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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

„Aпелујем на вас да чувате своју 
православну веру, име српско, да са 
својом децом говорите српски, да пи-
шете српско писмо, ћирилицу, како 
би се – као што се и ми дичимо са 
нашим прецима – и са нама дичи-
ли. Треба да будемо један народ са 
својим језиком, са својим писмом – 
само на тај начин ћемо остварити за-
датак који нам је дат: да остваримо 
заједницу са Богом, једни са други-
ма, да нас тако Бог позна и призо-
ве у своје царство и да се тако спа-
семо. Чувајте своју православну ве-
ру и име српско – тако ћемо бити на-
род божји, тако ћемо се и спасти” – 
ове речи протосинђела Емилијана 
(Мрђе), госта из Епархије британс-
ко-скандинавске изговорене прили-
ком вечерња на манастирској слави 
у Грабовцу, зацело, дуго ће се памти-
ти и добро урезати у сећање а будући 
да и он, у Олофстрему у Шведској, 
предводи паству која се такође на-
лази у дијаспори, расејању, искорис-
тили смо прилику да госта из већ по-
менуте скандинавске земље упитамо 
о верском животу Срба у Шведској 
односно у осталим деловима Скан-
динавије:

– Шведска има јако пуно право-
славних верника, пре свега, Срба, 
Грка и Румуна, и њихов број се про-

цењује на око 400.000 што је изузет-
но велики број. Православни верни-
ци, па тако и наши Срби живе веома 
активним хришћанским животом.
Који су већи духовни центри који 
окупљају српске православне вер-
нике?
– Углавном, три велика града су: 

Стокхолм, Гетеборг и Малме, али и 
у осталим градовима има јако пу-
но Срба који се везују уз своју Цр-
кву. Верски живот је веома развијен 
а то се одражава у посећености бо-
гослужења, веронауке а у очувању 
традиција могу да споменем и фол-
клор. Посебно место има учење српс-
ког језика, српскога писма ћирилице, 
значи све оно што нам одржава иден-
титет као православним Србима.
Када сте већ споменули веро-
науку, колико млади долазе да 
усаврше своје знање, колико су 
деца привржена Цркви?
– Деца јако воле да долазе на ве-

ронауку! Интересантан је податак 
да већ годину дана имамо и српску 
школу у Копенхагену а једна таква 
школа, већ неколико година постоји 
у Стокхолму, дакле, у сваком случају 
пуно се ради и на верском и на кул-
турном пољу.
Да ли Шведска подржава Ваше 
напоре и на који начин?

– Држава Шведска нас пуно по-
маже и то пре свега у материјалном 
смислу! Издваја средства и за цркве 
и за школе и за свако удружење где 
се људи организују како би одржали, 
сачували свој идентитет, веру и на-
цију и све што је потребно за опста-
нак једног народа! У том опстанку у 
сусрет излазе и српски привредни-
ци који живе у тој земљи који Цркву 
сматрају као тврђаву свога иденти-
тета. То је врло битно јер човек када 
изађе из отаџбине, практично му је 
Црква она које се придржава. Дола-
зе у цркву, моле се Богу, они који су 
рођени у иностранству уче српски 
језик, упознавају, гаје своју веру што 
је веома потребно да опстанемо као 
православни Срби у туђем свету.
Какве су Вам везе са матичном 
земљом, Србијом?
– Добре. Човек никада не сме да 

изгуби везу са матицом. Контакти 
са Србијом су и за нас веома важни 
и битни.
А односи са осталим Србима у 
свету? Примера ради, дошли сте 
и својим присуством увеличали 
манастирско славље у Грабовцу. 
Како Вам се допада у древној све-
тињи и у кругу Срба у Мађарској 
којима су се придружили и срп-
ски православни верници из Хр-

ватске, а ту је и група поклони-
ка из Србије?
– Као и код других наших светиња 

и овде је веома лепо. Пре свега духов-
но, а веома ми је драго што су људи у 
великом броју дошли да се мало нађу 
и духовно окрепе. Види се да нас има, 
да смо присутни и привржени Црк-
ви, а то је веома битно и важно да се 
окупљамо на оваквим местима.

Забележио: Предраг Мандић

Разговор са о. Емилијаном Мрђом, презвитером Британско-скандинавске епархије

„Чувaјте своју православну веру и име српско”

На молбу пароха печујског, у 
згради Самоуправе Жупаније 
Барање 18. јула уприличени су 

разговори између Петера Ташнадија, 
потпредседника Скупштине Жупа-
није Барање и јереја Предрага Хајду-
ковића, пароха печујског, админист-
ратора шиклошке парохије те пот-
писника ових редова у својству пот-
председника Печујског црквено-оп-
штинског одбора.
На самом почетку сусрета, о. Хај-

дуковић се захвалио домаћину што је 
Скупштина Жупаније Барање од са-
мог почетка веровала у остваривање 
српске православне црквено-умет-
ничке збирке са седиштем у Печују 
и већ на самом старту подржала му-
зејски пројекат који је значајно место 
добио и у пројекту „Културнa престо-
ница Европе 2010.” Средства, 1,5 ми-
лиона форинти, добивена искључиво 
за црквено-уметничку збирку, потро-
шена су наменски како је то Жупанија 
затражила – рекао је парох печујски 
који је том приликом поднео и обра-
чун да бих одмах затим упутио позив 
потпредседнику Скупштине Жупа-
није Барање на храмовну славу у Пе-
чују која ће се одржати 10. септембра 
текуће године.
Петер Ташнади се захвалио на по-

зиву и изразио задовољство што је 
жупанијска самоуправа била у могућ-
ности да потпомаже почетне кораке 
изградње црквено-уметничке збир-
ке. Како рече, Жупанија ће сходно мо-
гућностима настојати да и у будуће 
потпомаже подизање музеја у којем 
ће бити смештене драгоцености срп-
ских православних храмова на под-
ручју Барање, међутим, прогнозе за 
правни и материјални положај жупа-

нија нису баш охрабрујуће па баш за-
то остаје да се види шта ће донети бу-
дућност. У сваком случају, Жупанија 
ће бити партнер у остваривању објек-
та у Улици Зринског под бројем 15. а 
његова ће изградња између осталог 
бити важна и зато јер ће 2009. година 
бити посвећена Црквама а 2010. ће пак 
уследити централни програми у Пе-
чују, културној престоници Европе, 
за када се предвиђа крај изградње срп-
ске црквено-уметничке збирке која би 
потом могла да заузме важно место 
у туристичком и верском животу се-
дишта Жупаније Барање.
Јереј Хајдуковић и потпредседник 

Печујског црквено-општинског од-
бора су свог домаћина информисали 
и о оним корацима које је матична 
земља Србија предузела у циљу пот-
помагања изградње музеја… Мате-
ријалну и техничку помоћ у оствари-
вању племените иницијативе обећа-

ла су три ресорна министарства: Ми-
нистарство културе, Министарство за 
дијаспору и Министарство вера.
Приликом разговора дотакнута је 

и свечаност у Шиклошу, наиме, 24. 
септембра текуће године у овом ба-
рањском градићу прославиће се 200. 
годишњица постојања месне српске 
православне цркве посвећене св. Ди-
митрију. Залагањем Будимске епар-
хије дошло је до обнове светиње па ће 
свети храм „у новом руху”, обновљен 
дочекати све српске православне вер-
нике па и иноверне који желе да се 
поклоне древној богомољи. На јуби-
ларну прославу очекује се и велик 
број високих званица! Пошто сред-
става никада довољно, јереј Предраг 
Хајдуковић, администратор шиклош-
ке парохије је Петера Ташнадија, пот-
председника Жупаније Барање замо-
лио да Скупштина жупаније, сход-
но могућностима, помогне у снашању 

трошкова пријема многобројних гос-
тију којих ће бити не само из Мађар-
ске, него и из Хрватске те Србије.
Потпредседник Ташнади је иза-

шао у сусрет молби о. Хајдуковића 
па ће у предстојећем периоду Жупа-
нија преупутити близу 100.000,- фо-
ринти за потпомагање свечаности у 
Шиклошу.
Са друге стране, и други човек 

Скупштине жупаније затражио је 
помоћ и то, пре свега, у лобирању по 
питању судбине Музеја „Дoроћа Ка-
нижаи” у Мохачу где се налази веома 
богата етнографска грађа Срба, Хр-
вата и Словенаца у Мађарској! Гово-
ривши о важности финансијске под-
ршке функционисања већ помену-
те музејске установе, Петер Ташна-
ди је своје госте упознао и са могућ-
ностима решавања проблема са који-
ма се суочава Жупанија: једно од мо-
гућих решења могло би да буде када 
би део власништва музеја, поред Жу-
паније, припао Самоуправи Хрвата, 
односно, Самоуправи Срба у Мађар-
ској! Осим тога, можда би и матичне 
земље могле да учествују у финанси-
рању функционисања културне инс-
титуције која се налази у веома теш-
ком положају…
Преговарачи су се сложили да ка-

ко хрватској, тако и српској мањини у 
Мађарској треба да буде важно каква 
ће судбина задесити музејску грађу 
у Мохачу а на крају сусрета Петер 
Ташнади, потпредседник Жупаније 
Барање обећао је да ће се одазвати по-
зиву администратора шиклошке па-
рохије и присуствоваће прослави 200. 
годишњице постојања српске право-
славне цркве у Шиклошу.

П. М.

Помоћ Жупаније Барање јубилеју шиклошке цркве

Отац Емилијан Мрђа

Отац Предраг Хајдуковић и Петер Ташнади
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Х рамовна слава у Калазу – Сабор 
светог архангела Гаврила – и 
ове године обележена је достој-

но и празнично. На сам дан празно-
вања патрона калашке светиње, мес-
ним српским православним верни-
цима придружили су се и Срби из 
околине а гостију је било и са југа, 
наиме, Калазлијама су у госте до-
шли и Мединчани, Печујци те мно-
ги други.
Света литургија, на којој је појао 

Мушки хор „Jaвор”, почела је у 10 са-
ти а служили су је јереј Милан Дуј-
мов, парох калашки, јереј Љубисав 
Милисавић, парох помашки и про-
тонамесник Павле Каплан, парох 
ловрански који је том приликом од-
ржао и свечану славску беседу. Го-
воривши о важности прославе св. 
архангела Гаврила, он је подсетио и 
на опасност лажних учења, теза које 
прете чистоћи хришћанске право-
славне вере да би додао: „ Данас тре-
ба да се радујемо јер славимо могу 
да вам кажем најрадоснијег анђела, 
јер архангел Гаврило увек јавља ра-
досну вест. И у Старом завету мно-
го пута јавивши се пророку Данилу 
да објави како да напише о будућему 
царству а не говорећи о Новом заве-
ту, све од Рођења Пресвете Богороди-
це, о.старом Јоакиму, пророчици Ани 

и многим људима у Новом завету, све 
до Васкрсења Христовог када архан-
гел Гаврило јавља најрадоснију вест 
да је Христос васкрсао. А тако ће и 
анђели, драга Браћо и Сестре, не са-
мо сваки пут када се овако саборује-
мо и сабирамо у име Господње и слу-
жимо свету литургију, да они зајед-
но са нама, као наша небеска Браћа, 
саслужују, него ће бити и у царству 
божјем где ћемо сви ми, надамо се, 
заједно отићи. Зато вас, драга Браћо 
и Сестре, честитајући овај радосни 
празник, молим да слушате анђеле 
ваше, вашег анђела-чувара који има 
крсну славу – светог архангела Гав-
рила. Сви ви, Калазлије и гости који 
заједно са њима радујете се, славите 
Гаврила да нам буде водитељ у жи-
вот вечни. Амин.”
Након славске беседе уследила је 

литија а окончањем свете литургије 
Калазлије су своје госте угостили 
код својих кућа, домова, док је мес-
ни црквено-општински одбор пред-
вођен председником Петром Кру-
нићем члановима Мушког хора „Јa-
вор” трпезу љубави обезбедио у јед-
ном од калашких ресторана недалеко 
од српске православне цркве.
Вечерње је отпочело у 16 часова 

