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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Са скупштинске седнице Печујско-барањског удружења

Изабран нови секретар и усвојен план рада

Са седнице СМС у Печују

Нови планови упркос беспарици

Предавање
о Првом српском устанку

А нимирање припадника српске 
националности у Печују и Ба-
рањи треба да добије приори-

тет и у том циљу Печујско-барањ-
ско српско удружење мора да ис-
пољава посебну делатност – речено 
је, између осталог, на скупштинској 
седници Печујско-барањског срп-
ског удружења, одржаној 23. фебру-
ара, које настоји да има истакнуту 
улогу у поспешивању живота срп-
ске заједнице на југу Мађарске.
На самом почетку форума, након 

поздравних речи, аутор овог чланка у 
својству председника цивилне орга-
низације поднео је извештај о про-
шлогодишњем раду и финансијском 
пословању при чему је истакао да је 
Печујско-барањско српско удру-
жење, након поновног оживљавања 
23. јуна прошле године, приредило 
неколико програма. Међу њима по-
себно је истакао прославу храмовне 
славе у Печују, свечано обележавање 
300. годишњице смрти патријарха 
Арсенија III Чарнојевића у Сечују 
приликом које свечаности је уприли-
чено и освећење спомен-бисте блаже-
нопочившем вођи Велике сеобе Ср-
ба, великом оцу и богомољцу, а из-
двојио је и приређивање мини-кон-
ференције о оптацији Срба у Барањи 
те покретање, објављивање првог 
броја Барањских српских свезака.

Наравно, чланови ове цивилне 
организације редовно су присуство-
вали разним храмовним славама у 
Барањи: учешће у свечаном празно-
вању регистровано је у Липови, Мај-
шу, Шароку, Шиклошу, на Ђунтиру 
итд….
Печујско-барањско српско удру-

жење имало је веома важну улогу и 
приликом мањинских избора, одр-
жаних 1. октобра 2006. године, наи-
ме, цивилна организација је 
претходно у трима жупанијама кан-
дидовала Србе: у Толни, Бачко-
кишкунској и Барањи.
Председник удружења је нагла-

сио и важност добре сарадње са Са-
моуправом Срба у Печују, а у вези 
са прошлогодишњим буџетом под-
вукао је да су програме остварили, 
пре свега, захваљујући финансијс-
ким средствима добивеним путем 
конкурса од Jавне фондације „Зa на-
ционалне и етничке мањине у 
Мађарској”.
Скупштинари су прихватили из-

вештај о прошлогодишњем раду и 
финансијском пословању а потом је 
на тапет доспело разматрање про-
грама за текућу годину. Пре тога, 
посебно је наглашена важност ани-
мирања, укључивања нових члано-
ва у удружење, а како би се то и ос-
тварило, ваља успоставити комуни-

кацију са бројним Србима, прире-
дити програме који ће заинтересо-
вати српски живаљ у Печују и око-
лини.
Чланство је предложило да се 

приреде књижевне и научно-попу-
ларне вечери, обележе годишњице 
попут 250. годишњице рођења мит-
рополита Стевана Стратимировића, 

С амоуправа Срба у Печују је у 
текућу календарску годину 
кренула смањеним буџетом, 

наиме, Локална самоуправа града је 
већ раније наговестила да ће због 
великог буџетског дефицита града 
смањити финансијску припомоћ, 
дату мањинским самоуправама па 
тако и српској у престоници Жупа-
није Барање.
Како рестрикције, тако и бројне 

друге актуелности нашле су се на 
дневном реду заседања Самоуправе 
Срба у Печују која је одржана 14. 
фебруара текуће године. Седницом 
је председавала др Милица Павлов, 
потпредседник поменутог бираног 
тела Срба, која је присутне чланове 
месне српске мањинске самоуправе 
упознала детаљима заседања Саве-
та удружења мањинских самоупра-
ва који је у међувремену преимено-
ван у „Мањински савет”.
Она је истакла да ће смањење 

буџета мањинске самоуправе знат-
но отежати функционисање и рад 
Самоуправе Срба у Печују, међу-
тим, рестрикције не смеју угрозити 
оне планове које су печујски Срби 
поставили пред себе, а међу њима је 
и организовање једне конференције 
о мањинском, српском школству у 
Барањи, будући да је Културна пре-
стоница Европе 2010. године већ от-
почела остваривањем бројних про-
грама међу којима се налази и обра-
зовање које представља централну 
тему 2007. године.
На седници је извршена и моди-

П рви српски устанак, који је из-
био 14. фебруара 1804. године, 
био је национална и социјална 

револуција. Он је био значајна пре-
кретница која је означила почетак 
борбе за ослобођење и државно оса-
мостаљење Србије, на његовим ос-
новама изграђена је Кнежевина Ср-
бије која је до 1878. успела да посте-
пено стекне потпуну самосталност 
и затим независност.
Између осталог, и то се могло чу-

ти на научно-популарном преда-
вању одржаном у седишту Самоуп-
раве Срба у Десци која је 21. фебру-
ара текуће године покренула серију 
клупских занимања. Први предавач 
Дешчана био је мештанин, Јован 
Јанчикин, наставник историје и срп-
ског језика и књижевности који је 
надахнуто говорио о историјској по-
задини Првог српског устанка, ње-
говим значајним ликовима попут 
Карађорђа Петровића, Вељка Пет-

ровића, Марка Катића и других, а 
веома услужно је одговорио и на 
постављена питања заинтересоване 
публике.
У сваком случају, Први српски 

устанак је представљао израз све-
укупног напора српског народа за 
стицањем сопствене државе, те-
меља српске државности што је у 
свом предавању посебно истакао и 
Јован Јанчикин.
Што се тиче следећих клупских 

занимања, гост Дешчана биће и 
Павле Папулин, бивши лектор за 
српски језик који ће говорити о Ни-
коли Тесли, док ће Биљана Макси-
мовић, лектор за српски језик при 
Сегединском универзитету Србима 
у Десци предочити књижевно ства-
ралаштво Милоша Црњанског бу-
дући да се ове године навршава 30 
година од смрти овог сјајног књи-
жевника светског гласа.

