могућности за конкурисање.

П. М.

„Вера у Христа је вера у стварност 
нашега спасења. Најважније је свагда 
да схватимо да је Син Божји истина, 
пут и живот, да је Он светлост, а ко за 
њим иде, неће ходати у тами него ће 
имати светлост живота“ – биле су речи 
блаженопочившег патријарха српског 
Павла. 

Протојереј-ставрофор Михаило 
Крунић, као крстоносац, тачно је знао 

и проповедао да је 
једини исправни пут, 
пут Сина Божјег, који 
води у вечни живот. 
Пронашао га је! Као 
следбеник Бога, Ису-
са Христа, који је за 
живота свога многа 
добра учинио за сво-
ју паству у Новом 
Сентивану, али и 
свугде, где је бора-
вио и служио. Био је 
одан Богу, Српској 

православној цркви, свом народу. Не-
уморно је радио на духовном уздиза-
њу свог народа и био будан чувар 
наших светиња, као и сјајан познава-
лац црквеног и културног живота Срба 
у Мађарској. 

Неуморан трудбеник у винограду 
Господњем, прота Крунић био је и 
остао појам међу Србима у Мађарској. 
У Новом Сентивану је службовао од 

1946. до 2005. године, 
бринуо је за свој на-
род, а посебан однос 
гајио је према мла-
дима, који су га по-
штовали и волели.  
Подучавао их је и 
сведочио љубав пре-
ма Господу. 

Када се 8. августа 
2005. године упоко-
јио и отишао у вечну 
литију, верни народ 
српски био је све-
стан да је отишао 

један од најоданијих 
Слугу Божјих. Њега 
су се 15. августа при-
сећала његова деца, 
унучад и праунучад, 
као и верници, који 
су се придружили 
породици проте Кру-
нића. 

У новосентиван-
ској српској право-
славној цркви пара-
стос је служио про-
тонамесник Свето-
мир Миличић, парох 
дешчански, администратор новосен-
тиванске парохије, који је на крају 
парастоса, приликом којег се окретао 
колач и прелило кољиво, одржао и 
пригодну беседу. Осврнувши се на 
стоту годишњицу рођења и петнаесто-
годишњицу упокоје-
ња проте Крунића, 
духовни пастир но-
восентиванских 
Срба рекао је следе-
ће: 

„Наш прота био је 
својеврсни светио-
ник у овом месту, 
који је преко педесет 
година предводио 
своју паству у најте-
жим временима. 
Када је он службо-
вао, није било лако. 
Он се изборио са 
свим невољама и по-
тешкоћама. Нажалост, нисам имао ту 
срећу да заједно служимо, али имао 
сам част да разговарам са њим и да 
разменимо мишљења. Благочестиви 
хришћани из Новог Сентивана и Деске 
увек су са поштова-
њем говорили о 
њему, а и данас то 
чине. Дела која је чи-
нио за живота, ми 
тек сада ценимо, ви-
димо и уживамо у 
плодовима. Прота је 
заиста многа добра 
дела учинио, волео је 
свој народ, љубио је 
ближњега свога као 
самога себе и водио 
је паству путем спа-
сења.” 

Присећање на о. Крунића наставље-
но је на месном српском православ-
ном гробљу, где почива заједно са 
својом супругом Аном, са којом је у 
складном браку живео готово 60 годи-
на, делећи добро и зло. 

Протојереј-ставрофор Михаило 
Крунић и данас живи у нашим срцима 
и памћењу. Нека му је слава и вјечна-
ја памјат. 

П. М.

Подсећање на лик и дело 
проте Михаила Крунића

Парастос у Новом Сентивану

У српском православном храму у Новом Сентивану,  
15. августа служен је парастос блаженопочившем 

протојереју-ставрофору Михаилу Крунићу, 
дугогодишњем новосентиванском пароху,  
који је рођен пре једног века, а упокојио  

се пре петнаест година. 

Вера Вуковић Рот, председница Срп-
ске самоуправе у Мађарбоји, очекује 
да радови буду завршени до марта 
следеће године

Почиње обнова бивше школске зграде
У Мађарбоји предстоји почетак радова на обнови зграде бивше Српске 

вероисповедне школе, за шта је, укључујући и радове у Шиклошу, издвојено 13 
милиона форинти, у оквиру инвестиционог фонда од 732 милиона форинти,  

који је Влада Мађарске доделила српској земаљској самоуправи.
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ДУХОВНОСТ Празновање Преображења на северу Мађарске

П разновање Сентандрејаца поче-
ло је 18. августа, служењем пра-
зничног бденија у Преображен-

ској цркви. На сам дан празника, вели-
ки број верника окупио се у цркви, на 
Светој архијеријској литургији, коју је 
служио епископ будимски Лукијан. 
Преосвећеном епископу саслуживали 

су: протојереј-ставрофор Илија Галић 
- парох у Батањи, протојереј-ставро-
фор Војислав Галић - сентандрејски 
парох, протојереј Зоран Остојић - ар-
хијерејски намесник будимски, јереј 

Љубисав Милисавић - парох у Помазу, 
протојереј Павле Каплан - парох у 
Бати, јеромонах Варнава Кнежевић из 
Сентандреје, архиђакон Инокентије 
Лукин и ђакон Стефан Милисавић. 
Литургију је посебно свечаном учини-
ло појање мушког хора „Јавор” под 
вођством Мирослава Брцана, који је 

на крају литургије отпевао Сентандреј-
ску химну. 

Отац Зоран Остојић је одржао бе-
седу и следећим речима се обратио 
верницима: „Данашњу беседу морао 
сам да почнем из перспективе вечно-
сти, јер нам данашњи празник на то 
указује и упућује нас на ту вечност, 
која је припремљена за све нас. И, зато 
свети оци и говоре да је Бог, стварају-
ћи човека, гледајући крај, створио по-
четак. Преображење господа Исуса 
Христа јесте оно што нам је дато као 
један залог емпиријски, показао нам 
је правог истинског човека, какав је 
створен у рају и какав треба да буде у 
вечности. То нам је показано дана-
шњим празником Преображења Го-
сподњег“.  