приликом којег је пред светим хра-
мом обављено резање славског кола-
ча и благосиљање кољива. Бројним 
српским православним верницима, 
међу њима овогодишњем и куму за 
следећу годину, обратио се јереј Ми-
лан Дујмов, парох калашки који је 
између осталог рекао следеће: „ Оку-
писмо се данас, драга браћо и сестре, 
да прославимо св. архангела Гаври-
ла. Када вас буду питали у чему се 
разликује православна светковина 
храмовне славе, ви реците да се раз-
ликује по томе што наш благовер-
ни народ припрема кољиво и слав-
ски колач. И као што домаћин при-
према све да буде у реду у кући, тако 
и овом приликом имамо домаћина, 
драга браћо и сестре, који се потру-
дио да принесе у име свих нас жрт-
ву Господу Богу и св. архангелу Гав-
рилу у виду жита и хлеба. Жито нас 
подсећа на Васкрсење Христово јер 
као што и семе од жита пада у земљу 
и распадне се, зато од тог распадну-
тог семења ипак клија нови живот а 
то је симбол Васкрсења. Ми се сећа-

мо наших покојника у овоме житу, 
драга браћо и сестре. Оних, који су 
већ у небеском Калазу. Ту је и хлеб, 
као што и „Oче наш” каже и „хлеб 
наш насушни дај нам данас”, тај хлеб 
је, знамо, симбол у овом случају Те-
ла Христовог а у литургији је само 
Тело Христово. Зато ми приносимо 

Господу Богу на жртву. Ту је и ви-
но као симбол крви Христове а на 
литургији, као заиста крв Христова. 
Овом приликом, драга браћо и сест-
ре, желим да се захвалим првенстве-
но нашим оцима, о. Љуби из Пома-
за и о. Павлу из Ловре који су дошли 
да увеличају овај данашњи празник. 
Желим да се захвалим куму Ђури 
Диошу и његовој породици што су 
се побринули за овогодишње славље 
а желим да исто тако честитам и ку-
му за следећу годину а то је Петар 
Весић и његова породица.”
Петар Весић је, потом, од Ђуре Ди-

оша преузео комадић колача чиме је 
потврдио да ће и следеће године бити 
светкован и обележен празник пат-
рона калашке светиње – св. архангел 
Гаврило. Видно ганут, рекао нам је: 
„ Веома сам почашћен што ћу дого-
дине да кумујем. Наша породица је 
одувек гајила традицију која се зове 
кумство. Мој отац Јован је пре неко-
лико година био кум у Грабовцу тако 
да је у кругу наше породице обичај 
да се кумство гаји. Баш зато, са задо-
вољством прихватам да наставим ту 
традицију. Мислим да је кумство у 
животу целе наше заједнице, не само 
калашке него и у целој држави, један 
посебан, велики празник, славље. То 
морамо да одржавамо, пренесемо на-
шим поколењима и мислим да све то 
служи у част и избављење и нашим 

покојницима и нашим будућим по-
колењима. Мило ми је што се у Ка-
лазу чувају славске традиције и по-
себно ми је драго што је у селу црк-
вени живот све богатији и богатији. 
Све то охрабрује ме и одушевљава, 
поготово, што се врше припреме за 
чишћење старог гробља, лепо је об-
новљена парохијска зграда, ради се 
и око школе и видим да се народ по-
ново окупља, привржен је нашој за-
једници. То је веома лепо и тим пу-
тем треба наставити.”
Окончањем вечерња, у порти све-

тиње, овогодишњи кум Ђура Диоши 
свакога је частио разним алкохолним 
и освежавајућим пићима. Дружило 
се, ћаскало а на тапет је доспела и 
регистрација Калазлија која се може 
сматрати успешном будући да се до 
15. јула седамдесет осморо њих ре-
гистровало да су припадници српске 
националности. На тај начин и Срби 
у Калазу положили су први велики 
испит, предуслов за учешће на окто-
барским мањинским изборима који 
су заказани за 1. дан у десетом месе-
цу. Иван Роцков, председник месне 
српске мањинске самоуправе је из-
разио задовољство због броја регис-
трованих, но, додао је да у помену-
том насељу живи већи број Срба који 
су и раније били а и данас су привр-
жени српству и Српској православној 
цркви. Како рече, Самоуправа Срба 
у Калазу је успешно радила током 
протекле четири године и не само 
4, већ током свих 12 година! Тај кон-
тинуирани рад треба да се настави и 
у следећем циклусу при којем сада-
шњи чланови бираног тела рачунају 
и на активност нових људи, погото-
во младих!
Све у свему, млади су доминирали 

приликом славског бала који је уп-
риличен у вечерњим сатима у мес-
ној Сеоској кући. На забави мешта-
не и њихове госте забављао је Оркес-
тар „Зoра” под управом Круносла-
ва Киће Агатића а расположење Ка-
лазлија и свих који су се придружи-
ли домаћинима толико је било доб-
ро, весело да је бал потрајао до 6 са-
ти ујутро. Дакле, и ове године, у Ка-
лазу је храмовна слава обележена до-
стојно и празнично.

Предраг Мандић

Свечано обележена храмовна слава у Калазу

Прослава у знаку младих

И овогодишња слава окупила је велики број младих Калазлија

Кољиво је освештано у црквеној порти

Свечаност је увеличао гласовити хор Јавор
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Ко је мислио давне 1996. године 
да ће „Јулијада”, забавно-музич-
ка приредба започета у Десци са 

главним нагласком на дружењу, пос-
тати традиционална и сваке годи-
не доживеће свој препород. Веро-
ватно, тадашњи главни иницијато-
ри др Љубомир Јанчикин и Младен 
Ђукин нешто су предосећали, слу-
тили…И веровали да ће племенити 
обичај дружења – поготово у време-
нима сталне јурњаве – добро доћи 
и биће потребан свим људима доб-
ре воље којима је стало до ћаскања, 
опуштања, разоноде, да своје сва-
кодневне бриге забораве бар на је-
дан дан, на једно поподне.
Оновремено, сусрет је инициран 

с циљем да се покрене и устали сус-
рет српских мањинских самоупра-
ва у Поморишју. Већ тада, у прва 
два маха када је Јулијада приређе-
на ван села, близу Мориша, показа-
ло се да ће приредба добити друга-
чији карактер а то су потврдиле и 
остале четири манифестације које 
су затим уследиле на дворишту Срп-
ске основне школе и забавишта. Ло-
кација приредбе је потом пребаче-
на у порту месне српске православ-
не цркве где се из године у годи-
ну приређује народно весеље, дру-
жење с циљем да забавља, окупља, 
обезбеди опуштеност на опште за-
довољство.
А „Јулијaда” је управо таква. Пру-

жа разоноду, повод за разне приче, 
ћаскање, свирање, певање… Пружа 
прилику за друговање на којем се 
окупљају и млади и стари, не само 
Срби из Деске, већ и сународници 
из околине…
И ове године, 23. јула, након окон-

чања богослужења, Јулијада је у ор-
ганизацији Самоуправе Срба у Де-
сци у порти месног српског право-
славног храма окупила шездесетак 
особа које су се одазвале позиву ор-
ганизатора. Првенствено, дошли су 
мештани а у минималном броју поја-
вили су се гости из Новог Сентивана, 
Сирига и Сегедина који су се малчи-
це изненадили јер ове године ника-
кви знакови нису наговештавали да 
ће и гастрономија имати свој удео 
у спровођењу традиционалне мани-
фестације, ни трага није било да ће 
се кувати, пећи на лицу места што је 
ранијих година био обичај.
Но, пре него што било ко помис-

ли да је дошло до укидања обичаја у 
дугогодишњем историјату Јулијаде, 
морамо рећи да се вара… Храна је, 
први пут унапред зготовљена и до-
везена. Паприкаш се није кувао на 
лицу места, већ је он, на наруџбину 
Самоуправе Срба у Десци, скуван 
и довезен. И наравно, у порти све-
тиње, поједен.
Пешаци који су пролазили по-

ред парохијског дома заинтересова-
но су бацали погледе у правцу одак-
ле су пристизали мамљиви мириси 
говеђег паприкаша у којем су неки 
од гурмана тврдили да су открили и 
трагове дивљачи. До финих залогаја 
сви су што пре желели да доспеју па 
је доделом порција управљао Крис-
тифор Брцан, председник месне ср-
пске мањинске самоуправе.
Време је, иначе, било наклоње-

но приредби, тачније, љубитељи-
ма друговања који су након што 
су ублажили своју глад, удовољи-
ли свом апетиту, за тили час преда-
ли пићу, народној песми и музици. 
За добар штимунг побринули су се 
чланови Оркестра „Лaле из Баната” 
предвођени хармоникашем Максом 
Русом којима су се придружили и 
поједини музиканти Оркестра „Бa-
нат”.
Није било мањка ни у певачима, 

наиме, чланови Културно-уметнич-
ког друштва „Дукaт” па и други за-
љубљеници лепе српске народне пе-
сме нису остали равнодушни пре-
ма старим добро познатим хитови-
ма па су из свег грла певали а кас-
није многи су се ухватили и у коло. 
Штавише, присутни су имали при-
лике да се упознају и са ирском му-
зиком, наиме, Том Рош, који је до-
шао у друштву Јаноша Ланга ста-
ријег (виолинисте Оркестра Лале из 
Баната) и млађег, у пратњи Јаноша 
Ланга млађег, на малој хармоници 
извео је неколико мелодија и на тај 
начин Дешчане и њихове госте упоз-
нао са делићем ирске културе!
Добро расположење и забава учес-

ника „Јулијaде” у порти древне све-
тиње потрајали су дуго. За то време 
било је могућности да се разговара 
између осталог и о регистрацији би-
рача приликом чега су се од месних 
Срба педесет двоје изјаснили да су 
припадници српске националности, 
причало се и о припремама за преоб-
ражењску храмовну славу, односно, 
разговарало о обнови торња месне 
српске православне цркве која, пре-
ма неким проценама, кошта преко 
три милиона форинти. Од помену-
те своте једна трећина је сакупљена 
од присутних верника!!!
Они храбрији верници су пак пос-

тављене скеле за обнову торња иско-
ристили за сопствено задовољство: 
попели су се до малтене самог вр-
ха светиње и из птичје перспекти-
ве посматрали своје село, односно, 
проверили шта се тачно ради при ре-
конструкцији торња која ускоро тре-
ба да буде приведена крају.
А што се тиче краја овогодишње 

„Јулијаде”, она је 23. јула окончана 
малтене у поноћ. Добра храна (уз 
паприкаш нашле су се и кришке лу-
беница), пиће, музика, песма чини-
ли су једну целину из које није изос-
тао ни онај најважнији елемент: дру-
жење. Друговање због којег је 1996. 
године покренута иницијатива. Ини-
цијатива да се у што већем броју оку-
пе Срби а то окупљање, дружење љу-
ди и у будуће мора да има првобитан 
значај што потврђују и речи Кристи-
фора Брцана, председника Самоуп-
раве Срба у Десци: „Првобитно нам 
је важно да се народ скупи и поп-
рича, наиме, има ту људи са којима 
се не виђамо, већ само на оваквим 
приредбама се сусрећемо. Зато је то 
добро, ту се поприча мало, размотри, 
сабере, одузме и тако прође време. 
Мислим да се свако добро осећао и 
драго ми је што сам открио нека но-
ва лица и због тога ми је веома мило. 
Надамо се да ће се догодине проши-
рити круг учесника „Јулијaде”.

П. М.

Јулијада у Десци

Дружење уз музику и песму
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Милeнкa-Минa Дoбић данас је 
признати светски стручњак 
у области макробиотике и 

саветник за исхрану Мaдoни, 
Џoрџу Клуниjу, Никoл Кидмaн, 
Тoму Крузу и Гвинeт Пaлтрoу. А 
1987. гoдинe ова новинарка из 
Инђије ниje мoглa ни дa jeдe, ни дa 
стojи, ни дa сeди. Рaк je мeтaстaзи-
рao у лимфнoм систeму, jajницимa 
и кaрличнoj кoсти. Лeкaри су joj 
прeдвидeли oкo двa мeсeцa живoтa. 
Тe jaнуaрскe нoћи у њeнoj бoлeс-
ничкoj сoби умрлa је жeнa сa истoм 
диjaгнoзoм. Мина је тада, по пре-
поруци пријатељице лекарке прo-
читaла двe књигe o мaкрoбиoти-
ци.