П. М.

50. годишњице смрти Паје Јовано-
вића од чијих дела би се могла при-
редити изложба која би потом могла 
да путује у Мохач, Бају, Сегедин, 
Батању, Будимпешту итд., иници-
ран је и излет бродом од Мохача до 
Сечуја на којем би се могла извести 
представа „Сeоба” у извођењу Срп-
ског позоришта у Мађарској, а бу-
дући да ће се у Печују и ове године 
одржати „Гастрономски фестивал”, 
прихваћен је предлог да се на дво-
ришту Регионалног центра Срба у 
Печују, у Улици Зринског под бројем 
15. приреди „Гастрономски дан” уз 
забаву и дружење, који би био при-
веден крају програмом под насло-
вом „Ритуaл поезије Стојана Вуји-
чића”, будући да се 11. фебруара те-
куће године навршило пет година 
од упокољења истакнуте личности 
српске заједнице у Мађарској.
Међу предлозима скупштинара, 

на одобрење је наишао и сусрет срп-
ских мањинских самоуправа у Ба-
рањи, приређивање форума о 
мањинском, пре свега српском 
школству, пошто су већ отпочеле 
приредбе у склопу манифестација 
Културне престонице Европе 2010. а 
ова текућа година посвећује се об-
разовању, школству, те посебно је 
истакнута важност учешћа чланова 
на разним приредбама које органи-
зују друге српске организације у Ба-
рањи, примера ради, мохачки Срп-
ски клуб који сваког месеца, треће 
суботе, одржава своје манифеста-
ције. Након „Кoлачијаде”, у марту 
се предвиђа традиционално надме-
тање у винима и скоро је сигурно да 
ће Мохачани имати не само много-
бројне такмичаре, већ и заинтересо-
ване заљубљенике белих и црних 
капљица.
Што се тиче 2. броја Барањских 

српских свезака, предложено је да 
се издање посвети Никанору 
Грујићу, владици пакрачком који је 
рођен у Липови. Ове године навр-
шава се 120 година од његове смрти 
па би се Срби у Барањи двојезичном 
свеском и једном мини-конферен-
цијом, одржаној у његовом родном 
месту, желели одужити Србу Милу-
тину, значајној личности црквено-
културног живота српске заједнице 
у овом делу Мађарске.
Планова, дакле, има, но, набавка 

материјалних средстава и у будуће 
вршиће се путем конкурса! Пошто 
административне обавезе постепе-
но расту, председник Печујско-ба-
рањског српског удружења је затра-
жио помоћ између осталог и зато, 
јер је досадашњи књиговођа због 
многобројних обавеза на радном 
месту одустао од књижења адми-
нистративне документације цивил-
не организације. Осим тога, писме-
ну оставку на функцију секретара 
удружења поднела је Зорица Ружин 
па је дошло до избора нове особе на 
већ поменути положај: нов секретар 
Печујско-барањског српског удру-
жења постала је др Милица Пав-
лов.
Скупштинари су једногласно 

прихватили како план рада за те-
кућу годину, тако и именовање др 
Милице Павлов за секретара, а пред 
сам крај заседања још једанпут су 
истакли значај анимирања припад-
ника српске националности у Пе-
чују и Барањи, њихово укључивање 
у ову цивилну организацију.

Предраг Мандић

фикација Правилника, тачније Ста-
тута месне српске мањинске само-
управе, а говорило се и о другим ак-
туелностима које се тичу српске за-
једнице у Печују. Све у свему, иако 
Печујска српска мањинса самоупра-

ва у ову годину креће смањеним 
буџетом, ипак, постоји одлучност 
чланова поменутог бираног тела 
Срба да се сви предвиђени планови, 
програми остваре током 2007.

П. М.

Гласање на седници удружења
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БалканФест

„Шампиони Шутке” поново у Будимпешти

Покладни бал у Калазу

У будимпештанском музичком 
пабу „New Orleans”, у петак, 
23. фебруара одржана је цело-

вечерња филмско-музичка мани-
фестација „БалканФест”. Овом при-
ликом гостима је приказан доку-
ментарни филм Александра Саше 
Мaнића под насловом „Шампиони 
Шутке”, а потом је наступио оркес-
тар „Кобра” из Владичиног Хана, 
освајач једне од главних награда на 
Драгачевском сабору у Гучи.
Иако „Шампиони” нису приказа-

ни на биоскопском платну, већ на 
једном од места за забаву мађарске 
престонице, реакције присутних 
биле су одличне, што говори о томе 
да награда публике на фестивалу 
документарног филма у Будимпеш-
ти прошлог новембра, Александру 
Саши Манићу није додељена слу-
чајно. Филм је са великим успехом 
приказан и на фестивалима у Со-
фији, Прагу, Мадриду, а захваљујући 
дистрибутерској кући „Best Holly-
wood” очекује се да ће се ускоро 