Владика Лукијан је на крају Свете 
литургије благословио и осветио гро-
жђе, које се традиционално благосиља 
на овај празник и дели верницима.  

У препуној цркви, вечерње богослу-
жење служили су свештеници Будим-
ске епархије, а отац Зоран Остојић је 
освештао колач и кољиво. Уследило је 
саборовање поред светог храма, које 

је код српског народа уобичајено на 
Преображење. 

У порти, под раскошним крошњама 
кестенова, који су већ добили јесење 
рухо, и овога пута уприличен је кул-
турно уметнички програм за који је 
био задужен Душан Вуковић, уметнич-
ки руководилац КУД-а „Табан“. Изво-
ђачка група извела је две кореографи-
је, Црноречје и Игре из околине Ниша, 
у пратњи оркестра „Зора“ са Круно-
славом Кићом Агатићем и оркестра  

„Коло“, под вођством Ладислава Хала-
са. По старој традицији, фолклораши 
су после програма повели коло. 

Прослави је, поред осталих, прису-
ствовао и градоначелник Сентандреје 
Жолт Филеп (Fülöp Zsolt), већи број 
верника из овог града и околине, као 
и туристи који су се тога дана затекли 
у Сентандреји. 

Весеље је настављено поворком уз 
песму и звуке хармоника и тамбура, 
до главног сентандрејског трга, где су 
присутни повели коло, испред српског 
Трговачког крста.

У вечерњим часовима, на Тргу цара 
Лазара, на бини поред ресторана „Кор-
нер”, који је читавог дана гостима ну-
дио српске специјалитете, организова-
на је игранка. Песме и музика орке-
стра „Коло” из Тукуље подигли су на 
ноге и старо и младо. На овај дан 
Сентандреја сваке године оживи и 
претвори се у градић српског духа, пун 
успомена на некада важан српски тр-
говачки центар. Посебна, свечана ат-
мосфера, која сваке године на Прео-

бражење завлада Сентандрејом, тра-
јала је до касно у ноћ.

Ову манифестацију организовале 
су Српска црквена општина, Српска 
самоуправа из Сентандреје и Српски 
културни клуб.  Средства за ову мани-
фестацију обезбедила је државна 
Фондација „Бетлен Габор”. 

Наредног дана одржана је Света 
архијерејска литургија, у част ктитора 
Преображењске цркве и за почивше 
чланове појачког хора „Јавор”. Литур-
гију је служио владика Лукијан.

К. П.

Свечаности у част црквене и градске славе Сентандреје
У Сентандреји је 19. августа прослављено Преображење Господње, велики православни празник који 

симболизује завршетак лета и почетак јесени. У православљу, овај дан се убраја у 12 великих  
Христових празника. Посвећен је сећању на догађај Христовог преображења на гори Травор,  

када он најављује своје потоње страдање и славу. 
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С рби у Десци су и ове године 
достојно прославили своју 
храмовну славу Преображе-

њe Господње. Празновање заштитника 
светиње, уприличено је на сам дан 
црквеног празника, 19. августа. Свету 
литургију служили су протонамесник 
Далибор Миленковић, парох сегедин-
ски и протонамесник Светомир Ми-
личић, парох дешчански, уз појање 
месног Црквеног хора „Слога”.

Свечану беседу је том приликом 
одржао протонамесник Далибор Ми-
ленковић, парох сегедински, који је 
говорећи о празнику Преображења 
Господњег, између осталог, истакао: 

„Данас славимо светлост. Славимо 
празник светлости у тамној ноћи и на 
пустом месту. Догађај данашњег пра-
зника подсећа на саму суштину вере 
у Христа, јер вера у Христа је вера у 
светлост усред тамне ноћи и на пу-
стом месту. Но, и усред те тамне ноћи 
и усред пустаре, каква Тавор стварно 
јесте и каква овај свет често јесте, сви 
ми у Цркви Христовој сабрани, кроз 
уста апостола Петра кличемо: „Госпо-
де, добро нам је овде бити.” 

Беседник је потом и детаљно гово-
рио о Христовом Преображењу, завр-
шној речи Бога о свету, спасењу света 
у сједињењу Бога и човека у Исусу 
Христу.

„За нас је Христос мера свега, и све 
је ништа што Он није прогласио за 

нешто. У нашим животима и личним и 
јавним, шта год се пред нас постави, 
Христом омерамо, Таворском светло-
шћу осветлимо, историју и време са 
вечношћу проценимо и нећемо погре-
шити, јер је наша мера Христос, Бого-
човек, мера света и човека, светлост 
која светли у тами и тама је не обузе.”

Истакавши још једанпут суштину 
Христовог божанства, о. Миленковић 
је на крају своје беседе домаћинима 
пожелео срећну храмовну славу, а 
потом је са својим братом у Христу, о. 
Светомирем Миличићем, парохом 
дешчанским, по традицији освештао 
грожђе. 

Након окончања свете литургије са 
литијом, на дворишту Српског култур-
ног, образовног и духовног центра 
„Свети Сава”, уз поштовање здравстве-
них мера, уследило је дружење уз 
пригодно послужење. За разлику од 
ранијих година, због епидемиолошке 
ситуације, није било заједничког руч-
ка. 