– Уjутру сaм сe нaшминкaлa и 
рeклa сeби: кaкo нeкo тaкo лeп 
мoжe дa умрe? Изaшлa сaм из бoл-
ницe нa свoj зaхтeв, a кoд кућe мe 
je чeкaлa мисo супa и интeгрaлни 
пиринaч. Приjaтeљицa ми je рeклa: 
„Жвaћи двeстa путa и нe зa дo вo љa-
вaj укус. Oвa хрaнa гa нeћe зa дo вo-
љи ти, oнa je твoj лeк” – причa Минa 
свojу живoтну причу.
Пoслe мeсeц дaнa је са мужeм oт-

путoвaлa у Бoстoн, нa Институт зa 
мaкрoбиoтику Мичиo Кушиja.

– Тaмo сaм сaзнaлa дa нe смeм дa 
jeдeм пoврћe кoje рaстe нoћу: 
пaприкe, пaтлиџaн, пaрaдajз, дa 
хлeб нe смeм дa пипнeм шeст мeсe-
ци, дa вишe jeдeм пoврћa кoje рaстe 
изнaд зeмљe. Свe штo ћу рaдити у 
склaду je сa унивeрзaлним зaкo-
нимa свeтa. Куши ми je рeкao: 
„Вишe jeчмa, житaрицa – и свe мaс-
ти ћe сe истoпити. Тумoри ћe сe ис-
тoпити”. Мoj муж и ja смo сe из 
Бoстoнa врaтили сa шeст кoфeрa 
мaкрoбиoтичкe хрaнe. Дoнeлa сaм 
сeмe зa свojу бaшту у Стaрoj Пaзo-
ви. Ушлa сaм у кухињу кao свoj 
дoктoр, a кухињa je билa мoja фaр-
мaциja. Мoj дaн je пoчињao у пeт 
уjутрo трљaњeм врућим пeшкирoм 
дa пoбoљшaм циркулaциjу и избa-
цим oтрoвe из тeлa. Oбрoкe сaм 
сaмa спрaвљaлa, вoзилa бицикл 
шeст сaти днeвнo, a пoштo у Бeoгрa-
ду ниje билo шиaцу мaсaжe, Куши 
ми je прeпoручиo дa пeрeм прoзoрe. 
Чистилa сaм 18 прoзoрa нa кући и 
пeвaлa. Кoмшиje су мислилe дa сaм 
лудa – имa рaк, a пeвa – причa 
Минa o свojoj бoрби сa бoлeшћу.
Нaкoн сeдaм мeсeци Минa сe, 

бeз oбзирa штo je дoктoр Куши пo-
тврдиo дa je здрaвa, врaтилa у бoл-
ницу у кojoj je oпeрисaнa.

– Дoктoри су мислили дa видe 
духa. Сви мojи рeзултaти, нaкoн 
aнaлизa, били су oдлични. Сви у 
пoрoдици jeли смo мaкрoбиoтичку 
хрaну. Мoj супруг Бoшкo ниje вишe 
пaтиo oд хeмoрoидa, чeстих прe хлa-
дa и висoких тeмпeрaтурa. Син 
Срђaн, нaкoн пeтнaeст гoдинa, 
вишe ниje пaтиo oд aстмe, a нaшa 
кћeркa Jeлeнa ниje мoрaлa дa идe 
нa другу зaкaзaну oпeрaциjу хeр-
ниje.
Минa Дoбић дaнaс имa 61 гoди-

ну и живи у Кaлифoрниjи, где са-
ветује најпознатије личности из 
света шоу бизниса како да буду 
здравији и лепши захваљујући пра-
вилној исхрани.

– Људи кojи имajу нoвцa и живe 
oд свoг тaлeнтa и пoпулaрнoсти 
нeмajу пoтрeбу дa чинe билo кaквe 
прoмeнe у живoту, oсим aкo њихoвa 
здрaвствeнa кoндициja нe пoчнe да 
их прoзивa. Ни једна од славних 
личности које данас саветујем ка-
ко да се хране, ниje имaла пoтрeбу 
зa oвaкo дрaстичнoм прoменoм у 
живoту збoг нeкoг хирoвитoг трeн-
дa. Oни су жeлeли дa сe oслoбoдe 
нeприjaтних симптoмa кojи су 
пoчeли да пoдривaју њихoву 
здрaвствeну рaвнoтeжу. Тo су уг-
лaвнoм aлeргиje, глa вo бo љe, висoк 
притисaк и хoлeстeрoл, прoблeми 
сa вaрeњeм, синусимa и психичкo 
нeзaдoвoљствo прaћeнo дeпрe-
сиjaмa. Сви су сe лaкo oдрeкли 
мeсa, млeкa и млeчних прeрaђe-

винa, бeлoг брaшнa и трoпскoг 
вoћa.
Мину мнoги смaтрajу нajструч-

ниjим мaкрoбиoтичким сaвeтни-
кoм у Лoс Aнђeлeсу. Недавно je 
бoрaвилa у Будимпешти где је про-
мовишући своју књигу о макроби-
отици одржала низ предавања из 
ове области.

– Пo пoдaцимa Свeтскe eкoлoш-
кe кoмисиje Србиja сe нaкoн бoм-
бaрдoвaњa нeћe joш 1500 гoдинa 
рeшити рaдиjaциje. У Хирoшими 
су Jaпaнци гoдинaмa jeли мисo су-
пу и интeгрaлни пиринaч. Нaшa 
дoмaћa црнa рoтквa имa мoћ 
чишћeњa oтрoвa из крви и штити 
нeрвни систeм oд рaдиjaциje. Пoje-

дитe свaки дaн двe-три кaшикe 
нaрeндaнe рoтквe сa мaлo jaбукoвoг 
сирћeтa и мoрскe сoли. Хрaнa нe 
пoстojи дa зaдoвoљи сaмo jeднo 
чулo – смaтрa Минa.

– У кући Дoбићa вишe ниje билo 
незадовољства, супрoтстaвљaњa, 
гaлaмe. И дeцa и муж су jeли мaкрo-
биoтичку хрaну. Стрeс вишe нисмo 
звaли стрeсoм, вeћ мoмeнтoм кaдa 
трeбa нeштo дa сe мeњa. Пoслe 
сeдaм и пo мeсeци прeглeдao мe je 
Куши у Швajцaрскoj: „Чeститaм, ви 
стe зaустaвили рaк”. Схвaтилa сaм 
дa je рaк кoндициja кoja сe мoжe 
мeњaти – кaжe Минa кoja je пoслe 
живoтнe пoбeдe oдлучилa дa пo стa-
нe мaкрoбитички кувaр.
Прoвeлa je три гoдинe нa Ку-

шиjeвoм институту гдe je рaдилa сa 
бoлeсницимa, нaучилa рaзлику из-
мeђу гурмaнскe и мeдицинскe мaк-
рo биo ти кe и ослoбoдилa сe стaрих 
стрaхoвa и нaвикa.

– Нa чaсу мaкрoбиoтичкoг 
кувaњa нa Кушиjeвoм институту 
чулa сaм дa je хрaнa eнeргиja, нe 
сaмo oнa кoja спрeчaвa, нeгo и eнeр-
гиja кoja лeчи, aкo сe прaвилнo 
изaбeрe и прaвилнo усмeри у oднo-
су нa пoтрeбe и кoндициjу oсoбe. 
Oнo у чeму ja дaнaс учeствуjeм je 
идeja дa сe врaтe свe oнe лeпoтe и 
рaвнoтeжa измeђу нaс и прирoдe, 
штo дoстojнo припaдa чoвeку и 
штo oн мoрa дa изaбeрe aкo жeли дa 
имa дуг и вeлики живoт. A тaj вe-
лики живoт je мaкрoбиoтикa и 
пoштoвaњe зaкoнa прирoдe. Никo 
oд нaс сe нe зaпитa штa су пoслeди-
цe висoкe тeхнoлoгиje и брзoг нa-
чинa живoтa дoк нe прoчитaмo у 
нoвинaмa дa сe брoj oбoлeлих oд 
рaкa у пoслeдњих пeт гoдинa 
пoвeћao зa 30 пoстo. Дa свaких 25 
сeкунди jeднa oсoбa умирe oд рaкa, 
a другa oд срчaних бoлeсти. И oн-
дa сe зaмислимo, aли и дaљe никo 
нe пoмисли дa je нeздрaвa хрaнa 
нajвeћи кривaц. A дoвoљнo je сaмo 
зa пoчeтaк избaцити бeли шeћeр, у 
мaкрoбиoтичкoм свeту пoзнaтиjи 
кao бeлa смрт, и живoтињскe мaс-
ти и мeсa.

– Увeк ми сe нaмeтaлo питaњe 
зaштo сe кoнвeнциoнaлнa и трaди-
циoнaлнa мeдицинa нe би удру-
жилe и рaдилe нa пoбoљшaњу људ-
скoг здрaвљa и срeћe – кaжe гос-
пођа Дoбић која смaтрa дa je хрaнa 
глaвни узрoчник здрaвoг или нeз-
дрaвoг живoта:

– Кoнвeнциoнaлнa мeдицинa 

пoсмaтрa сaмo чoвeкoву физичку 
стрaну и нe трaжи узрoкe бoлeсти, 
дoк je трaдициoнaлнa или прирoд-
нa мeдицинa увeк пoсмaтрaлa и 
њeгoв eмoтивни, психички деo.
Мaкрoбиoтикa je нaчин живљe-

њa у хaрмoниjи сa прирoдoм. Деo 
oвoг живљeњa je и здрaвa диjeтa: 
50 oдстo интeгрaлних житaрицa, 5 
– 10 oдстo прoтeинa (пaсуљ и 
прoизвoди oд сoje) и пoврeмeнo 
бeлa мoрскa рибa. Прeпoручуje сe 
и двa oдстo спeциjaлних зaчинa oд 
aлги, пoврћa и сeмeнки, кao и супe 
кoje oдржaвajу витaлнoст имунoг 
систeмa и чистe нaгoмилaнe штeт-
нe мaтeриje. Кoристи сe и 35-45 
oдстo пoврћa, нaрoчитo зeлeнoг 
кoje сaдржи витaминe и кaл-
циjум.

– Врaтитe сe прирoди бoрaвeћи 
штo вишe у њoj, jeдитe чисту биo-
лoш ку хрaну бeз пeстицидa, пиjтe 
извoрску вoду. Живитe у хaрмo-
ниjи сa прирoдoм, бaш кao штo су 
тo нaши прeци рaдили. Нeмojтe 
дoзвoлити дa вaм мaтeриjaлистич-
кe мисли oдврaтe пaжњу и oдвeду 
вaс нa стрaнпутицу. Нe зaбoрaвитe 
дa здрaвљe стaнуje у нaшим ку-
хињaмa, крeирajтe гa кувajући 
свaкoднeвнo здрaву хрaну, бeз 
микрoтaлaсних рeрни и eлeктрич-
них шпoрeтa, jeр oни oдузимajу 
eнeргиjу вaшoj хрaни и вaмa. „Мир 
зaувeк” би трeбaлo дa будe лoзин-
кa свaкoг људскoг бићa кoje хoдa 
плaнeтoм. Oствaрeњe тe зaмисли 
зaвиси oд oнoгa штo кoнзумирaмo. 
Пoгoтoвo aкo примeнимo oну Хи-
пoкрaтoву „Ми смo oнo штo je дe-
мo”. Мнoгo је мeсa, мнoгo aгрeсив-
нoсти, a ту сe мoжe бaлaнсирaти 
сaмo шeћeрoм и aлкoхoлoм. Бeз 
прoтивљeњa прихвaтaмo хрaну 
кoja сe прaви у лaбoрaтoриjaмa. Кo-
ристимo мoдeрну тeхнoлoгиjу кoja 
нaс смртнo зрaчи (микрoтaлaснe 
пeћницe, кoмпjутeри, мoбилни тe-
лe фo ни и joш мнoгo других изумa). 
Крajњe je времe дa сe пoчнeмo 
oбрaзoвaти нa тoм пoљу, дa пoшту-
jу ћи зaкoнe прирoдe и унивeрзумa 
прeузмeмo кoнтрoлу нaд свojим 
живoтoм, кaжe Минa Дoбић кoja je 
прeшлa пут oд пaциjeнтa дo исце-
литeљa.