наћи и на редовном биоскопском ре-
пертоару.
Саша Манић, који је иначе поре-

клом из Сенте, већ 18 година живи и 
ради у Прагу, а овим филмом, како 
сам каже, покушао је да забележи 
живот Рома, онако како га је споз-
нао он сам:

– Неки новинари, који се баве 
филмом, после премијере у Ротер-
даму, у Холандији, питали су ме ко-
лико ми је времена требало да увеж-
бам сцене са глумцима. Објаснио 
сам им да се овде не ради о глумци-
ма и да је то документарни филм, 
што је за мене била нека врста изне-
нађења. Снимао сам документарни 
филм, а ето, он је примљен као игра-
ни. Можда зато што сам кренуо да 
снимам филм о нечему недокучи-
вом, о менталитету Рома, онако ка-
ко сам их ја спознао. Дакле, не о не-
ком клишеу који је већ много пута 
виђен у филмовима, него заправо о 
ономе о чему говори њихов живот. 
То је убеђење да у сваком тренутку 

живота треба максимално уживати, 
што је у мом филму представљено 
кроз метафору о шампионима. Дак-
ле, они у том граду, а то је заиста ис-
тинита прича, одржавају такмичење 
у свим могућим дисциплинама (иа-
ко се оне чине тотално апсурдним), 
као рецимо у сакупљању турске му-
зике. После се ти људи налазе у ка-
фани, пуштају музику, одређују ко 
је шампион и то су онда велике про-
славе и велике свађе. Нико не жели 
да буде губитник, јер су у том граду 
сви шампиони.
Ишао сам из куће у кућу и тражио 

ликове који би се уклопили у причу 
и који би најфиктивније могли да 
прикажу моју спознају суштине тог 
града. Причу о Шутки чуо сам од 
једног пријатеља који је тамо радио. 
У Шутки је снимано неколико фил-
мова, међу којима је најпознатији 
Дом за вешање, Емира Кустурице. 
Од тог времена она се променила, а 
ја сам на основу тога што ми је ис-
причано, написао фиктивни синоп-

сис на основу којег сам добио паре 
да снимим филм, при чему у том 
граду никада нисам ни био. Дакле, 
дошао сам, почео да снимам, а ни-
сам ни знао о чему снимам.
Као документариста ви увек ула-

зите у неки страни свет, у неку тему 
која вам је непозната и покушавате 
пре свега сами себи да објасните 
шта је суштина свега тога што ви 
сада радите. Наравно, ја сам дошао 
из потпуно друге средине, а кључна 
реч у свему томе је емпатија, дакле 
неко саосећање и разумевање тих 
људи и њиховог живота. Све то до-
вело је до хемијске реакције између 
њих и мене, која се на крају нашла 
на целулоиду и тако је тај филм на-
стао.
Након пројекције филма више 

стотина посетилаца до касно у ноћ 
забављао је трубачки оркестар Коб-
ра из Владичиног Хана, а организа-
тори су се побринули да за жедне и 
гладне буде довољно бурека, црно-
горског вина, а пре свега добре ат-
мосфере и веселог расположења. 
Цела прича започела је пре седам 
година, када је Новосађанин Ши-
мон Вилмош, дошавшу у Будим-
пешту, схватио да у новој средини 
не може да пронађе одговарајуће 
место за забаву, па је решио да га из-
мисли сам:

– Видео сам да овде нема такве 
музике и такве средине која би се 
мени допала. Значи, има јако пуно 
места, али ни једно место, ни једна 
журка или неки провод који је по 
мени квалитетан и где бих срео неке 
старе другаре, који су исто досели-
ли у Будимпешту, или овдашње Ср-
бе, Хрвате. Када смо о томе раз-
мишљали, мислили смо да то не бу-
де српска, или хрватска журка, него 
да сви будемо заједно. Дакле, сви ми 
који смо одрастали на тој старој му-
зици, екс ју-рок музици и осталима, 
од Хариса Џиновића до Бијелог 
дугмета, од Здравка Чолића до 
Прљавог казалишта, да се сви ску-
пимо на једном месту и да уживамо. 
То траје већ седам година и тренут-
но има јако мало места у Будимпеш-
ти која су довољно велика за нас. 
Пуно људи из Будимпеште, који не-
мају везе са Србијом, Хрватском, 
или Југославијом долазе овде, јер 
уживају у музици, гастрономији, 
свиђа им се атмосфера, пошто је у 
правом смислу породична.
Зашто Балкан фест? Приметио 

сам да овдашње становништво по-
седује разне стереотипије у вези са 
тзв. балканским вредностима. Зна-
чи, видели су Кустуричине филмо-
ве, који су одлични, али мислим да 
нису баш увек разумели суштину 
целе ствари. Желимо да ово буде не-
ка врста фестивала, који би разбио 
нека предубеђења о примитивном 
балканском понашању, где бисмо 
показали неке друге вредности Бал-
кана. У Будимпешти су зато и попу-
ларне те Балкан-журке, пошто је љу-
дима већ мало доста мултинацио-
налних фирми, сивила и једнолич-
ности. Та слобода, која још на Бал-
кану живи и која постоји, пред-
ставља извор из којег се црпи нека 
нова снага. О томе смо размишљали 
када смо организовали ову мани-
фестацију за коју желимо да прерас-
те у вишедневни фестивал са разли-
читим културним и музичким са-
држајима.

С. М.