Поподне, након вечерњег богослу-
жења, које је окупило знатно већи број 
верника у односу на преподневну 
Свету литургију, у месном српском 
православном храму уприличен је 
свечани чин резања славског колача 
и благосиљања кољива. Кумовао је 
Алекса Хари Рус са својом породи-
цом. Иако данас живи у Стразбуру, где 
ради као стални председник Мађар-

ске при Савету Европе, 
он радо долази у свој 
родни крај. Кумство на 
преображењској хра-
мовној слави, предста-
вља посебну част:

„Бити кум на храмов-
ној слави је заиста по-
себна част и зато сам 
прихватио прошле годи-
не да кумујем. Најбитни-
је је да се осећам и даље 
чланом наше српске за-
једнице и увек радо до-
лазим у свој родни крај. 
Иако ме је живот, тачни-
је, професија одвела 
далеко, ипак, трудим се 
да што чешће дођем у 
Деску и присуствујем 
храмовним славама, 
празничним светковинама. У дана-
шњем модерном свету морамо да 
водимо бригу о нашој традицији, коју 
треба поштовати. Треба да се вратимо 
нашим коренима, морамо их пошто-
вати, а за то је потребно да будемо и 
присутни”, рекао је Алекса Хари Рус 
за наш лист. 

За следећу годину, славску ружу и 
кумство преузео је Бранимир Ђорђев 
са својом породицом. 

На крају славског вечерња, верном 
народу српском, пригодном беседом 
обратио се протонамесник Далибор 
Миленковић, а потом, у улози домаћи-
на, и протонамесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански, који се захвалио 
својим колегама свештеницима, међу 
којима је био и протојереј-ставрофор 
Аурел Бекан, од стране Румунске пра-
вославне цркве у Мађарској, као и 
кумовима славе и организаторима 
прославе заштитника дешчанске све-
тиње. Потом је речи захвалности упу-
тио свим приложницима, ктиторима и 
дародавцима, који су својим прилози-
ма учествовали у финансирању и ре-
ализацији појединих радова. 

Посебно се захвалио начелнику 
села Ладиславу Кираљу и посланич-
ком телу насеља, што су српској зајед-
ници, односно дешчанској Српској 
православној црквеној општини, у 
више наврата пружили материјалну 
помоћ, пре свега приликом грађевин-

ских радова на адаптацији парохијске 
библиотеке. Отац Миличић је најавио 
да се њено освећење планира за 24. 
или 25. октобар ове године. Поред тога, 
захваљујући већинској самоуправи, 
уређена је порта и дело улице где се 
налазе парохијски дом и српска пра-
вославна црква. 

Отац Миличић је речи захвалности 
упутио и земаљској српској самоупра-
ви, која је финансијски подржала про-
славу храмовне славе, као и месној 
Српској народносној самоуправи, која 
је, такође, материјално подржала 
оспособљавање парохијске библиоте-
ке, као и друге радове и организацију 
празновања заштитника светог храма. 

Славско весеље настављено је при-
годном забавом на дворишту Српског 
културног, образовног и духовног цен-
тра „Свети Сава”. За добру забаву при-
сутних, овом приликом, побринули су 
се музичари Оркестара „Банат” и 
„Лале из Баната”, којима су се придру-
жили солисткиња Естер Фрањо Вуј-
чин, као и музичари из Србије - фру-
лашица Неда Николић и примаш Зо-
ран Бугарски Брица. 

Покровитељи и суфинансијери про-
славе преображењске храмовне славе 
у Десци били су: Самоуправа Срба у 
Мађарској, Српска народносна само-
управа у Десци и месно Културно-
-уметничко друштво „Банат”. 

П. М.

Обележавање храмовне славе у Десци ДУХОВНОСТ

Прослава у знаку успешне акције уређења околине храма 
Овогодишње празновање Преображења у Десци, бацило је светло на подухвате које су мештани, уз помоћ 
појединих институција, обавили у протеклом периоду: уређену црквену порту и део улице у којој се налази 

српски православни храм, а такође и на новоадаптирани простор парохијске библиотеке.  
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И ако је још старогрчки фило-
зоф Платон оставио максиму 
да се „без смешног не може 

схватити озбиљно“, неки ће постави-
ти питање о оправданости књиге 
„Смехом против короне“, ауторке 
Сенке Павловић која је муњевито 
реаговала, прикупила и приредила 
најуспелије и најдуховитије реакци-
је из Србије, региона и Европе на 
стање које је све, само није весело. 
Зато овај приручник за духовно и 
духовито лечење садржи афоризме, 
епиграме, вицеве, шале, досетке, ко-
ментаре, анегдоте и друге кратке 
хумо-ристичкие форме на тему ви-
руса корона и пратећих појава, иза-
бране по критеријуму уметничке 
вредности, мисаоности, поучности, 
луцидности и оригиналности. 

Радови су бирани међу хиљадама 
оних који су пристигли по позиву 
приређивача ауторима, односно 
оних који су објављивани или су ко-
лали у електронским медијима, но-
винама и часописима, порталима, 
друштвеним мрежама, мејловима, 
СМС, Вибер и Вотсап порукама. Зато 
се овај зборник састоји из три разли-
чита, а опет слична сегмента у који-
ма се налазе ауторска дела најбољих 
мајстора хумора и сатире из Србије 
и иностранства, шале непознатих 
аутора из наше земље, које су попри-
миле формат народних мудрости, и 
духовитости које су на сличан начин, 
без познатог творца, настале у дру-
гим земљама, а издвојиле су се сво-
јом ефектношћу. Безазлени хумор, 
али и инвективе, сакупљене на овом 
месту повезани су са свакодневним 
облицима комуникације и чине део, 
углавном, урбане културе. 

Не поручује без разлога изрека да 
је „смех лек“, што је и научно дока-
зно. Смех, тврде лекари, подмлађује 
срце и мозак, смањује бол, лечи 

стрес, јача крвне судове, повећава 
одбрамбену моћ организма, попра-
вља циркулацију... Сваки смех је осе-
бујан и јединствен одговор на про-
блеме појединца и проблеме време-
на, сваки смех је исцељивање. Лека-
ри, посебно психијатри, слажу се да 
се ендорфин, који је производ смеха 
и доброг расположења, не може из-
мерити, ни крвним тестом, ни неким 
другим мерењем. Смех је постао 
помоћни третман у многим клини-
кама поред лекова и инјекција, по-
себно у реконвалесценцији и реха-
билитацији.