– Нe плaшитe сe рaкa, плaшитe 
сe свojих мисли. Ништa сe нe дe шa-
вa бeз рaзлoгa. Oбoлeвaмo oд рaкa 
jeр смo зaмoрчићи нoвe тeхнoлo-
гиje. Нaучили смo дa свoje сo-
циjaлнe рaвнoтeжe oдржaвaмo 
прeкo сaрмe и пaприкaшa. Jeдeмo 
oтрoвну хрaну. Смeтнули смo с 
умa дa у jeднoм литру кoкa-кoлe 
имa  кaшичицa шe ћe рa. Свe увoз-
нe ци гa рe тe имajу шeћeр jeр нaс oн 
чини зaвисним. Зaбoрaвили смo дa 
су у XVIII вeку шeћeр држaли у 
мaлим флaшaмa нa пoлици сa 
oтрoвимa, пa дoбиjeш 50 грaмa 
сaмo кaд пoтпишeш. Дaнaс кoрис-
тимo мoбилнe тeлeфoнe, a тo je кao 
дa си стaвиo мoзaк нa тигaњ у 
кojeм цврчи мaст – упoзoрaвa 
Минa и додаје да је нaучилa дa нe 
будe сeбичнa, да вoди рaчунa o 
другимa и да oпрoсти oнимa 
кojимa je зaмeрилa.

Д. Ј.

Новинарка Мина Добић победила рак здравом исхраном и постала водећи светски макробиотичар

Биљке су ме вратиле међу живе
– Oбoлeвaмo oд рaкa 
jeр смo зaмoрчићи нoвe 
тeхнoлoгиje, а нaучили 
смo дa свoje сoциjaлнe 
рaвнoтeжe oдржaвaмo 
прeкo сaрмe и пaпри-
кaшa. Jeдeмo oтрoв-
ну хрaну – упoзoрaвa 
Минa кoja je прeшлa 
пут oд пaциjeнтa дo ис-
цeлитeљa.

Насловна страна књиге Мине До-
бић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Заборављени српски политички листови у Пешти (2)

Српски дневник барона Николића од Рудне
С ве до појаве Српског дневника пештански, а 

од 1873. већ будимпештански Срби читали 
су новине које су у већини случајева уређи-

ване и штампане у Новом Саду. Вођен својим по-
литичким амбицијама, барон Федор Николић од 
Рудне „вишегодишњи посланик Угарског сабо-
ра, донедавни адлатус Босне и Херцеговине, пра-
ви тајни саветник, доживотни члан угарске 
горње куће и некадашњи претендент на кнежев-
ски престо Србије” како то о њему пише акаде-
мик Василије Ђ. Крестић, окупио је групу срп-
ских посланика угарског и хрватског Сабора са 
предлогом да се у Будимпешти издају српске по-
литичке новине. Његова иницијатива је добро 
дочекана, па су тиме материјалне потешкоће от-
клоњене да би се први број Српског дневника
објавио у недељу, 20. марта (1. априла) 1888. У 
поднаслову још је стајало да је то лист за полити-
ку, просвету, радиност и трговину. Власник Срп-
ског дневника био је барон Федор Николић, унук 
кнеза Милоша Обреновића. Уредник новог срп-
ског листа у Будимпешти био је Александар 
Стојачковић, „пензионисани министеријални са-
ветник у Будимпешти, познати историчар и по-
литичар конзервативне оријентације”. Српски 
дневник је излазио сваког дана осим понедељка 
на читавом табаку. На самом почетку број страна 
био је десет од којих су четири биле намењене за 
рекламу и огласе. Већ у наредним бројевима број 
страна приметно опада да би се ускоро смањио 
на четири. Уредништво се налазило близу пеш-
танске српске цркве у Зелдфа улици бр. 15 (дана-
шња улица Вереш Палне), администрација је пак 
била у Кечкеметској улици бр. 6, у литерарној 
штампарији „Палас” где су новине уједно и 
штампане. Годишња претплата за Аустроугар-
ску коштала је 14 форинти, а за иностранство са 
30 новчића месечно више.
На самом почетку обраћајући се „Нашим чи-

таоцима” Српски дневник изјављује: „На темељу 
програма утврђеног међу Србима посланицима 
на државном сабору угарском и земаљском сабо-
ру краљевине Хрватске, Славоније и Далмације а 
на њиховом заједничком договору, држаном у 
Будимпешти 13. јануара 1885. за извршење за-
кључка донесеног на том и на познијим заједнич-
ким састанцима – покрећемо лист »Српски днев-
ник« као заједнички орган Срба народних заступ-
ника на поменутим саборима у цели: да листом 
овим подржавамо и развијамо заједнички рад 
око унапређења интереса народа српскога у 
краљевини Угарској и краљевинама Хрватској и 
Славонији.”
Лист је замишљен као орган Српске умерене 

либералне странке, међутим, овај лист није ус-
пео да далекосежније изгради популарност код 
српских читалаца. Вероватно ни због тога што је 
он, у суштини, представљао интересе угарске 
Владе. Српски дневник није био објективан ни 
приликом извештавања о приликама у Србији 
краља Милана Обреновића. Без сумње, то се мо-
же приписати родбинској повезаности самог 
власника барона Николића са кућом Обрено-
вића.
О броју претплатника нема меродавних пода-

така, мада се зна за један немили случај када су 
уређивачи овог листа најмили сакупљаче за 
претплату који су говорили да се Српски дневник
у свему подудара са популарном новосадском За-
ставом, само што се будимпештански лист неде-
љно појављује шест пута, а Милетићев лист тек 
четири пута. Наравно, подвала је ускоро откри-
вена делујући баш супротно од претходних оче-
кивања.
На првим странама Српског дневника низали 

су се чланци политичке садржине. Извештавало 
се са домаћих простора али нису изостајала ни 
актуелна дешавања у иностранству. У нашем из-
бору, посебно је занимљив детаљ написа са на-
словом „Српска школа у Хрватској и Славонији” 
на насловој страни 6. броја из 1888. у којем се го-

вори о проблему укидања српских вероисповед-
них школа: „Под заштитом тих закона покошене 
су готово све српске народне основне школе у 
Хрватској и Славонији и бившој Крајини и пре-
творене су у општинске школе. Колика је штета 
и неправда тиме народу српском у оним крајеви-
ма нанесена то су изложили јасно и отворено Ср-
би заступници на хрватском сабору својим мемо-
рандумом, кога су у име »Српског клуба« 23. но-
вембра 1887. поднели светломе бану хрватском 
грофу Карлу Куен-Хедерварију.” Касније се чла-
нак наставља с овим примедбама: „Меморандум 
тај јасан је свима својим ставцима – он тражи да 
се успостави у Хрватској и Славонији српска на-
родна школа у интересу српске православне црк-

ве и српске народности и да се створе услови не 
само опстанку него и развитку те српске народ-
не школе. Срби заступници на хрватском сабору 
нису се освртали на неразположену вику и на не-
основане прекоре којима су обасипани што се то-
боже не заузимају за српску школу у Хрватској и 
Славонији. Људи од рада знају и кад и како ће 
што урадити а да им рад буде крунисан успе-
хом.”
На насловној страни, као што је то тада било 

уобичајено, постојао је део који је носио назив 
„Листак”. Овде се давао простор чланцима за ра-
зоноду из области историје, књижевности, кул-
туре и географије.
Карактер Српског дневника најбоље изража-

вају наслови појединих рубрика. У „Сабору” се 
дају извештаји о раду посланичке куће. У рубри-
ци „Политички преглед” уредник се служио пре-
узимањем чланака о политичким догађајима у 
Европи из тадашњих угледних листова Сјекл, 
Журнал де Деба, Репиблик Франсез, Новоје времја 
и Московскије вједомости.
У „Допису” су објављивана писма читалаца. У 

рубрици „Новости из места и са стране” налази-
ли су се телеграмски чланци. „Смесице” су, по 
свему судећи, биле популарне са својим минија-
турним занимљивостима, док је рубрика „На-
родна привреда” давала разне савете.
Зачудо, Српски дневник је доносио и „жребање 

комунални срећака града Беча”. У рубрици „На-

родно здравље” штампани су поучни написи. У 
одељку „Трговина и промет” објављивале су се 
актуелности са берзе жита, доносиле су се вести 
о новим, важећим трговинским и прометним за-
конима. „Телеграми Српском дневнику” дају 
прегршт кратких извештаја о најновијим деша-
вањима у свету.
При самом крају Српског дневника низале су 

се рекламе и кратки, често веома лепо илустро-
вани огласи. Тако из једног огласа сазнајемо да је 
близу пештанске српске цркве отворена „Прва 
српска обућарска радња Пере Костића у Будим-
пешти, Гринбаумгасе бр. 7.” и да наше сународ-
нике радо дочекује „Кавана Арваије код кечке-
метског дома у Будимпешти IX окр, на ћошку со-
кака Борз и Зелдфа у. Свако вече концерат 
обљубљене женске капеле Јованке Хегедишеве. 
Ладан бифет, изврсна вина по врло умереној це-
ни. Место за провађање. Отворено целу ноћ.”
Занимљиво је да су „Мали огласи” објављива-

ни на српском, немачком и мађарском језику. Од 
њих издвајамо једну књижевну вест: „Народна 
библиотека Браће Јовановића. Изашла је свеска 
171. Историја Црне Горе, написао Д. Миланко-
вић, цена 16 новчића (35 пара)”, али уредник није 
заборавио ни за друге ужитке, па тако објављује 
и ову важну информацију: „Има се на продају 
200 хектолитара добра стара црна вина сентанд-
рејског. Упитати се може у администрацији Срп-
ског Дневника.”, Живот у Будимпешти никада 
није био јевтин, па тако неки млади „Србин, сту-
дентетлија, препоручује се, да даје сахатове из 
матерњег језика. Према прилици је вољан при-
мити се обављања српске коресподенције у кон-
тоарима. Погодбе су врло повољне.” Ни припад-
нице лепшег пола нису биле запостављене: „Мла-
да солидна девојка се препоручује за домаћицу 
или за кућевну госпођицу. Понуде моли у адми-
нистрацију под насловом »Нада«”. Посебно је за-
нимљив оглас сомборског илустрованог дечјег 
листа Голуб који је тих дана славио десету го-
дишњицу постојања.
Ваља истаћи да ни у случају Заставе, а такође 

ни на страницама Српског дневника, сем огласа и 
рекламе, није било илустрација.
Због наглог опадања читалаца власник је уско-

ро био приморан да укине свој лист. Последњи 
број Српског дневника изашао је 31. марта 1889. 
године и незадуго пао у заборав.