родошлице на почетку је упутио 
председник наше организације, Пе-
тар Крунић. Гости су се уз добру 
музику забављали до дубоко у ноћ, 
што уједно потврђује да је једна од 
првих манифестација приређених у 
овој календарској години у потпу-
ности успела.
Српска самоуправа и у наредном 

периоду има намеру да реализује 
своје уобичајене програме, као што 
су путовање на славу манастира 
Грабовца, прослава храмовне славе, 
а за децу ће покушати да организује 
одржавање часова српског језика. 
Да ли ће у овој години бити још про-
грамских активности, зависи пре 
свега од материјалне позадине. У 
овом тренутку извесна су само 
средства државне помоћи, а што се 
тиче дотација од стране локалне са-
моуправе, за њих ће како сада ства-
ри стоје, морати да се конкурише. 
Када и под којим условима, остаје да 
се види.

С. М.

У организацији српске самоуп-
раве, у калашкој Сеоској кући 
у суботу, 24. фебруара одржан 

је традиционали покладни бал. При-
сутне је забављао ловрански оркес-
тар „Дунавски бисери”, а речи доб-
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Српске листе на предстојећим мањинским изборима
П оштовани читаоци Српских народних но-

вина!
Као што многи од вас добро знају, крајем 

ове недеље у Мађарској ће се одржати избори за 
мањинске самоуправе са државном и регионал-
ном надлежношћу. У недељу, 4. марта, чланови 
наших локалних самоупрва одлучују о томе ко 
треба да представља нашу заједницу на земаљ-
ском и будимпештнском нивоу у наредне четири 
године, а сличну одлуку доносе и на нивоу пеш-
танске жупаније.
Овде, ради бољег сналажења на бирачком мес-

ту, набрајамо српске листе и кандидате (на мађар-
ском језику, како су им имена исписана на листа-
ма), и позивамо све оне који на овим изборима 
имају право гласа (чланови локалних српских са-
моуправа), да се у што већем броју појаве на би-
ралиштима.

Избори за Самоуправу
Срба у Мађарској

Име листе: SZEGEDI SZERBEK
(Сегединска српска заједница)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Roczkó Tomiszláv
 2 Dr. Pavlov Milica
 3 Alexov Lyubomir
 4 Dr. Lásztity Jovánka
 5 Szutor Lászlóné
 6 Brczán Krisztifor
 7 Rusz Márk Milán
 8 Vészits Péterné
 9 Roczkov Frigyes
10 Gyurity Milán
11 Dr. Ember Tibor
12 Radován Katalin
13 Tuczakov Dusán
14 Sokacz Dusica
15 Gorjánác Radován
16 Dr. Urosevics Danilo
17 Mohainé Csupity Zsófi a
18 Veszelinov Dánielné
19 Gyurity Illésné
20 Krunity Péter

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

21 Kollár Ferenc
22 Dr. Lásztity Vojiszláv
23 Vég Bálintné
24 Vladiszávlyev Milán
25 Dr. Sztepanov Milán
26 Sztepanov Szlobodanné
27 Dragojlovits Adriána Jadranka
28 Vukajlovics Mileva
29 Petres Márta

Име листе: SRPSKI FORUM (Српски форум)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Lásztity Péter
 2 Rusz Igor Dusán
 3 Markovné Szusics Xénia
 4 Hajdzsán Náda
 5 Sákics Dragomir
 6 Rusz Boriszláv
 7 Dr. Lásztity Radomir
 8 Szemler Tamás
 9 Gyukin Szvetozár
10 Dr. Lásztity Dömötör
11 Becseics Péter
12 Hrisztov Jordán
13 Mandics György
14 Siskovity Nevena
15 Dujmov Dragomir
16 Sándorovits László
17 Timotityné Sibalin Hajnalka
18 Gyurity Szvetlána

Име листе: SZERB KLUB
(Сентандрејски српски клуб)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Vukovits Dusán
 2 Pandurovic-Novákovics Anica
 3 Bogdán Péter

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 4 Básits Szvetozár
 5 Margaritovits Milenkó

Избори за Српску самоуправу
у Будимпешти

Име листе: LÓRÉVI NEMZETISÉGI 
EGYESÜLET (Ловранско српско удружење)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Dr. Urosevics Danilo
 2 Dr. Sztepanov Milán
 3 Dr. Lásztity Jovánka
 4 Tuczakov Dusán
 5 Vukajlovics Mileva
 6 Vészits Péterné

Име листе: SRPSKI FORUM (Српски форум)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Rusz Boriszláv
 2 Lásztity Péter
 3 Dujmov Dragomir
 4 Sibalin István György
 5 Becseics Péter
 6 Hrisztov Jordán
 7 Mandics György
 8 Markovné Szusics Xénia
 9 Siskovity Nevena
10 Csolics Veronika

Избори за Пештанску жупанију
Име листе: LÓRÉVI NEMZETISÉGI 

EGYESÜLET (Ловранско српско удружење)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Krunity Péter
 2 Dr. Lásztity Vojiszláv
 3 Bogdán Szlávna
 4 Dragojlovits Adriána Jadranka
 5 Radován Katalin
 6 Felhalmi Ljubica
 7 Alexov Lyubomir

Име листе: SRPSKI FORUM (Српски форум)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Hajdzsán Náda
 2 Dr. Lásztity Borivoj
 3 Székelyné Pejovic Zora
 4 Szusics György
 5 Szemler Tamás

Име листе: SZERB KLUB
(Сентандрејски српски клуб)

Редни број
на листи

Име кандидата
(на мађарском језику)

 1 Szimics Dragan
 2 Vukovits Koszta
 3 Dudor Miklósné
 4 Mihli Péter
 5 Lipták György
 6 Pandurovic-Novákovics Anica
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Боривој Рус, директор Културног и документационог центра Срба у Мађарској

Нисмо заједница која само игра и пева
Ј една од цивилних организација 

од које се у српској заједници у 
Мађарској много очекује, свака-

ко је Културни и документациони 
центар, формиран пре две године. 
Судећи према разгранатим облас-
тима деловања и плановима које 
нам је изложио директор Боривој 
Рус, може се закључити да ће та ус-
танова у наредном периоду дати 
значајан допринос очувању култур-
ног и националног идентитета срп-
ске мањине.