Хумор делује тако што служи као 
дистракција – усмерава пажњу даље 
од нас и наше тренутне ситуације, те 

нам даје времена да пронађе-
мо снагу за суочавање са 
њом. Смех има много облика. 
Понекад је спонтан, од срца, 
други пут је ироничан или ци-
ничан, али смех познајемо и 
кроз сузе. Сваки смех је одре-
ђена реакција на ситуацију, 
као и на настале проблеме, о 
чему сведоче шале у овом 
јединственом бревијару на-
ших карактера, менталитета, 
одбрамбених механизама, 
спонтаних реакција, па и цр-
ног хумора, мада има оних 
који сматрају да „не постоји 
црни хумор, јер нема ни бе-
лог“.

Кад се људи нечему насме-
ју, укључујући и шале из збир-
ке „Смехом против короне“, 
то значи да виде нешто ишча-
шено и другачије, што није 
баш онако како би требало да 
буде. Када се не смејемо, већ 
се само љутимо због свега, то 
је за све нас буквално трагич-
но. Међутим, када је човек у 
стању да се смеје, то значи да 

ствари посматра -чак и ако су де-
формисане - са становишта оптими-
зма. Филозофски гледано, смех увек 
значи победу човека над чињеницом 
којој се смеје. Штавише, према фран-
цуском филозофу Анрију Бергсону, 
„смех није само опуштање, већ и 
поглед на свет, одређени угао гледа-
ња на ствари и догађаје око нас“, а 

руски класик Лав Толстој нам пору-
чује: „Смех је човекољубље“. Велики 
румунско-француски драмски писац 
Ежен Јонеско написао је да нам 
„само комично може дати снагу да 
издржимо трагедију постојања“. 
Слично је размишљао и пољски афо-
ристичар светског гласа Станислав 
Јежи Лец: „Смех одражава трагизам 
епохе“. Један од најзначајнијих свет-
ских књижевника Фјодор Михајло-
вич Достојевски сматрао је да је 
„трагично једнако смешно, као и 
комично“.

Ово дело ће нам помоћи да за-
памтимо најуспелије шале и да вре-
ме пандемије описујемо и вицевима, 
управо онако како је на сличне си-
туације гледао чешко-немачки афо-
ристичар Габријел Лауб: „Постоје 
тако добре политиколошке, социоло-
шке и психолошке књиге, које на 
шест стотина страна кажу колико 
један добар виц“. Књига „Смехом 
против короне“ биће наш стални 
подсетник да будемо обазривији и 
опрезнији према планети, другим 
људима и себи, како нам се болест 
не би вратила. А кад се на тај период 
будемо освртали да видимо боље и 
јасније и ону лепшу, ведрију страну, 
што и јесте у људској природи којој 
су својствени животност, спонтаност, 
унутрашња слобода и немирење. 

И само из ове књиге моћи ћете да 
сазнате како је „вирус смеха“ побе-
дио „најсмешнији вирус“.

Александар Чотрић, књижевник

Приручник за духовно и духовито лечење
Зборник „Смехом против короне”, који је саставила Сенка Павловић, а објавила „Просвета”, састављен  

је с циљем да забави, засмеје, али и опомене, замисли и поучи. Чита се брзо и лако, али подстиче  
да му се читалац често враћа и дуго о њему размишља. Показује нам и како се целокупно  

човечанство суочило са истоветним изазовима и како друштва и појединци на реагују  
веома слично, што се огледа и у њиховом хумору, више заједничком  

и универзалном, него специфичном и националном.

Како су сатиричари видели епидемију коронеСАТИРА

ДОМИНАНТНЕ ТЕМЕ У ЗБОРНИКУ
Доминантне теме анонимног вербалног хуморног изражавања и мисли 

с јасним ауторским печатом, прикупљене и представљене у овој књизи 
Сенке Павловић јесу: 

- Изолација („Није лоша ова кућна изолација. Само нека ми неко објасно 
како у једном паковању пиринча има 2639 зрна, а у другом 2784 зрна?“); 

- Заштитне маске („Човек с маском на лицу поручује: 'Боље да сад из-
гледам као доктор, него после као пацијент'“.); 

- Стварање залиха („Момак са залихама уља, брашна и тестенине, упо-
знао би девојку са залихама сапуна и тоалет папира“.); 

- Школа преко телевизије (- Редар, ко није присутан? - Сви смо, сем 
Кристине. Њој не ради ТВ.); 

- Рад од куће („Откад радим од куће, стално остајем прековремено.);
- Дезинфекциона средства („Да ли ће саобраћајна полиција бити толе-

рантна према нама који се дезинфикујемо алкохолом?“); 
- Шетње са кућним љубимцима („Учим мачку да лаје, па да је водим у 

шетњу.“);
- Искушења у браку („После три дана изолације, имам само једно пита-

ње: - Да ли још увек може да се пошаље пријава за емисију 'Мењам жену'“?); 
- Сексуална апстиненција („Психијатар ми је препоручио секс против 

неурозе. Одем у апотеку, апотекарка неће ни да чује.“)
Сенка Павловић

Насловна страна зборника
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У савременом друштву позната је изрека „Без прошлости, нема будућности”, која јасно говори да култура 
једног народа не може опстати без континуитета. Сходно томе, неговање одговарајућег  

односа према народном музичком стваралаштву захтева посебно место и има одговарајући  
значај у образовању и васпитању младих. Управо о томе брине и КУД „Банат” у Десци,  

које је и ове године, од 11. до 17. августа, по осми пут приредило „Музички камп”.

ЕДУКАЦИЈАУсавршавање младих инструменталиста у Десци

Неговањем музичке традиције чувају културну баштину

Н ије било лако члановима „Ба-
ната”, што се организације 
тиче, јер је пандемија претила 

и довела у питање одржавање табора. 
Али, захваљујући побољшању епиде-
миолошке ситуације и зеленом све-
тлу Владе Мађарске, на крају је ипак 
приређена ова традиционална мани-
фестација, која се знатно разликова-
ла од кампова одржаних претходних 
година.