Драгомир ДујмовСрпски дневник барона Федора Николића

Администрација Српског дневника се налазила у 
Кечкеметској улици бр. 6
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Сијалица

Те вечери је песнику М. прегорела сијалица 
у радној соби, и док је у мраку покушавао да 
је одстрани потресла га струја, што је нашег 
поету нагнало на озбиљно размишљање о то-
ме какве све бесмислене смрти на овоме свету 
постоје, и пошто је, на сву срећу, прошао са 
мањим опекотинама и огреботинама (које је 
задобио, када се занео након струјног удара и 
пао с расклиматаних мердевина), о том неми-
лом догађају написао је следећу песму:

Ода вештачкој светлости
О светлости
што течеш као вода
не с небеског
већ са вештачког свода
што колаш планетом
у металним венама
и као невешти тесар
својим оштрим длетом
понекад и у моје вене зађеш
добро је што си ту
што се увек нађеш
кад затребаш
без тебе не могу
увукла си ми се под кожу
завртела главу
уковрџала косу
не одричем те се
ни по цену живота
спржи ме, убиј
понизнога роба
твој сам песник
– до гроба

Милан Степанов

Kосовски драгуљи
Пећка патријаршија, Грачаница и Богородица 

Љевишка у Призрену увршћени су на Листу свет-
ске културне и природне баштине Унеска. После 
манастира Дечани, који је на листу Унеска уврш-
ћен 2004. године, на листи елитних споменика из 
целог света нашла су се три сакрална објекта са 
Косова и Метохије и то у значајном тренутку када 
се воде преговори о статусу Косова, а у оквиру 
њих и преговори о културној баштини матице. 
Одлука је донета једногласно, на 30. заседању 
Унесковог Комитета за светску баштину у лит-
ванском граду Вилњусу.
По речима Александре Фулгоси, стручног са-

радника за културну баштину при Координацио-
ном центру за Косово и Метохију, номинација за 
ову листу припремана је око годину и по дана, 
тачније од децембра 2004. године.

– Посебно је важна чињеница да су ова три 
објекта стављена и на Листу баштине у опасности 
што значи да ће Међународна заједница имати 
много више слуха када је реч о њиховој стварној 
заштити. У безбедносном смислу то формално не 
значи да ови манастири и црква добијају физичку 
заштиту, али је свакако мања вероватноћа њихо-
вог скрнављења и уништења, рекла је Александра 
Фулгоси.
Обавеза земље је да чува једном уписане споме-

нике. Унеско с времена на време контролише да 
ли земља испуњава обавезу чувања тог спомени-
ка. Са територије доскорашње заједнице СЦГ, пре 
замрзавања чланства Југославије у Унеску 1992. 
године, на Листу Унеска били су увршћени Стари 
Рас са Сопоћанима (1979), Котор, подручје Дурми-
тора од 1980. и Студеница од 1986. године.
На Косову и Метохији има готово 1.400 право-

славних цркава, а на путу да добије зелено светло 
за Унескову листу је и Велика Хоча.

Манастири и цркве Косова и Метохије који су 
увршћени на Листу светске културне баштине, 
нашли су се, овим чином, у часном друштву нај-
познатијих споменика међу којима су: Акропољ, 
Делфи, Метеори, полуострво Атос, Ватикан, цен-
тар Кракова, Шенбрун, Рилски манастир, Версај, 
Келнска катедрала, Велики зид у Кини, Дубров-
ник, Диоклецијанова палата, Дамаск, остаци 
Троје, Вестминстерска катедрала…

Јужно станиште неандерталаца
Екипа Одељења за археологију Филозофског 

факултета у Београду, коју је предводио доцент др 
Душан Михаиловић, у пећини Велика Баланица у 
Сићевачкој клисури дошла је до веома значајних 
открића која би могла да промене досадашња 
сазнања о животу наших предака из леденог доба. 
Пронађено је скоро седам хиљада остатака мате-
ријалног живота, алатке од клесаног камена за об-
раду дрвета и коже, остаци огњишта. Све то ука-
зује на интензивно насељавање цивилизације не-
андерталца у средњем палеолиту чија се старост 
процењује на око 80.000 година.

– Ова насеобина је од изузетног значаја, јер пру-
жа могућност да пратимо живот људских предака 
из доба средњег палеолита у једном дужем перио-
ду. Нишка котлина је веома занимљива, јер нам 
омогућава да сагледамо факторе изумирања неан-
дерталаца и појаву савременог човека у југоисточ-
ној Европи, рекао је др Михаиловић.
Археолози су истражили само улаз у пећину, 

тачније њених двадесет квадратних метара ове 
шпиље дуге око четрдесет, а широке двадесет ме-
тара. На основу овога, у унутрашњости пећине на-
слућују се заиста велика открића, а према веро-
вању др Михаиловића, постоји велика могућност 
да истраживачи наиђу и на скелете неандерталца.
Већ на основу садашњег фонда налаза из пери-

ода средњег палеолита може да се прати развој 
културе неандерталца у једном дужем вре  ме  н-
ском периоду. То пружа увид у саме почетке кул-
турне историје на тлу Србије од пре сто хиљада до 
пре четрдесет хиљада година.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Тема Србија – да или не
Пошто су Византинци после више стотина година поново постали госпо-

дари целог Балканског полуострва, они су на освојеним просторима завели 
и византијски управни систем. Територија некадашње Самуилове државе 
била је подељена на управне јединице, на такозване „теме”. Поред ранијих 
византијских тема образоване су и две сасвим велике и нове: Паристрион и 
Бугарска. У тему Паристрион ушли су крајеви између доњег Дунава и пла-
нине Балкан, док су тему Бугарску сачињавале централне области некада-
шњег Самуиловог царства.
О српским областима из тог времена имамо врло оскудне вести, али је 

јасно да су и српски кнежеви морали признати византијску врховну власт. 
Не зна се, међутим, да ли је и Србија укључена у неку тему, да ли је основа-
на посебна тема Србија, да ли је она истоветна са темом Сирмиј, или је пак 
у тим брдовитим крајевима остављена унутрашња аутономија, власт мес-
них кнезова. За све те могућности постоје извесне индиције, али недовољ-
не за сигурне закључке.
Међу историчарима данас преовлађује мишљење да су Захумље, Дукља, 

Босна и Рашка биле државе са сопственим кнезовима, који су били у вазал-
ном односу према Византијском Царству. Ти догађаји су временски већ ре-
лативно блиски добу попа Дукљанина па је и његово казивање о њима ве-
родостојније. А он на једном месту каже да су већ средином прве половине 
XI века жупан Рашке, бан Босне и кнез Захумља били савезници Византије 
против кнеза Дукље. А да је утицај Царства у Рашкој повремено био врло 
слаб, показује и то да је Цариград само великим даровима успео да придо-
бије рашког жупана за то савезништво. Но иако се византијски утицај у XI 
веку испољавао с променљивим интезитетом, њега ипак не треба потцењи-
вати. Он се јављао на разне начине и у разним областима. Једна таква об-
ласт је била црква.
Како би се могао прогласити за цара, Самуило је у Охриду основао пат-

ријаршију. После слома његове државе та патријаршија је укинута, али је на 
њеном месту основана Охридска архиепископија. На челу те архиеписко-
пије остао је претходни патријарх Јован, али после његове смрти на архи-
епископску столицу су долазили Грци. Охридској архиепископији је припа-
дала и Епископија Рас, и неке друге епископије које су тек касније ушле у 
састав српске државе. Србија се у црквеном погледу до тог времена колеба-
ла између Рима и Цариграда, то колебање је сада било окончано. Рашка црк-
ва је коначно ушла у византијски културни круг. Предраг Степановић

Пастир или гонич… граница је танка
Људи су понекад тако чудни. Чудиш се, чудиш, све у нади да ћеш једном 

и престати, али бадава ти надања. Таман се начудиш и мислиш, е сад је за 
дивно чудо стварно доста, кад тај исти коме си се малопре чудила одвали 
нешто толико чудно или почне да се понаша као тотални чудак, да ти оно 
малопређашње чуђење дође као увертира за једно заиста велико чудо.
Овога пута сам хтео да ти скренем пажњу на једног нашег пештанског 

знанца, који се у последње време понаша помало чудно, али је то његово по-
нашање далеко од чудесног. Елем, не знам како му се то догодило, али је 
тај наш пријатељ умислио да је божји човек, тј. да је божји више него би-
ло ко од нас. Могло би се рећи да се саживео са својим варљивим утиском 
да је Богом дан. У коликој су несразмери његов и наш утисак, нема потре-
бе да ти објашњавам јер и сама често гласно размишљаш о томе. Једном 
си ми рекла да је између пастира и гонича врло велика разлика и да прела-
зак ове границе може бити погубан по оног који ју је прекорачио, макар то 
учинио и не приметивши. Када се то догоди онда се и стадо узјогуни, неке 
мирне овчице почну да скачу од муке и да неуобичајено гласно блеје, а има 
и оних које престану да долазе на пашњак. Оду код комшије ако и он има 
стадо оваца, а ако нема, помешају се са другим сличним божјим ство-
рењима која чувају други пастири. Гонича нико не воли. Уместо да их као 
пастир чува на пашњаку, он их, претворивши се у гонича, са њега изгони. 
Ни једном гоничу то није намера, па ни овом нашем, знамо то врло добро, 
али ако му се то већ десило, зашто се не осврне и уместо гоничког бича по-
ново не узме у руку пастирску гранчицу. Друге му нема, ако мисли да поно-
во окупи стадо.
Док се то не деси, СНН није у прилици да те обавести када ће се и шта 

служити у нашем древном храму. Пастир се наљутио што се понекад, 
уместо да само хвалимо, осврнемо и на нешто што није вредно хвалоспе-
ва, па нам је на молбу за информацију о распореду богослужења поручио 
нешто у стилу – довиђења, пријатно! Ако га видиш, молим те подсети га 
да тај распоред има мало другачији карактер него приватни позив на ча-
шицу, рецимо, и да није упутно да нам га ускраћује. Нисмо питали када је 
дотични код куће, него у које је доба на свом радном месту. Не толико због 
нас, колико стада ради.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Блиски сусрет с Албанцима
Први разговори Београда и Приштине о бу-

дућем статусу Косова и Метохије који су одржа-
ни у Бечу били су прилика да две делегације 
„лицем у лице” изнесу своје ставове који су уп-
ркос шестомесечним преговорима и међународ-
ном посредовању остали на дијаметрално суп-
ротним становиштима. Новинарима, такође, 
није промакло да се чланови преговарачких ти-
мова Срба и Албанаца приликом овог историјс-
ког сусрета нису ни руковали, мада то, сва срећа, 
није ни било предвиђено протоколом.
Београд је поново „показао спремност за 

разговоре и постизање компромисног ре-
шења”, али не и за решење које би подразуме-
вало независност покрајине. Сва излагања де-
легације косметских Албанаца, као и до сад, 
свела су се на тврдњу да је за Приштину „неза-
висност алфа и омега”.
Премијер Србије Војислав Коштуница по-

нудио је Покрајини да самостално обавља пос-
лове и задатке неопходне за њен унутрашњи 
економски, социјални и културни развој, неку 
врсту финансијске аутономије, која подразу-
мева пореску политику, политику јавних при-
хода, улагања и расхода.
Србији би, према овом концепту поделе над-

лежности, припале надлежности у вези с уло-
гом било које међународно признате и суверене 
државе: спољни послови и контрола граница.
С друге стране су седели Хашим Тачи и 

Агим Чеку, видно расположени и опуштени, 
који су на целу причу само одмахнули руком. 
Састанак је, тако, завршен „успешно”.

У међувремену, јавности је представљен још 
један план о будућем статусу Косова и Мето-
хије. Иза њега стоји Српско-амерички центар 
(САЦ) у Београду, који се већ дуже време бави 
истраживањима различитих могућности за 
реално и праведно решење проблема српске 
покрајине.
План се издваја од других зато што се не од-

носи на територију него на становништво које 
би имало прилику да бира да ли ће остати под 
српском или под европском администрацијом. 
На тај начин, како се каже у разради ове идеје, 
свако може добити оно што жели: Срби везу са 
Србијом и српско држављанство, а Албанци 
потврду да нису српски већ европски државља-
ни.
Центар полази од тога да је основни српски 

став на Косову и Метохији да покрајина оста-
не у Србији, а косовски Срби да остану да жи-
ве у Србији. Косовски Албанци, с друге стра-
не, желе да буду изван Србије тј. независни. 
Предложено решење звучи потпуно неверо-
ватно: дати и једнима и другима оно што желе. 
Идеја, међутим, уопште није тако лоша као 
што изгледа.
Косово и Метохија остаје српска покрајина 

и сви појединци који то желе остају грађани 
Србије и настављају да живе на Косову као ср-
пски грађани у сопственој земљи. Такође, са 
пристанком Србије, ствара се одвојена, пара-
лелна власт под директном контролом Европс-
ке уније, која би имала сопствено име и ознаку 
(на пример: „Европска власт на Косову”).
Пошто би она управљала на целој терито-

рији српске покрајине Косово, нема потребе да 
се поставља питање поделе територије. Овај 
аранжман о преклапању српске и ЕУ јурис-
дикције трајао би до уласка Србије у чланство 
ЕУ.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
СРБ уместо СЦГ

Влада Србије се одлучила за двословна и трос-
ловна решења за назив земље. „Уз сва ограни-
чења са којима смо се сусрели, нашли смо ре-
шење да двословни назив буде РС, а трословни 
СРБ”, рекао је премијер Војислав Коштуница на 
конференцији за новинаре, која је одржана после 
заседања владе.
Двословну ознаку „РС” за Србију недавно је 

предложило Министарство науке Србије нагла-
шавајући да тај предлог „подржава цела интер-
нет-заједница у Србији”.