– Културни и документациони 
центар постоји већ две године, с тим 
што у почетку није имао руководио-
ца, већ су ту били људи задужени за 
тај посао. Када је расписан конкурс, 
ја сам изабран за директора центра. 
И тада сам навео да најпре треба 
поставити темеље ове организације. 
Она није од оних установа које имају 
своју зграду, већ широм Мађарске 
има своје потцентре.
Први задатак нам је да се просто-

рије у Улици Нађмезе, које су недав-
но купљене, реновирају. Већ неко-
лико месеци сређујемо администра-
цију како би се могло кренути у тај 
посао и ова инвестиција ће нам сва-
како бити највећа. Планови су већ 
урађени, али нам је уместо 15 мили-
она форинти сума за тај пројекат 
смањена на 6 милиона, што значи да 
ће нешто морати да се мења у пла-
новима. Предвидели смо једну већу 
просторију у којој би се одржавале 
књижевне вечери и позоришне про-
бе, а и мање представе. Планирано 
је да се од дела просторија направи 
продавница, односно српска књи-
жара, али то је друга фаза која ће ус-
ледити касније.
Каква је по том питању ситуа-
ција у регионалним центрима 
као што су Сегедин, Баја, Печуј, 
Батања…
– Почели смо да обилазимо пот-

центре. Један од њих је и сегедин-
ски, где су просторије обезбеђене од 
Сегединске српске заједнице, али 
треба обезбедити техничке услове 
за рад. У Баји постоје просторије и 
неки програми се већ организују, а 
такође и у Печују. Много више нов-
ца ће бити потребно уложити у сен-
тандрејски потцентар, где треба ре-
новирати просторије. Исто важи и 
за Батању, док ће у Ловри просто-
рија бити обезбеђена, с тим што тре-
ба набавити техничка средства.
Важно је истаћи да ови потцент-

ри неће служити само Србима у спо-
менутим местима, већ и онима из 
околних насеља.
Који садржаји ће бити за-
ступљени у плановима КДЦ, 
укључујући и његове испоставе у 
унутрашњости?
– Волели бисмо да организујемо 

све српске манифестације у тим 
местима, или пак да помогнемо у 
њиховој организацији како би то би-
ло на једном вишем нивоу – од сент-
андрејског Видовдана до Сабора ср-
пске културе. Желимо да помогне-
мо и дечје програме као што је ба-
тањски камп који има најмање фи-
нансијских средстава.
Ту су такође и језички и верона-

учни камп, а и семинари за фолкло-

раше и музичаре који се лети орга-
низују у Сантову. Циљ је да се ови 
кампови још више омасове, што се 
може постићи и позивањем квали-
тетних предавача. Нема много нов-
ца за увођење већих новина, али ба-
рем треба помоћи оно што већ по-
стоји, укључујући и програме које 
организује самоуправа.
У називу организације на чијем 
сте челу стоји да је она и доку-
ментационог карактера. Шта 
то практично значи?
– Други сегмент активности је 

документациони део. Прихватили 
смо да о свему направимо докумен-
тацију. Сада је отпочео рад на изра-
ди компјутерског каталога Библио-
теке Самоуправе Срба у Мађарској. 
То је дуготрајан посао који се ради 
помоћу одређеног програма и ви-
дећемо како ће напредовати. Претра-
живање књига ће бити знатно олак-
шано и корисницима и библиотека-
рима, а када се тај посао једном ура-
ди потребно је само повремено уно-
сити свеже податке. После тога мис-
лимо да на исти начин осавремени-
мо и друге библиотеке у нашим клу-
бовима у унутрашњости: сегединс-
ку, батањску, а верујемо да ће и биб-
лиотека наше пештанске гимназије 
прихватити тај предлог.
Да ли је међу плановима КДЦ-а 
и издавање неких публикација?
– Ове године желимо да издамо 

један информатор са детаљним по-
дацима о нашим самоуправама и 
другим српским организацијама у 
Мађарској. Таква публикација је 
објављена пре неколико година, 
али би сада требало издати нову у 
којој би се нашле актуелне инфор-
мације.
Пошто сваке године излазе и пуб-

ликације о раду наших кампова, 
тренутно радимо на штампању ин-
форматора о прошлогодишњем ба-
тањском кампу, који је престао да 
буде мешовитог карактера и сада је 
само српски. Прошле године оку-
пио је стотинак деце, а пошто је про-
текао успешно надамо се да ће их 
овога лета бити више.
Сведоци смо да Срби у Мађар-
ској већ низ година немају своју 
издавачку кућу. Има ли наде да у 
склопу КДЦ-а буде заступљена 
и та област?
– Питање издаваштва је прилич-