Одговорни активисти КУД-а „Ба-
нат”, на челу са председником Кри-
стифором Брцаном, осмислили су и 
конципирали нови сценарио музич-
ког табора. Он је, овом приликом, био 
првенствено намењен старијој гене-
рацији забавиштанаца и ученицима 
нижих разреда месне српске школе.

„У сваком злу има и нечег доброг! 
Претходних година имали смо више 
учесника, прошле године чак сто, а 
нагласак смо ставили на што бољи 
квалитет табора.  Међутим, тиме смо 

помало занемарили нашу децу, наше 
забавиштанце и школарце. Ова ситу-
ација нас је навела да боље разми-
слимо о нашој деци, на који начин да 
их активирамо и укључимо у рад 
Музичког табора, као и у Камп ручне 
радиности, који се паралелно одвијао. 
Циљ нам је био да испитамо ситуаци-
ју везану за активирање најмањих, да 
одредимо и усмеримо неке принципе 
за будућност. У томе смо успели; деца 
су показала интересовање за свира-
ње, а у њиховим првим корацима 
добро је дошла стручна помоћ Лади-
слава Халаса, врсног хармоникаша, 
познатог музичког педагога, који је 
једно време предавао и у музичкој 
школи. Њега смо замолили да поду-
чава децу у табору”, рекао нам је 
Кристифор Брцан.

У Српском културном, образовном 
и духовном центру „Свети Сава”, целе 
недеље одвијао се веома активан 
живот. Пре и поподне чула се музика 

марљивих малиша-
на, који су помно 
пратили инструкције 
свог учитеља Лади-
слава Халаса. Он је 
био задовољан ак-
тивношћу својих 
ђака: 

„Деца су заиста 
марљива. Није лако 
једном почетнику 
пет дана узастопно 
да држи своје прсти-
ће на жицама тамбу-
ре и осећа тај несва-
кидашњи притисак, 
када свира прве сви-
рачке тактове. Добро 

је што постоји табор; нагласак ставља-
мо на упознавање инструмента, а 
затим, на прве тактове, лакше, почет-
не вежбе, како би деца заволела ин-
струмент на којем свирају. Наравно, 
међу полазницима има и оних који 
већ лепо свирају. У сваком случају, 
мислим да смо успели да деци уса-
димо интересовање за народну пе-
сму и музику. Са полазницима смо 
радили појединачно и групно, а на 
крају смо сви заједно свирали. То тако 
функционише”, изјавио је Ладислав 
Халас, музички педагог, руководилац 
Оркестра „Коло” из Тукуље, који је 
овом приликом свирао првенствено 
на тамбури. Наравно, уз њега је била 
и његова хармоника.

У раду кампа учествовао је и Да-
вор Ђорђев, који је први додир са 
тамбуром имао пре три године. 

„Добро је у табору. Свирамо, пева-
мо, играмо се. Пуно тога се може 
научити”, рекао нам је Давор.

Његову констатацију потврдио је 
и Рувен Фридман. Иако овај основац 
веома вешто свира на фрули, често 
музицира и на хармоници, а у руке је 
узео и тамбуру. 

„Пуно свирамо. Научили смо кола, 
песме. Одлазили смо и да играмо, а 
могли смо да направимо за себе и 
ручне радове. 
Посебно ми се 
допао Музеј ин-
струмената у 
Кечкемету”, иста- 
као је млади 
фрулаш.

Организатори 
су водили бригу 
о томе да децу 
не преоптерете. 
Увек је било про-
пратних програ-
ма и излета. 
Осим посете Му-
зеју инструмена-
та у Кечкемету, 
организован је и 
излет у Мораха-
лом, где су кам-
пери погледали „Мини Мађарску”, 
комплекс који је проглашен парком 
године у Мађарској.

Камперима се пружила прилика 
да уче српске народне игре захваљу-
јући Мирјани Јакшић, која у послед-

ње време веома одговорно ради са 
забавиштанцима и ученицима нижих 
разреда месне Српске основне шко-
ле. Ту су били и програми радионице 
„Златне руке”: грнчарство, ткање,  пле-
тење кошара, слагање бисера и слич-
но. 

„Има много талентоване деце и 
штета је ове таленте изгубити. Руко-
водиоци табора већ размишљају о 
могућностима за нова и чешћа уса-
вршавања, за која треба обезбедити 
финансијска средства путем конкур-
са код Фонда „Чори Шандор”, где 
постоје  конкурси управо за музичко 
васпитање и едукацију деце и омла-
дине. То је веома важно, као што је 
од изузетне важности да деца и код 
куће вежбају. У целом процесу важни 
су музички педагози, али потребно је 
и разумевање и подршка родитеља”, 
рекао је на крају табора Ладислав 
Халас, који је са полазницима, за ро-
дитеље и бројне заинтересоване по-
сетиоце, приредио и извео и један 
мали пригодни програм. 

Реализацију овогодишњег Музич-
ког табора у Десци, посредством Са-
моуправе Срба у Мађарској, матери-
јално је подржао Фонд „Бетлен Га-
бор”.

Предраг Мандић   

У ПЛАНУ ЧЕШЋИ МУЗИЧКИ СЕМИНАРИ
Кристифор Брцан, председник „Баната”, био је веома задовољан по-

стигнутим резултатима и најавио да ће учинити све како би путем кон-
курса обезбедили финансијска средства потребна за чешћа усавршавања 
младих музичара.