Одбрана интереса
Председник Републике Борис Тадић није пот-

писао промене и допуне Закона о радио-дифузији 
и вратио је текст парламенту на поновно изјашња-
вање. Оваквим потезом Тадић је изашао у сусрет 
новинарским удружењима која су тражила да се 
указ о проглашењу закона не потпише. За разлику 
од њих представници владајуће коалиције оштро 
су реаговали.
Тако је нпр. портпарол ДСС-а оценио како се 

„председник Републике Борис Тадић још једном 
ставио у службу Богољуба Карића и његових ин-
тереса”.

Српски „Алкатраз”
У оквиру Казнено-поправног завода Забела у 

Пожаревцу изграђен је специјални павиљон који 
ће бити најстроже чувани објекат у Србији, резер-
висан за смештај мафијашких вођа и најсвире-
пијих убица. Специјални павиљон простире се на 
око 2.000 квадратних метара и у њему ће бити 
смештено највише стотинак осуђеника. Око објек-
та је подигнут бетонски зид висок шест метара. 
Као први „станари” српског „Алкатраза” помињу 
се Милорад Улемек Легија, Звездан Јовановић, 
оптужени за ратне злочине на Овчари, у Зворнику 
и Сувој Реци, односно припадници паравојне је-
динице „Шкорпиони”.

Обнављање преговора о Кипру
Сагласност лидера кипарских Грка и Турака да 

дијалог о подељеном острву буде обновљен, уне-
колико је ублажила главну кризу у преговорима 
Турске за приступање Европској унији. Председ-
ник Кипра Тасос Пападопулос и лидер кипарских 
Турака Мехмед Али Талат одобрили су недавно 
оквирни план за преговоре под окриљем Уједиње-
них нација и посредством генералног подсекрета-
ра Ибрахима Гамбарија.
Договор представља пробој после двогодишњег 

прекида контаката двеју страна, односно одбијања 
Грка да прихвате план УН. „Чињеница да су се ли-
дери Грка и Турака састали три пута за недељу да-
на охрабрујући је знак да има шанси за дијалог о 
острву и да постоји перспектива покретања новог 
процеса који би требало да доведе до свеобухват-
ног решења”, изјавио је комесар за проширење ЕУ 
Оли Рен.

Словачка и Чешка најјефтиније
За стране туристе најјефтиније земље у ЕУ су 

Словачка и Чешка у којима, на пример, Ауст-
ријанци за свој новац могу да добију за 81, однос-
но 70 одсто више услуга него код куће. Према 
статистикама из Аустрије које су пратиле какву 
вредност има 100 евра утрошених за летовање 
Аустријанаца у домовини и иностранству, нај-
мање се исплатила Данска, где би за 100 евра до-
били услуге које би у Аустрији коштале свега 70 
евра.
У Словачкој за својих 100 евра добија туристич-

ке услуге које би коштале 181 евро, у Чешкој 170, у 
Мађарској 168, а у Пољској 152 евра. Од све те че-
тири земље Вишеградске четворке скупља је Хр-
ватска, где Аустријанац за својих 100 евра добија 
количину и ниво услуга за 150 евра. Иако су цене 
у Хрватској више него у Чешкој, Чесима који се 
упуте на Јадран летовање појефтињује изузетно 
јака чешка круна.

Унеско прихватио промену имена концентраци-
оног логора Аушвиц

„Нацистички и немачки”
Пољска се и званично изборила да највећа и 

најозлоглашенија нацистичка фабрика смрти на 
југу Пољске промени име у „Бивши нацистички 
немачки концентрациони и ликвидациони логор 
Аушвиц-Биркенау”. Комитет Унеско за светску 
баштину на свом недавном заседању у Виљнусу 
једногласно је прихватио предлог да се име про-
мени, а измену дефинитивно треба да усвоји на 
свом следећем заседању за годину дана.
Званичном захтеву Пољске из марта ове годи-

не да се прецизније него што говори досадашњи 
назив „Концентрациони логор Аушвиц” одреди 
ко је био џелат одговоран за смрт више од мили-
он људи, претежно Јевреја, претходила је велика 
кампања у пољским медијима. Главни разлог да 
Пољска захтева измену имена је била у западним 
медијима врло честа, најчешће нехотична греш-
ка, због географске одреднице, када су писали о 
Аушвицу као о пољском, а не немачком логору.

„Млади Европљани данас више ни не знају ко 
су били нацисти. Да ли су то били Марсовци који 
су хипнотизирали Немце, или је то била немачка 
националсоцијалистичка партија која је на де-
мократским изборима преузела власт”, пожалио 
се тим поводом на недовољна знања историје из 
европских школа Кшиштоф Олендзки из пољс-
ког Министарства културе.
Кампању против формулације „пољски логор 

смрти” за Аушвиц покренуо је јануара 2005. 
пољски дневник Речпосполита, подржало је пре-
ко 13.000 Пољака на интернету, а у марту се зах-
тевом да Унеско промени име логору придружи-
ло и пољско Министарство културе. Редакције 
медија у свету тако су у последњих годину и по 
дана на свако помињање „пољског концентраци-
оног логора”, поред званичног захтева за исправ-

ку и извињење упућеног од пољске амбасаде, би-
вали преплављени и масом огорчених и-мејлова 
од грађана Пољске.
Захтев за измену имена концентрационог ло-

гора подржао је и Израел, а такође и музеј холо-
кауста Јад Вашем, док је у Немачкој известан от-
пор изазвало инсистирање на придеву немачки.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Немачка хумореска 
о председнику Пољске

Владајући пољски конзервативци на-
стоје да спрече судским путем да убудуће у 
иностранству вређају председника Пољс-
ке. Од пољског министра правде посланич-
ки клуб странке Право и Правда затражио 
је да провери да ли је немачки новинар Пе-
тер Колер прекршио пољски закон који 
штити углед шефа државе и да ли је пони-
зио и увредио председника Леха Качињског 
преко хумореске „Нови пољски кромпир. 
Лоповчићи који желе да владају светом”.
Хумореска објављена 26. јуна у левичарс-

ком листу Тагесцајтунг, спрда се са малим 
растом председника Качињског и његовог 
брата близанца Јарослава, лидера вла-
дајуће странке Право и Правда, и тиме 
што Јарослав, неожењен, живи са мајком.
Афера је избила када је пољска штампа 

почела да нагађа да иза напрасног откази-
вања сусрета Качињског са немачком кан-
целарком Ангелом Меркел и француским 
председником Жаком Шираком у Вајмару 
не стоје праве, већ „дипломатске” сто-
мачне тегобе пољског председника, однос-
но то да се увредио због хумореске.
Тагесцајтунг брани свог новинара, и упо-

зорава да је Колеров чланак у сатиричној 
рубрици листа, а уместо извињења Ка-
чињском објавио је „Писмо кромпиру” у ко-
ме се кромпиру извињава и обећава да га 
„више никада неће довести ни близу неког 
политичара”.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Пут из Чачка
Путеви могу бити каљави, а могу бити и ас-

фалтирани. Има и оних којима се ређе иде. Ђу-
ра Јакшић каже да их има с трњем, али и са 
цвећем. Цвеће, опет, може бити свеже, а има 
и увелог. Знам за неке што краду цвеће са 
гробља па га продају цвећарама поред гробља 
које их после препродају онима што иду на 
гробље. Штета да се баци. Боље да се иско-
ристи по сваку цену. Докле год може да издр-
жи дрхтави стисак руке. Не може цвеће да се 
измирише. А то гробљанско ионако не служи 
за мирисање, посебно не ономе коме је намење-
но.
Умро неки човек и сад отишли ми да изја-

вимо саучешће, и један мој познаник каже уц-
вељеној жени: „Примите моје саучешће”, а 
она каже: „Хвала.” А овај мој познаник, култу-
ран човек, каже: „Нема на чему, и други пут.” 
Има, дакле, и тих „других путева”. А има и 
оно кад си мали, па ти кажу: „Јесам ли ти сто 
пута рекао да не лажеш!” У лажи су кратке 
ноге, а ко има кратке ноге тај не може на ве-
лики пут. Такви могу да прелазе само мала 
растојања. На пример, затворски круг. А има 
и оних који никад не лажу и њима се ноге тако 
издуже да им и тело понесу високо па могу да 
закуцавају преко главе. Али не ексере, него ко-
шеве, као Владе Дивац што је закуцавао уз 
асистенције Меџик Џонсона. Сад сам ја ту ма-
ло скренуо с пута тј. с теме, па да завршим 
оно што сам почео, мада не изгледа да сам иш-
та нарочито почињао. Вест каже да је „Уз бо-
гослужење свештеника чачанске цркве, у ча-

чанском насељу Љубић, свечано отворена роб-
на кућа погребне опреме, први трговински цен-
тар овакве врсте на Балкану”. Грађевина има 
2.000 квадрата, подигао ју је неки Пера за 40 
милиона динара, на месту где је доскора била 
кожара. Пера, који из своје коже не може, са-
општио је на отварању да нуди стотину сан-
дука, хиљаду пешкира, 500 кошуља, бутик цр-
нине, 100 одела, 5.000 чаша, дисконт пића, 
цвећару, продавницу споменика, обезбеђивање 
трубача и свештеника, превоз у целој ЕУ и 20 
запослених који могу да опслуже сахрану са 
хиљаду посетилаца. „Највећа поруџбина до 
сада била је вредна 14.500 евра, јер се радило о 
гробници и споменику укупне тежине 11 то-
на”, каже Пера и нико му не замера. Чудо је 
тај Чачак! Какви ту људи живе… А има и оних 
које је пут одвео у друга места. На пример Бо-
ра Чорба, он је исто из Чачка. А Чачак, и то 
треба знати, на турском значи бисер. Зато се 
и каже „немој да бацаш бисере међу свиње”, 
јер у Чачку има пуно свиња.
Из Чачка је, на пример, и неки Димитрије 

Еминовић (39), што се Дивцу представио као 
отац Герасим, монах манастира Ђурђеви 
ступови, и дрпио му 10.000 евра. Паре су, на-
водно, биле за „лечење настрадалог детета са 
Косова и Метохије, коме је хитно потребна 
операција у Москви”. И Дивац му дао. Ал̀  му 
овај Димитрије Свињић тражио још, па Влада 
посумњао и у коалицију позвао полицију.
А у владајућој коалицији, такође, има Чача-

нин Веља (Илић), који прави путеве, посебно у 
предизборним кампањама. Скупи Веља око се-
бе сеља, па им каже: „Много вам је каљаво ов-
де, али шта је за мене као министра да укра-
дем пет километара аутопута и да вам ас-
фалтирам цело село.”

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Колико год сам била срећна што ћу коначно 
озваничити везу са Ђорђем, толико сам била 
уморна и тужна због многобројних недаћа са 
којима сам се сусретала током припрема за 
венчање. Ђорђе је правноснажно осуђен на се-
дам и по година због пљачки пошти широм 
Београда. Данима сам „обијала” прагове над-
лежних и сакупљала документацију која би 
нам омогућила да брак склопимо иза зидина 
Централног затвора. Иако сам мислила да ћу 
са супругом провести више времена него што 
је то било дозвољено приликом „обичних” посе-
та, све је било готово за пет минута. Тек што 
смо изговорили „да”, свако је морао на своју 
страну.