но крупан залогај који је пре свега 
везан за материјална средства. Гре-
ше они који сматрају да то не кошта 
много и да је везано само за добру 
вољу. Ми смо планирали да у овој 
години издамо једну или две књиге 
песника који тек почињу да пишу. У 
Десци, рецимо, има људи који пишу 
и објављују у Србији, а ми о томе не 
знамо. У складу са могућностима 
помоћи ћемо финансијски и ново 
издање Етнографије Срба у Мађар-
ској које припрема Борислав Рус. На 
јесен би требало озбиљније да се 
посветимо питању издаваштва, а 
свакако би требало учествовати на 
конкурсима који се објављују у 
циљу финансирања таквих поду-
хвата.
Имамо и захтеве за финансирање 

фолклорних програма. Наравно да 

ћемо и то помоћи, али нам 
они нису првенствени циљ, 
пошто не бисмо желели да 
се понавља оно мишљење 
како Срби у Мађарској са-
мо играју и певају.
Да ли је то можда и 
због тога што се међу 
Србима у Мађарској, 
посебно међу млађима, 
губи интересовање за 
српску писану реч?
– До сада, нажалост, у 

унутрашњости нисмо има-
ли често прилике да се 
срећемо са нашим писци-
ма, па смо за јесен плани-
рали низ књижевних вече-
ри. Чињеница је да број ин-
тересената за књижевност 
у нашим насељима опада, 
чемо у многоме доприноси 
све ужурбанији темпо 
којим живимо, па смо мис-
лили да се у оквиру једне 
књижевне вечери предста-
ви више аутора.
Сећам се да је пре дваде-

сетак година књижевно ве-
че неког писца било вели-
ки догађај за једно село, па 
и за суседна. Сада већ није 
тако, али ипак постоји ин-
тересовање. Једно од места 
погодних за такве сусрете 
је и Славистичка катедра 
на Сегединском универзи-
тету.
Једна од могућности за пред-
стављање издавачких подухва-
та Срба из Мађарске био је и 
Новосадски сајам књига. Каква 
је сада ситуација?
– Представљање српских издања 

на Новосадском сајму је раније доб-
ро функционисало. У последње две 
године је било неких мањкавости 
пре свега у организацији и убудуће 
би требало то представљање учини-
ти ефикаснијим, поготово што ин-
тересовања за наша издања у Ср-
бији има.
Да ли сте са Епархијом будим-
ском имали контакте везане за 
могућу сарадњу?
– Наравно да треба тражити мо-

гућности за конкретну сарадњу са 
Епархијом будимском. Имали смо 
предлог да у Шомођијевој улици у 
Сегедину заједнички направимо је-
дан изложбени простор у сарадњи 
са Епархијом. Међутим, због близи-
не Тисе тамо је сваког пролећа поп-
лава. Мада би град био спреман да 
финансијски помогне уређење, нема 
никаквог смисла улагати материјал-
на средства у простор који је често 
под водом.
Сада смо дошли до једног другог 

решења: дешчанска српска школа је 
поново у црквеном власништву и је-
дан део те зграде предвиђен је за 
сталну изложбу народних ношњи и 
друге етнографске грађе која је са-
купљена у Поморишју. Постоји 
предлог да та изложба повремено 
гостује и у другим местима, а исто 
важи и за слике са сентандрејске 
Летње ликовне колоније које има 
прилике да види једино публика у 
Сентандреји и можда Будимпешти. 

Те поставке би могле да буду пред-
стављене и у Батањи, Сегедину, Баји 
и другим местима где за то има ус-
лова. То важи и за изложбе наших 
ликовних уметника из Мађарске, 
јер материјални издаци за то нису 
велики.
Колика се пажња у вашим ак-
тивностима посвећује сарадњи 
са сународницима изван Мађар-
ске?
– Када је реч о прекограничним 

контактима, преко Сегедина смо 
започели сарадњу са Србима из Ру-
муније. Они си били код нас на но-
вогодишњем дочеку, на сегедин-
ском балу и присуствују свим сла-
вама које се тамо одржавају. Ипак, 
не желимо да се задржимо само на 
томе. Рецимо, тамбурашки оркес-
тар „Лале са Мориша” сваке друге 
године долази на Банатски сабор 
који се одржава у Десци, а ми бисмо 
желели да дођу и да се представе и у 
другим местима. У Румунији пос-
тоје јако добра фолклорна друштва 
која би могла да наступају код нас, 
поготову што су наши КУД-ови 
„Табан” и „Банат” већ више пута 
гостовали у Темишвару. О томе уп-
раво преговарамо са Савезом Срба 
у Румунији.
Осим тога, жеља нам је да исто-

ричар Стеван Бугарски из Темишва-
ра, који је недавно одржао врло ин-
тересантно предавање у Будимпеш-
ти, дође и у друга наша насеља. 
Пошто су његова истраживања ве-
зана за многе теме из наше про-
шлости, сигурно неће бити тешко 
одабрати оне које посебно занимају 
наше сународнике у појединим на-
сељима.