„Настојаћемо да обезбедимо средства како би и током школске године  
усавршавања била одржана барем једном месечно, или тронедељно, уко-
лико је могуће. Важно је музичко васпитање наше деце, јер су она наша 
будућност. Ми ћемо свакако водити бригу о малишанима и настојаћемо 
да убудуће организујемо музичке таборе у којима ће сви бити на добитку. 
Надам се даљем развоју и успеху. Радује ме чињеница да и забавиштарци, 
и основци већ сада показују интересовање за нашу културу”, рекао је за 
наш лист Кристифор Брцан.
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Не лажем, мајке ми!
Не лажем, мајке ми,
ја волим школу
и једва чекам
да у њу пођем.
Не лажем, мајке ми,
увек се прекрстим,
кад на њу помислим,
ил’ крај ње прођем.

Не лажем, мајке ми,
ја волим књиге
и једва чекам 
да их понесем.
Тих два’ес кила
у мојој торби,
биће ми оружје
у тешкој борби.

Не лажем, мајке ми
ја сањам учење
па се све штипам
у своме болу.
Мама ме буди:
„Устани сине!
Па ти си учитељ – 
мораш у школу!“

Драгана Меселџија

Ђачка пјесма 
Ево зоре! Ево дана!
Хајд' на ноге ко је здрав,
Који дуго лежи, спава,
живот му је тежак сав.

Ено школе, светог здања!
Звоном ено, зове нас,
Да нам даде св'јести, знања,
 - Знање нам је слабим спас! -

Па хајдемо, крећимо се,
Сложно, друзи, сви на рад!
Књизи светој учимо се,
Док је разум и дух млад.

Разуму нам млађаноме,
Даје крила, свјежу моћ;
Љубимо је, па са њоме
Разгнаћемо српску ноћ.

Срећа ће нам са свих страна
Као бујна р'јека тећи;
Буд'мо браћо сад ваљана:
Са учењем снагу стећи!

На нас ће се осмјехиват'
Анђ'о божји милостив,
И крилима гонит', скриват'
Тешки са нас облак сив.

Сунашце ће засијати,
Да разведри српски крај: -
Престати ће наша мати
Да у груди носи вај.

Ено школе! Крећимо се
Сложно, друзи, сви на рад!
Књизи светој учимо се -
Она гони таму, јад.

Алекса Шантић

Шарена торбица
Иде ђачић у школу,
о рамену торбу
сваки час загледа:
ту је боја зелена
као млада пшеница
да бујају дечица
уз њу никла црвена,
да детету школа
сва на радост буде;
па модра кô шљива,
да се шари чуде;
па кô дуња жута,
да се ђачић звезда
и сунашца сети
колико год у њу
погледао пута.

Десанка Максимовић

Пјесма ђака првака
Збогом, бако, мили роде,
у школу ме јутрос воде,
Тамо ће ме ваздан тући,
жив ти нећу доћи кући.
Збогом јагње свилоруно,
чобан ти је погинуо.
Збогом, краво, млијечна справо,
однио је шалу ђаво,
поздрави ми драго теле,
погинућу данас, веле,
последње ти шаљем збогом,
освети ме тврдим рогом.
Збогом, коњу ритајући,
настрадаћу читајући,
унапријед ми душа зебе,
више јахат нећу тебе,
дај помози страдалнику,
бјежаћемо чак у Лику.

Бранко Ћопић

Школа
Свићу опет румена сванућа
школа ми је најмилија кућа!

Сазре лето, стиже јесен рана
школа ми је на почетку дана.

Била бела, плава или жута
школа ми је на почетку пута.

Лети пчела од цвета до цвета
школа ми је на почетку света.

Дува ветар, шуморе тополе
шта би човек да му није школе?

Мрак би био и ноћу и дању
живео би ко мајмун у грању.

Кукуриче петао са плота
школа, то је свитање живота!

Добрица Ерић

Ђацима на почетку  
школске године

Одмора је било,
хвала Богу, доста, -
и од кожне лопте
само вуна оста.

Лопту, чигру ма'ни,
змај и стрелу баци,
купите се опет
око школе, ђаци.

Знам да ћете бити
и вредни и орни. -
А како и не би,
овако одморни!

Јован Јовановић Змај

Песма о учитељици 
Мојој учитељици
Гордана је име.
Њен сам ђак
поносим се тиме.
Она је лепа жена
и ми смо друга деца њена.
Понекад и викне мало,
јер је њој до нас стало.
Сви до једног је воле,
она је срце наше школе.
Волимо је ја и ти!
Ма, воле је сви!

Сандра Јелисавчић

Школа 
Школе су велике мирне овце
које окаче велико звонце
па звоне, звоне и децу гоне
у жуте мале авионе.

Школе су велике и добре маме,
стотину деце негују саме,
напамет знају сву своју децу,
и бајке причају о месецу.

Школе су велики чудни дворци
које освоје храбри основци
сваког септембра пушчаном паљ-
бом
и оловкама – дугачком сабљом.

Сваког септембра
кад јесен ступи
по два су борца
у школској клупи.

Драган Лукић

Долазак
Данас у школу
Морамо ићи,
Нека се љуте
Сви вртићи.

Нека се наљуте
Све до крова,
Морамо даље –
Чекају слова.

Мошо Одаловић

Учитељу
О, учитељу,
врати ми кликере.

Три каменца
од камена
из пламена
лавине,
с рамена Мермер планине,
тридесет дана глачана
од три мајстора Брачана,
и три стакленца 
обла,
к'о три коленца
на прсту,
к'о три бисерна зрна,
к'о очи срна;
од три мајстора ливена,
у води сребрној мивена.

Кад три каменца скакућу,
кад три каменца шапућу,
кад три оловца зазвоне,
све на свету потоне.

О, учитељу,
врати ми кликере.
У свакоме
по један дечак ћиви
и нису они криви
што данас не знам.

Драган Лукић

Нова ученица
Јутрос после првог звона
у разред је стигла - ОНА!
Дознао је први Пера -
име јој је Оливера.

Тукли су се Вук и кепа
око њеног коњског репа.
Сви завиде једном Чеди -
Оливера са њим седи.

Цурама је страшно криво
што је сасвим разумљиво.
Збунила је чак и Мирка -
често муца, стално жмирка.