Маја Васиљевић,
супруга Ђорђа Васиљевића званог Атила, 

најинтелигентнијег притвореника Окружног 
затвора у Београду

Нико не бежи од тога да је Ђорђе пљачкао, 
нити одговорности која је уследила после тога. 
Ђорђе је имао тешко детињство, које га је на 
неки начин усмерило у погрешном правцу. Раз-
вела сам се од његовог оца Александра када је 
Ђорђе имао само годину и по. Недуго потом 
сам се поново удала и одлучила да са супругом 
одем у иностранство. Желела сам и сина да по-
ведем са собом, али његов отац то није доз-
вољавао. Упркос томе сам отишла, а у земљу 
сам се вратила када је Ђорђе већ кренуо у шко-
лу. Схватила сам да га је отац, док ја нисам би-
ла уз њих, физички и психички малтретирао. 
Александар је био мајор у гарди покојног Арка-
на. Често је био на ратиштима, а најстраш-
није од свега је било то што је и Ђорђа водио са 
собом.

Снежана Хасена-Бубало,
мајка Ђорђа Васиљевића званог Атила

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Смањује се ниво корупције на српској царини
Царинику мито до пет посто
Агенција ТНС Медијум галуп, недавно је, по 

захтеву Светске банке, извршила истраживање о 
нивоу корумпираности српске царинске службе. 
Истраживање је спроведено од 26. маја до 2. јуна. 
Испитаници су били 271 представник транспор-
тних и трговачких фирми и испитивани су на 
Хоргошу, Градини, Прешево и Батровцима, као 
и у четири царинске испоставе и сопственим 
фирмама.
На питање истраживача да ли сте током 2006. 

године морали да дате поклон или мито царинс-
ком службенику 53 одсто испитаних лица у Ср-
бији одговорило је негативно и рекло да није 
имало искуство са оваквим видом плаћања. Та-
кође, 34 одсто тврди да сада плаћају мање и ређе 
него у 2002 години. Око 40 одсто испитаника од-
говорило је да су давали мито у 2006. Последњи 
случајеви забележени су у мају, а мито се обично 
даје једном или два пута месечно.
Вредност „поклона” у највећем броју случаје-

ва не прелази више до пет одсто вредности робе. 
Грађани цариницима дају око 10 евра, боксове 
цигарета, алкохол или кафу. Као главни мотив за 
давање мита наводе да тиме покушавају да убр-
зају процес царињења, изјавила је на недавно од-
ржаној конференцији за новинаре Слађана Бра-
кус, представник агенције ТНС Медијум галуп.
Према речима госпође Бракус, 70 одсто испи-

таника сматра да је у 2006. години царина била 
углавном или у потпуности ефикасна. Када се 
пореди са ситуацијом у 2002, 40 одсто испитани-
ка сматра да је ефикасност боља или једнака, не-
го пре четири године. Представница ТНС Ме-
дијум галуп је додала да је веома мали број испи-
таника који дају негативне оцене у односу на 
2002. годину, што указује на позитиван тренд у 
раду царинских служби. Она је, такође, рекла да 

половина испитаних не пријави свом руководио-
цу неправилности или одуговлачења у раду ца-
ринских службеника, а 62 одсто никад није при-
јавило мито иако је имало искуства са том поја-
вом.

„Једно од занимљивих тема била је да испита-
ници процене ниво корупције у царинској служ-
би. На скали од један до пет где јединица пред-
ставља врло низак ниво корупције средња оцена 
била је 2,89. Треба рећи да је у испитивањима 
грађана корумпираност цариника оцењена са 
4,2”, нагласила је Бракус.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Кривично гоњење 
корупмираних цариника
Начелник Одељења за унутрашњу кон-

тролу Управе царина Србије Дејан Царе-
вић подсетио је да је Управа корисник 
кредита Светске банке за модернизацију 
царинске службе која истраживањем 
агенције ТНС Медијум галуп проверава 
постигнуте резултате. „Задовољни смо 
делом истраживања, односно позитив-
ном тенденцијом, али по нашој оцени, 
проценат људи који су имали искуства са 
корупцијом и даље је недопустиво висок. 
Одељење за унутрашњу контролу у првој 
половини године иницирало је 27 дисцип-
линских поступака, две кривичне пријаве 
против службеника Управе царина, једну 
против одговорног лица у правном секто-
ру и једну против НН лица због злоупот-
ребе службених положаја”, рекао је Ца-
ревић.
Заменик директора Управе царина Ср-

бије Весна Јеремић оценила је да је пози-
тивна чињеница да се мито даје ради 
убрзавања процедуре царињења, а не због 
жеље да смање фактурне вредности ро-
бе јер смањивање фактурне вредности 
директно утиче на мање приходе буџе-
та.

Афоризми
Заштитили смо човекову околину али је човек 

почео да се квари.

Реке су нам загађене, али још има добрих ри-
ба!

И њиве траже корените промене.

Клоните се оних који су склони паду.

Жив сaм, мaдa мe тo свe мaњe oбaвeзуje.

Чoвeк нe мoрa дa oдe нa грoбљe дa би сaзнao 
гдe му je мeстo.

Рaдo бих пoстao oвцa. Тужнo je блejaти бeз 
идeнтитeтa.

Свaкoднeвнo прoлaзим крoз врaтa кoja никудa 
нe вoдe, aли нaду нe губим.

Ниje свe црнo. Нaд грoбљeм блистa дугa…

Изгубиo сaм сaмoкoнтрoлу. Гoвoрим штa мис-
лим и мислим дa je тo истинa.

Нe трaжитe oд мeнe дa пoстaнeм нeкo. Jeдвa 
сaм и oвaкaв.

У мишjoj рупи живe мишeви и вeћинa људи.

Нудитe ми прeвишe. Тoвaритe ми oсeћaњe 
кривицe.
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Фудбалском скауту Алберту 
Флоријану млађем било је до-
вољно да Горана Стијачића од-

гледа смо у једном мечу, па да се де-
сетогодишњи Србин из Озда пресе-
ли у најтрофејнији клуб у Мађарској, 
будимпештански Ференцварош! Био 
је тада четврти основне и млађи пио-
нир. Данас има малу матуру и кадет 
је. Од септембра ће у Средњу спорт-
ску школу „Арпад Чанади”, али при-
јемни је положио и у пештанској Срп-
ској гимназији, јер жели да усаврши 
српски језик и научи ћирилицу – ма-
кар ишао и ванредно, како нам је ре-
као. Отац Радован је Србин из Тре-
биња, мајка Ева Мађарица из Озда, 
а има и старију сестру Данијелу (18) 
и цела породица, захваљујући вели-
кој очевој упорности – знају да гово-
ре српски!

– У фудбалу играм крилног напада-
ча. Највише волим дриблинг и заврш-
ни пас. Циљ ми је да будем супер иг-
рач и успем на великој сцени, да јед-
ног дана заиграм у некој познатој еки-
пи енглеске или шпанске лиге! – није 
крио своје велике жеље Горан.
Неке је већ почео да остварује, Не-

давно је, као кадет Ференцвароша, у 
Будимпешти имао ексклузивну при-
лику да уживо разговара са једним од 
двојице својих идола – Златаном Иб-
рахимовићем, нападачем Јувентуса 
и шведске репрезентације! Причали 
су на српском и на крају се заједнич-
ки фотографисали! „Шпиц играчи ја-
ко пуно морају индивидуално да веж-
бају”, поручио је Златан Горану, који 
на свог идола готово невероватно под-
сећа и игром и – ликом!
Бразилац Роналдињо је други Го-

ранов узор.
– Могу да изведем све његове дриб-

линге! Снимам их на видео касете и 
после увежбавам док их не урадим. 
Некад то траје недељама, али ус-
пем – с поносом истиче нада ФТЦ 
са пештанског Илеи пута, која због 
свог љубимца навија за Барселону и 
Бразил.
Горан Стијачић је поред терена 

у Мађарској своје фудбалско умеће 
имао прилике да покаже на турниру 
у Бечу, где је Ференцварош играо са 
Борусијом из Дортмунда и Вијеном. 
Био је са клубом и у Даблину у Ир-
ској, где је одушевио. Питамо га да 
ли прати српски фудбал?

– Да! Био сам чак и са ОФК Београ-

дом у једном кампу у Кладову. Срп-
ски фудбалери су европски Бразил-
ци! На светском првенству навијаћу 
за репрезентацију Србије и Црне Го-
ре! И Бразил, наравно. Клупске сим-
патије, иначе, одавно сам поклонио 
београдској Црвеној Звезди! Имао 
сам прилику и да играм против ње 
на „Божићном купу” у Будимпеш-
ти пре две године, када су наступи-
ли пионири готово већине најбољих 
европских тимова, између осталих и 
Барселона са Србином Кркићем. тада 
сам видео да црвено-бели брижљи-
во и доследно негују величину клу-
ба у свакој својој генерацији. Ничим 
нису заостајали за Шпанцима, Ита-
лијанима и Немцима на том турниру. 
Жарко бих желео да ми се посрећи 
да бар једну сезону у каријери сенио-
ра одиграм у Црвеној Звезди! – ре-
као је на крају свог првог интервјуа 
за неку српску новину петнаестого-
дишњи Горан Стијачић, фудбласки 
драгуљ најпопуларнијег мађарског 
клуба, Ференцвароша.

Властимир Вујић

Србин Горан Стијачић, фидбалски драгуљ Ференцвароша из Будимпеште

Игром и ликом на – Златана
Са Швеђанином Ибрахимовићем недавно имао прилику да се фотографише и разговара на 

српском језику. – Могу да изведем сваки дриблинг Роналдиња, похвалио нам се „Фрадијев” кадет

Цртежи деце из Деске

Александар Богдановић

Расијано небо
По плавом и ведром небу
шетају се облаци тамни,
и као непозвани гости
понекад донесу снијег и кишу.

Снијегу се радују сва дјеца,
играју се и грудвају цијели дан,
свуд јуре санке и скије брзе
као да се утркују ко је бржи.

Киши се радују сва дјеца,
јер могу обући кабанице
и носити кишобране шарене,
који бојама украсе град цијели.

Лепоте природе – Мина Веселинов, 3. разред

Фудбалери – Никола Маријић, 4. разред

ДЕТЕ И МАЧКА
Дете: Што се, цицо, тако чес-

то умиваш, – што чистоћу своје 
длаке уживаш?
Мачка: Когод није рад, да га 

једе гад, тај се мора чешће пра-
ти, очистити, очешљати. Чисте 
шапе, чисто лице, другче не сме 
бит’ у цице.
Зато цицу не да псују, већ је 

људи одликују. Посаде је и на 
свилу, па је држе и на крилу. А 
да с’ није мила, прала, не би с’ 
тога достојала.

Пчелица
Лети пчела малена
Око цвећа шарена;
Нити стаје, нити седа
Док не скупи доста меда.

Ко јој рече, Боже мој,
Да остави мили рој?
Ко је учи ‘де ће стати,
‘Де ће меда насисати?

Бог је учи, зато зна
‘Де је башта шарена,
У ком цвету има сласти,
‘Де ће проћи, ‘де ће пасти.

П. Десп.
(Школски лист 1866, Сомбор)
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Вјечнаја памјат
Светозар Суботин

(1933-2006)

Н авршило се 40 дана откако те на трећи дан 
празника Педестенице упокојио у Господу ду-
гогодишњи појац чипски – Светозар Суботин. 

Многопоштовани наш црквени служитељ је рођен у 
Чипу у благочестивој породици где је од малих ногу 
васпитаван љубави према Цркви. Љубав према црк-
веном појању наследио је од оца Младена – такође 
чипског појца – који му је и прве песме научио.
После завршене основне школе у родном месту не-

колико месеци је провео у манастиру Грабовцу где се 
усавршавао у црквеном појању и знању типика.
Вративши се изучио је машино-браварски занат и незадуго се за-

послио у саобраћајном предузећу БКВ, где је на приградској желез-
ници био машиновођа све до пензије. 1961. године се оженио својом 
верном сапутницом Вукосавом Мијакић из Помаза с којом је све до 
смрти живео у сложном браку. Од свога сина Младена и кћери Ма-
рије имао је петоро унучади којима је он увек вољени деда био.
Од 1980. године по молби пароха Светозара Недељкова се прихва-

та дужности појца а 2005. године постаје члан и месног Црквеног од-
бора чији је одговоран члан био, увек помажући својим мудрим са-
ветима.
После кратке болести преминуо је у болници у Будимпешти. 