Драган Јаковљевић

Боривој Рус: „Први задатак нам је да се про-
сторије у Улици Нађмезе, које су недавно 
купљене, реновирају. Планови су већ урађе-
ни, али нам је уместо 15 милиона форинти 
сума за тај пројекат смањена на 6 милиона, 
што значи да ће нешто морати да се мења у 
пројекту.”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Акција Срба у Десци

Хуманитарном приредбом до обнове српске цркве
„З aхваљујемо вам се на при-

суству, којим сте допринели 
потпомагању хуманитарне 

приредбе!” – овај захвални текст се 
налазио на дешчанским разгледни-
цама које су биле резервисане за 
сваког човека добре воље, прилож-
нике који су својим прилозима у ве-
ликој мери допринели да се 24. феб-
руара, приликом одржавања хума-
нитарног бала, сакупе финансијска 
средства помоћу којих Дешчани на-
меравају да обнове месну српску 
православну цркву.
Свака част организаторима, Јуж-

номађарској префектури Витешког 
реда ПЦО, те Локалној и Српској 
мањинској самоуправи села Деске, 
који су се заиста потрудили да ху-
манитарна приредба буде на гласу и 
да привуче што већи број људи доб-
ре воље који су куповином улазни-
ца, а било је и таквих који су доста-
вили своје прилоге, обезбедили при-
ход помоћу којег ће се делимично 
обновити српски православни храм. 
У поморишком насељу, једном од 
најзначајнијих српских центара у 
Мађарској, близу 300 људи је купи-
ло улазницу што је надмашило сва-
ка очекивања организатора. Иначе, 
пре три године, Витешки ред ПЦО и 
Локална самоуправа на сличан на-
чин су потпомогли месну римокато-
личку цркву а сада је на ред дошла 
наша светиња која ће 2009. године 
прославити 150. годишњицу свог 
постојања.
Хуманитарној приредби претхо-

дило је вечерње у дешчанском срп-
ском православном храму које је 
служио јереј Светомир Миличић. 
Парох дешчански је том приликом 
одржао и беседу у којој се у своје и 
име Дешчанског црквеног одбора 
најпре захвалио свим српским пра-
вославним верницима и иноверни-
ма који су дошли са намером да по-
могну племениту иницијативу а по-
том је додао: „Нама је потребна по-
моћ како бисмо обновили наш лепи 
храм који ће, надајмо се, бити још 
лепши, међутим, зуби времена наче-
ли су га и сви ми, данашњи хришћа-
ни, заједно треба да учинимо нешто 
да би спасли овај храм. Ова црква 
подигнута је 1859. године, то значи 
да 2009. године славимо један вели-
ки јубилеј а то је 150. годишњица зи-
дања нашег светог храма па је наша 
жеља да на њему што више учинимо 
како бисмо ову годишњицу, овај ју-
билеј дочекали у најлепшем и 
најсветлијем светлу. Према томе, 
потребна нам је велика помоћ!”
Јереј Миличић је подсетио да су и 

прошле године, захваљујући Локал-
ној самоуправи, предвођеној начел-
ником Јожефом Шимицем и срп ским 
православним верницима, учињени 
бројни реконструкциони подухвати: 
измењен је лим торња, спречено је 
прокишњавање светиње. „Дo 2009. 
године имамо пуно тога да урадимо, 
према томе, свака помоћ нам је добро 
дошла! И на свакој помоћи, било да 
је она мала, ми се од срца захваљује-
мо!” – рекао је на крају своје пропо-
веди парох дешчански.
Уследило је потом освећење пре-

дивне иконе Преображење Господње, 

поклона Витешког реда ПЦО коју је 
осликала иконописац Зорица Б. 
Ђорђевић, и сама члан већ поменуте 
организације у Србији: „Вечерас сам 
била посебно узбуђена при освешта-
вању иконе јер та икона, Божјим бла-
гословом, моћи ће да помогне свима. 
Мислим да је идеја хуманитарне при-
редбе и више него добра јер је то траг 
прошлости и путоказ будућности 
срп ског народа да сачува своју духов-
ност, да сачува своју веру! То јесте је-
дан културни идентитет који пове-
зује народе, који повезује народности 
у читавом свету.”
Окончањем вечерња у седишту 

месне српске мањинске самоуправе 
уприличен је пријем за бројне висо-
ке званице међу којима су били др 
Јован Славковић, председник Оп-
штине Сомбор, Душан Јовановић 
председник Општине Стари Бечеј, 
Ференц Нађ, генерални конзул Ре-
публике Мађарске у Суботици, Ми-
лош Тешић, генерални секретар 
Војвођанске академије наука и умет-
ности други, а позив Дешчана при-
хватио је и др Габор Лоди, потпред-
седник Извршног већа АП Војводи-
не: „Изузетно ми је драго што могу 
да присуствујем овој приредби и на-
дам се да наш скроман допринос 
јесте такође доказ једне хуманости. 
Мени је драго што можемо помоћи 
нашим људима, пошто сам ја 
држављанин Србије, значи право-
славном свету у Мађарској који се 

исто тако труди да одржи своју кул-
туру, своју веру, своју традицију.”
Седиште месне српске мањинске 

самоуправе било је заиста тесно, то-
лико се људи окупило у просторији 
где су се, приликом пријема, могле 
чути речи признања домаћинима а 
затим су Дешчанима поклоне уру-
чили руководиоци Витешког реда 
ПЦО из Србије, академски сликар 
Томислав Петровић, сликарка Дра-
гана Јоновић те руководиоци раз-
них насеља из Војводине, Србије… 
На многобројним поклонима захва-
лио се Кристифор Брцан, председ-
ник Самоуправе Срба у Десци.
После пријема, гости и домаћини 