А ја глумим санту леда -
јер ме Љиља оштро гледа.

Драгомир Ђорђевић

Песме поводом почетка школске године
Уочи почетка нових ђачких обавезаНЕВЕН
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Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА AВГУСТ 2020.

29.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
30.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје расписала 
је конкурс за доделу књижевне награде

„МАТИЋЕВ ШАЛ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Право учешћа на конкурсу имају млади песници до 27 
година живота са својом првом књигом песама која је 

објављена у периоду између 1. септембра 2019. и  
31. августа 2020. године

По пет примерака књиге песама послати на адресу: 
Народна библиотека „Душан Матић“ 

(за „Матићев шал“)
Ул. Милице Ценић 15

35230 Ћуприја

Конкурс је отворен до 
31. августа 2020. године

Имејл библиотеке: 
bibliotekacuprija@mts.rs

ХРАМОВНА СЛАВА У  
СРПСКОМ КОВИНУ

 
Срби у Српском Ковину и Ловри прославиће 

своју храмовну славу
Велику Госпојину - Успеније Пресвете Богородице

У петак, 28. августа 2020. године
 

Програм:
- Света литургија у Српском Ковину почиње у 9.00 часова

- Следи фолклорни програм КУД-а „Табан”
- Послужење за све присутне

 
Покорвитељи:

Српске народносне самоуправе
Српског Ковина и Ловре

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС  
„ВУКАШИН ЦОНИЋ”

Породица књижевника Вукашина Цонића (1935 – 1980), 
аутора романа Далеки бели путеви, Пре зоре; збирке 

прича Укус земље и Споменик, у сарадњи са Лесковачким 
културним центром расписује једанаести конкурс  

за кратку причу.

На конкурс се могу слати необјављене, оригиналне приче 
свих жанрова, написане на српском језику.

Аутор може послати највише три приче.
Приче дужине до 90 редова (до 6.000 знакова, величина 12, 

ворд), потписане шифром, послати у три примерка на  
адресу: Лесковачки културни центар, (За Kонкурс Вукашин 

Цонић), Булевар ослобођења 101, 16000 Лесковац.
У посебној коверти послати решење шифре, адресу, број 

телефона и е mail.

Награђене приче биће објављене у часопису  
Наше стварање.

Три најбоље приче биће новчано награђене.
Уз новчане награде, ауторима најбољих прича биће 

уручене и плакете.

Радове слати до 15. септембра 2020. године.

Резултати ће бити објављено до 1. октовра 2020.
Награде додељује породица Вукашина Цонића.

Темин за доделу награда биће накнадно објављен.
Све информације можете добити путем е-mail адресе: 

konkurs.vukasinconic@gmail.com

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА
И САТИРЕ „САТИРА ФЕСТ 2020”

Управни одбор Београдског афористичарског круга 
расписује Kонкурс за учешће и доделу награда на 18. 
Међународном фестивалу хумора и сатире „Сатира фест 
2020”, који ће бити одржан у Београду, до краја ове године.

1. Аутори из Србије и иностранства могу слати своје радове, 
потписане именом и презименом (уз навођење података за 
контакт, обавезно адреса електронске поште и број 
телефона), до 15. септембра 2020, на адресу електронске 
поште: satirafest@gmail.com.
На конкурс се шаљу:
– сатирични афоризми (до 30 афоризама)
– сатиричне приче (до три приче)
– сатиричне песме (до три песме)
Разматраће се искључиво објављени и необјављени 
сатирични радови настали после прошлогодишњег „Сатира 
феста“, одржаног 22. октобра 2019. године.
Један аутор може да учествује у све три категорије.
Радови се шаљу у у атачменту мејла и потребно је да буду 
именовани по категоријама: афоризми, песме или приче. 
Аутори који шаљу до три песме или приче потребно је да 
радове из исте категорије сместе у један wорд документ 
(песме са песмама, приче са причама).
Приче и песме треба да буду до једне странице формата 
А4, с уобичајеним проредом и величином фонта 12.
Уметнички савет манифестације и селектор Фестивала 
изабраће радове, прогласити победнике и одредити 
учеснике на књижевној вечери „Сатира феста“.
Аутору најбољег афоризма, изговореног на манифестацији, 
припашће традиционална награда „Вук Глигоријевић“.
За најбољу песму додељује се признање „Растко Закић“, а 
награду ће понети и аутор најбоље сатиричне приче.
Награде се састоје од плакете и новчаног износа.
Селектор „Сатира феста 2020“ је сатиричар Митар Ђерић 
Лаки.

2. Позивају се појединци, редакције, издавачке куће и 
институције да до 25. септембра 2020. године на адресу 
електронске поште: satirafest@gmail.com предложе ауторе и 
образложе предлоге за награду „Сатира феста“ за укупан 
допринос сатири.

3. Заслужним ауторима и преводиоцима из иностранства 
биће додељено признање „Златни круг“, за афирмацију 
сатире у свету.

4. По пети пут биће додељена награда за “Сатиричну 
храброст”.

5. По трећи пут на “Сатира фесту” биће уручено признање 
“Никола Оташ”, за укупан допринос сатиричној карикатури, 
које додељују Удружење карикатуриста Србије и Београдски 
афористичарски круг.

Додатне информације могу да се добију обраћањем на 
адресу: satirafest@gmail.com

10. септембар 2020. године (четвртак) у 18 ч.
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Због пандемије вируса корона, приређивање традиционалног Српског музичког кампа у Мохачу дуго је 
времена било под знаком питања. Међутим, након побољшања епидемиолошке ситуације, Влада Мађарске 

дала је зелено светло за одржавање кампова, уз строгу примену здравствених мера.

Трећи Српски музички камп у Мохачу

З а организацију Српског музичког 
кампа у Мохачу, као и ранијих 
година, побринула се месна Срп-

ска самоуправа. На позив Зорице Степа-
нов, потпредседнице тог тела, јавило се 
много заинтересованих, са циљем да 
усаврше своје тамбурашко знање и науче 
нове српске мелодије, као и песме и му-
зику других народа.  