Сахрањен је 16. јула на чипском српском гробљу и испраћен од мно-
гобројне родбине, верника и поштовалаца. На опелу је опојан од чети-
ри свештеника на челу са некадашњим својим парохом протојерејем 
Војиславом Галићем, архијерејским замеником наше епархије који је 
и надгробно слово над нашим вољеним покојником одржао. Заврша-
вајући своју беседу о. Војислав се опраштао од нашег цењеног појца 
са дирљивим речима:

– Опраштајући се од њега сећамо се његове врлине да је он сваког 
свештеника поштовао као служитеља олтару, кроз кога и он служи 
из своје десне певнице примајући са захвалношћу похвале а ако је кад 
погрешио и утеху, радујући се и знајући да Господ све прашта…
Његовим одласком сви постајемо сиромашнији за његово добро 

срце, за благу душу његову, за жртвену бригу његову. Али опет, сви 
имамо чврсту наду, да се те његове вредности неће изгубити, јер ће 
га Господ таквог сачувати у своме спасоносном сећању до последње-
га дана и таквога васкрснути.»

Протонамесник Павле Каплан
   адм. парох чипски

Будимпештански фестивал

„Трг – музика – филм”
испред Парламента на Кошутовом тргу
од 10. јула до 6. августа
сваког дана од 13.00 до 22.00 сата
бесплатне пројекције филмова

На репертоару су филмови за децу, позоришна, класична
и музичка остварења

Фото конкурс 2006
У оквиру серије фестивала „Глас Балкана”
КУД „Глас Балкана” расписује конкурс

Тема фотографија: Уметност Балкана
Могу се послати фотографије које носе карактеристике 

многобојности Балкана (музика, плес, примењена уметност, 
гастрономија, пејзаж)

Награде: поклон пакети повезани са фотографском струком
Најуспешније фотографије биће изложене за време фестивала

у Будимпешти и у осталим градовима.
Награђени ће бити информисани путем е-mail-a.

Фотографије се могу послати на ЦД-у или путем е-mail-a,
у формату JPEG, величине 600х400.

Може се послати максимум 10 фотографија.
Адреса: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/3: balkanhangja@

enternet.hu
Конкурсна пријава треба да садржи:

Тачно име, адресу, е-mail адресу, телефон
Наслов фотографије
Тему фотографије
Тип фотоапарата

Рок предаје конкурсних радова: 31. јули 2006.
Информације: тел. 06-20-2067-135, 06-20-444-3344

XIV Сентандрејска српска летња ликовна колонија
Српска самоуправа у Зуглоу, Српско културно удружење и клуб у 
Сентандреји и Српска самоуправа у Сентандреји позивају вас на 
коктел поводом почетка рада овогодишње ликовне колоније у 

Сентандреји.
14. август 2006. (понедељак) у 18.00 сати

Српски клуб у Сентандреји (Ул. Паприкабиро бр. 12)

Sziget фестивал 2006.
09. август, у 19.45 сати – 

наступ оркестра Бобана Мар-
ковића – велика позорница

10. август, у 20.00 сати – 
Горан Бреговић – Wedding 
and Funural Band – велика 
позорница

Фолклорне вечери на летњој позорници 
у Будимпешти, у Културном центру 

„Petőfi  Csarnok”
08. 08. Јужнословенско вече – ансамбл Вујичић

13. 08. Грчко вече – оркестар Пиргос
15. 08. Буграско вече – оркестар Право
27. 08. Грчко вече – оркестар Мидрос

Обавештење
Летња пауза у Библиотеци ССМ од 1. до 18. августа 2006.

Концерти Ансамбла Вујичић
18.08 – 17 сати, Њиређхаза – Mustárház
20. 08 – 19 сати Мошонмађаровар -Nyári fesztivál, Magyar utca
25, 26, 27. 08. Сентандреја – приредба под називом : „Szentendre éjjel-
nappal nyitva”

„Народносни корзо у Долини уметности”
(Művészetek völgye)

до 6. августа 2006.
Представља се 13 народносних мањина у Мађарској
– Музички, фолклорни програми на позорници
– Гастрономске закуске
– Изложбе предмета народне радиности



православље Православље православље православље православље православље

К ада је Оливер Суботић, као сту-
дент треће године Факултета 
организационих наука, одсе-

ка за информационе технологије, 
2000. године одлучио да упише тео-
логију наишао је на прилично нера-
зумевање околине. Многи су се пи-
тали шта је то будућег перспектив-
ног информатичара привукло божан-
ској науци. Данас овај 29-годишњак 
из Нове Вароши са две факултетс-
ке дипломе у џепу, уместо да обја-
шњава како је спојио 3Д компјутер-
ску анимацију са јеванђељем, цити-
ра Паскала: „Срце зна за разлоге које 
разум не познаје”.

– Духовник ми је поставио услов. 
Могу да добијем благослов да упи-
шем православни богословски фа-
култет само ако обећам да ћу завр-
шити ФОН – прича Суботић који је 
са компјутерима почео да се дружи 
још у четвртом разреду основне шко-
ле када је добио „комодор 64”.
С дипломом ФОН-а одмах се за-

послио на Богословском факултету 
у Београду. Иако је још као студент 
писао за домаће рачунарске часопи-
се. Суботић је 2004. године прихва-
тио изазов уредника „Православља” 
да уђе у амбицознији пројекат. За-
почео је да промишља о изазовима 
употребе савремених информацио-
них технологија из угла православне 
теологије. Из серије текстова у који-
ма овај млади информатичар и тео-
лог показује да се у 21. век може и са 
„кандилом и компјутером” и да једно 
друго не искључује настала је књига 
под називом „Човек и информационе 
технологије – поглед из православне 
перспективе”.
Цитирајући у православном све-

ту поштованог светогорског старца 
Порфирија који каже да хришћани 

треба да користе савремене инфор-
мационе технологије, јер су и оне 
дар Божји, али критички и са ра-
суђивањем, наш саговорник упозо-
рава да Црква не сме да упадне у за-
мку и преузме методологију светов-
них установа. Христово учење се не 
може преносити на начин како то ра-
де модерни медијски емисари. Преко 
интернета треба да шаљемо инфор-
мације о православљу, али оне тре-
ба пре свега да буду подстицај чове-
ку да дође у цркву и види и искуси 
шта је живот у Христу.
Суботић уочава да се све више 

младих који себе сматрају право-
славним прикључује православним 
форумима којих сада већ има доста 
на интернету, па развијају већу при-
сност са особама путем електронске 
поште него са људима из литургијске 
заједнице. Интернет не би требало, 
како упозорава овај млади стручњак, 
да постане средство индивидуали-
зације, које нас суштински не збли-
жава.

Значај интернета међу првима је 
открила Руска православна црква. 
Московски патријарх Алексеј је још 
1997. године у посебној посланици 
благословио употребу овог медија. 
Како Суботић додаје, православни 
хришћани би ускоро могли да до-
бију и заштитника интернета. Од 
светитеља су предложени свети Јо-
ван Златоусти и свети Теофан За-
творник.

– Од Цркве се не може правити 
виртуелно сабрање, она је реално 
окупљање свих хришћана на Све-
тој литургији. Ако кренемо човеко-
центрично да повлађујемо модер-
ном човеку онда ћемо као што већ 
негде раде на Западу доћи у иску-
шење да правимо виртуелне паро-
хије. А онда следи и виртуелно при-
чешћивање. Али, не треба заборави-
ти да ће на тај начин и спасење на-
ше душе бити виртуелно, а не реал-
но – каже аутор овог зборника који 
је изазвао пажњу и у Исламској вер-
ској заједници.

По Оливеру Суботићу, две су 
опасности које вребају модерног 
човека ако не усвоји критички пог-
лед на информационе технологије. 
Први је технолатријски, нека врста 
технолошког месијанства као поку-
шај формирања „виртуелног царс-
тва небеског”.

– Такви наговештаји се могу виде-
ти у прогнозама појединих светских 
футуролога. Заговорници те концеп-
ције кажу да ће у једном тренутку 
развитка информационих техноло-
гија малтене и смрт бити побеђена 
тиме што ће садржај људског ума 
бити пренет у рачунар. То је опас-
ност од супституције аутентичног 
духовног виђења света – сматра Су-
ботић.
Други изазов су предвидели мис-

лиоци у 20. веку, као Џорџ Орвел, а то 
је надирући информациони тотали-
таризам. Данас се он најбоље уочава 
у покушајима да се уведу системи то-
талне електронске идентификације 
људи широм света чему се већ суп-
ротстављају мислећа јавност, ака-
демске установе, аутентичне невла-
дине организације па и Црква.

И кандило и компјутер

Поуке оца Тадеја
Д уховни живот је умни и мисаони живот. Зато морамо да обратимо па-

жњу на то шта се у нама роји, да молимо даноноћно Господа да нас 
избави од сваког зла, да нас очисти и да нам снаге да одбацимо пред-

лог духова злобе. Ако примимо предлог, онда се нешто и сагласимо, одмах 
почиње борба, ми одбијемо једно, а они предлажу друго, треће, четврто… 
И немамо мира, немамо покоја. Онда да се срцем и умом обратимо Госпо-
ду: „Господе, ево немам снаге, нисам се научио од младости, остарео сам у 
злу, зло моје са мном је остарело, па сад треба много труда да се то избаци 
и искорени из мене. Али Ти си силан и моћан, научи ме да будем безазлен, 
простодушан, кротак и смирен. Награди ме Твојим божанским особинама, 
као што награђујеш Твоје анђеле и Твоје свете”.
Неће нас Господ оставити тако сироте ако Му стално будемо приступали 

од срца. Он очекује да се наше срце, наша душа распласма још јачом жељом 
и чежњом за Њим. Да никада не отпаднемо од Њега, од Његове љубави.

Срби светитељи
21. Јевстатије Други, светитељ – 

архиепископ (16/29. август)
22. Јелена Дечанска, преподобна 

(21. мај / 3. jун)
23. Јелена, света – краљица (30. ок-

тобар / 12. новембар)
24. Јелисавета, преподобна Јеле-

на Штиљановић, кнегиња (4/17. ок-
тобар)

25. Јефрем, светитељ – патријарх 
(15 / 28. јун)

26. Јефросинија, Јевгенија, препо-
добна – Милица, кнегиња (19. јул / 
1. август)

27. Јефтимије Дечански, преподоб-
ни (11 / 24. новембар)

28. Јоаким Осоговски, преподоб-
ни (29 / 16. август)

29. Јоаникије Девички, преподоб-
ни (2 / 15. децембар)

30. Јоаникије, светитељ – пат-
ријарх (3/16. септембар)

31. Јоаникије Липовац, свештено-
мученик – митрополит црногорско-
приморски (4/17. јун)

32. Јоасаф српски Метеорита, пре-
подобни – последњи Немањић (20. 
април / 3. мај)

33. Јован Владимир, свети – краљ 
зетски (22. мај / 4. јун)

34. Јован Нови, свети – деспот 
Бранковић (10. децембар / 23. децем-
бар)

35. Јосиф Нови, светитељ (15 / 28. 
септембар)

36. Кирило, светитељ – патријарх 
(30. август / 12. септембар)

37. Лазар, свети великомученик – 
кнез (15 / 28. јун)

38. Макарије, светитељ – патријарх 
(30. август (12. септембар)

39. Максим, светитељ – архиепис-
коп – деспот Ђорђе Бранковић (18 / 
31. јануар)

40. Милутин, свети краљ (30. ок-
тобар (12. новембар)

(Из књиге „Кратак преглед срп ске 
Цркве кроз историју”, протојереја 
др Радомира Поповића)