Имајући у виду строге здравствене 
мере, које се предузимају ради обузда-
вања епидемије, организатори су ограни-
чили број учесника. Избор је пао на пет-

наест младих свира-
ча из Мохача, који 
су били веома срећ-
ни што им се пружи-
ла прилика да буду 
саставни део трећег 
по реду традицио-
налног табора.

Већ на самом 
старту манифеста-
ције, која је ове го-
дине трајала од 27. 
до 31. јула, полазни-

ци табора били су подељени у две сек-
ције. Са најмањима је радила примаши-
ца Ана Михаљевић, док су искуснији и 
старији полазници поверени Јожефу 
Ковачу Вершендију, познатом мајстору 
на тамбурици и музичком педагогу.

Према вешто конципираном програ-
му, деца су сваког дана током препод-
нева, учила српске песме, кола, али и 
мађарске мелодије. Старији су увежба-
вали и поједина дела познатог немачког 
композитора и пијанисте Јоханеса 
Брамса. Поподне је обично протицало 
у знаку екскурзија и других пропратних 
забавних програма. Организован је из-
лет у Обањи, купање у Харкању и наступ 
на летњој позорници, а незабораван је 
био и боравак у Печују, у Парку аванту-
ра, као и посета Шумберку, где се кам-
перима пружила могућност за риболов.  

Стручни рад у кампу био је заиста 
успешан, чему су умногоме допринели 
и помоћници наставника: Беа Мате и 
Бригита Апро.

На крају петодневног музичког уса-
вршавања, 31. јула, уприличено је и за-
вршно вече, испред Српског клуба, се-
дишта месних Срба. Ту су се окупили 
родитељи полазника кампа, родбина, 
симпатизери, чланови клуба и заљубље-
ници у српску народну музику, који су 
дошли да послушају шта су млади му-
зичари научили током рада табора.

Чули су сјајне музичаре, које су пред-
водили Јожеф Ковач Вершенди и Ана 
Михаљевић, која је за наш лист изјавила:  

„Овај камп много значи и деци и 
нама самима. Ми се овде дружимо, сви-
рамо, вежбамо. Уједно, преносимо деци 
делић српске културе, коју ми морамо 

да негујемо, слично осталим културама 
народа и народности који живе овде у 
Мохачу!” 

Богислав Земницки је са својим бра-
том Мирославом такође учествовао у 
раду табора: „Нама је свирка хоби, међу-
тим, под стручним руководством Јожефа 
Ковача Вершендија увек добијамо више! 
И боље свирамо. Ми се дружимо не само 
у кампу, него и иначе. Лепо нам је и све 
нас више знају. Захваљујући свирци, пре-
познају нас на многим местима. Ти му-
зички табори ми пуно значе, пошто имам 
прилику да продубим своје свирачко 
знање, умеће.” 

Мирослав Земницки је открио да се 
поново вратио музици и инструменту. 
„Пауза ме је избацила из ритма, али сам 
постао свестан да ми је потребно свира-
ње. И, када дођем у Мохач, ту нема ста-
јања; свира се, дружи и забавља. Мохач 
нам је у срцу!”

Задовољство кампера био је прави 
доказ да је табор у потпуности постигао 
свој циљ и да се наставак очекује следе-
ћег лета.

Завршно вече младих музичара и њи-
хових наставника, као и публике,  прера-
сло је у дружење.

Реализацију табора је помогао Фонд 
„Бетлен Габор”, а наставак се очекује на-
редне године, у исто време.

П. М.

Музицирања на тамбурици - љубав и потреба

Новости из Деске 

КУД „Банат” модернизује 
своју интернет страницу

Активисти КУД-а „Банат”, уз помоћ информатичара 
и веб дизајнера, увелико раде на техничком и 

садржајном унапређењу интернет странице овог 
ансамбла, у циљу квалитетније комуникације  

са публиком и презентовања својих  
разгранатих активности.

У Културном, образовном и духов-
ном центру „Свети Сава”, у Де-
сци активисти КУД-а „Банат“ 

разговарали су о више актуелних 
тема. Једна од њих односила се на 
важност и модернизацију интернет 
странице овог ансамбла. Први кора-
ци везани за обнову сајта су урађени, 
међутим, до коначног решења и дру-
гих појединости, челници друштва и 
стручњаци, којима је поверен рад на 
изради портала, састаће се још неко-
лико пута.

Током седнице је неизбежна тема 
била и „Ајваријада”. Нажалост, пан-
демија је пореметила планове орга-
низатора ове традиционалне гастро-
номске и културно-забавне манифе-
стације, која је ове године заказана 
за 12. септембар. Десета, јубиларна 
„Ајваријада” ће због епидемије и пре-
вентивних мера, које примењује Вла-
да Мађарске, ове године бити друга-
чије организована. 
Сходно тренутним 
здравственим про-
писима, она ће до-
бити знатно скром-
није организационе 
оквире.

Током прошле 
године у фолклор-
ном делу програма 
учествовало је 450 
фолклораша, а 
традиционалну 
приредбу посети-

ло је 3000 људи, па се с правом 
може рећи да је ова фестивалска 
манифестација прерасла у земаљ-
ску приредбу, на коју долазе не 
само Срби из места и околине, 
него и из целе Мађарске, као и 
припадници већинског мађарског 
народа и осталих народности.

Ове године, због пандемије, све 
ће се свести на безбедно прире-
ђивање традиционалне „Ајварија-
де”. Према тренутним прописима, 
она ће моћи да окупи максимално 
500 људи и задатак је дат органи-
заторима, који већ сада ужурбано 
раде на организацији манифеста-
ције. Сви се надају да ће догодине 
епидемија бити сузбијена, па ће 
се тада пружити прилика за до-
стојно обележавање јубилеја при-
редбе у старим, добро познатим 
организационим оквирима.

П. М.
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