прешли су у предивно окићену 
Спортску халу где су бал отворили 
Јожеф Шимиц, начелник села Де-
ске, Золтан Нађ, префект Јужно-
мађарске префектуре Витешког ре-
да ПЦО и Александар Војновић, 
префект Витешког реда ПЦО у Ср-
бији који је између осталог рекао 
следеће: „Велика је ствар да у дана-
шњем времену, оптерећеном суко-
бима и ратовима, људи добре воље 
са хуманим циљевима настоје да 
помажу једни другима. Овај хума-
нитарни бал је скроман допринос 
циљевима нашег Витешког реда за 
сарадњу и разумевање међу народи-
ма. Жеља нам је да се наши циљеви 
остваре на свим нивоима међуна-
родне сарадње. Посебно задовољ-
ство чини нам чињеница да учест-

вујемо у акцији обнављања српске 
православне цркве у Дески, али ис-
то тако и одзив наших пријатеља из 
Мађарске, Бугарске и других зе-
маља. Нема ништа лепше од понов-
ног сусрета са Браћом и Пријатељи-
ма – ми то знамо да ценимо.”
У наставку хуманинарне приред-

бе уследио је програм у којем су по-
ред Групе „Леће пеће” наступали 
чланови Оркестра „Лале из Баната” 
и КУД-а „Дукати” из Деске, а пред-
ставили су се и хитроноги играчи 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат” који су извели кореографију 
„Ибарски Колашин”
Вече су увеличали и уметници по-

пут виолинисте Золтана Маге, пева-
ча оперета Габора Мароша и други, а 
за сјајни штимунг гостију побринуо 
се Оркестар Мише Силашког из Бе-
чеја. Певало се, играло, веселило, уп-
риличена је и дегустација вина а мно-
гима се насмешила и срећа будући 
да су бројни спонзори за томболе 
обезбедили веома вредне награде.
Хуманитарни бал је трајао до ду-

боко у ноћ а један од главних органи-
затора приредбе Кристифор Брцан, 
председник Самоуправе Срба у Де-
сци овако је оценио хуманитарни 
бал чији приход ће бити намењен об-
нови дешчанске српске православне 
цркве: „Задовољни смо бројем дона-
тора који су се одазвали нашем пози-
ву и убеђен сам да је хуманитарна 
приредба постигла свој циљ. Помоћу 
прикупљених средстава моћи ћемо 
кренути са обновом наше светиње, 
извршићемо све оне послове које 
хитно морамо урадити.”
Задовољан је био и Боривој Рус, 

директор Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској, један 
од покровитеља хуманитарне мани-
фестације: „Захвалан сам организа-
торима што су у толико великом 
броју успели да привуку људе добре 
воље, а поготово је био завидан број 
људи из Србије. Поред материјал-
них средстава, црквена општина, 
Српска школа и забавиште те српска 
заједница у Десци добиле су пуно-
пуно издања која ће, убеђен сам, 
моћи користити при свом раду. Мно-
ги су потпомогли ову племениту 
иницијативу: било је таквих који су 
купили улазницу а било је и таквих 
који нису дошли, међутим, достави-
ли су свој прилог. Свима њима ХВА-
ЛА, јер помоћу њихових прилога 
светиња ће се обновити и биће не са-
мо споља лепа, него и изнутра.”
Све у свему, прошле суботе у Де-

сци су доминирале добра воља, 
међусобна толеранција и слога: 
Мађари, Срби и припадници дру-
гих народности – јер било је гостију 
чак и из бројних европских земаља 
– направили су одлучујући, несе-
бични корак ка обнови месне српске 
православне цркве која ће 2009. го-
дине прославити 150. годишњицу 
свог постојања. Захваљујући племе-
нитости и доброти људи, хришћана, 
дешчанска светиња ће сигурно у но-
вом руху дочекати већ поменуту ве-
ома значајну годишњицу не само за 
српски живаљ у Десци, него и у це-
лој Мађарској па и шире.

Предраг Мандић

У свечаном програму наступио је КУД Банат

Добро расположење мештана – гостију
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Поезија поново

Песник М. је – после дужег времена апсти-
ненције – поново написао једну песму, и осе-
тио усхићење као бивши алкохоличар, који је 
после низа трезних година поново окусио 
своје омиљено пиће, те је – још под утицајем 
поетског заноса – на брзину написао још јед-
ну песму, овога пута, о старој, отрцаној пес-
ничкој теми, о самом писању поезије:

Песма поново
Поново та
позната
Добра стара слова
Знакови што зраче
Речи које
нешто више значе
Од себе самих
Које у миру ноћи
из свог немира
измамих
Речи које стоје
Усправно ко у строју
Речи што имају
Мирис, укусе и боју
Певају и опијају
Да ли оне
Само мени требају
Или их
Те прелепе жене
Изрониле
Из морске пене
Страсне љубавнице
Из харема мог ума
И други вребају?

Милан Степанов

Отворен 35. филмски
фестивал Фест

Београдски међународни филмски фестивал 
отворен је 25. фебруара у препуној Великој дво-
рани „Сава центра”. Част да фестивал прогласи 
отвореним припала је америчком редитељу Бо-
бу Рафелсону.Отварање Феста протекло је у 
знаку београдске премијере филма „Клопка” 
Срдана Голубовића, а као други филм приказан 
је „Радијски шоу”, последње дело Роберта Алт-
мана који је преминуо у новембру прошле годи-
не.
На 35. Фесту, у селекцији уметничког дирек-

тора Мирољуба Вучковића, учествује више од 80 
филмова из 30 земаља, који ће се до 4. марта при-
казивати у Центру „Сава” и другим дворанама у 
Београду. Од ове године, Фест је увео и такми-
чарски програм под називом „Европа ван Евро-
пе”, са осам филмова из земаља ван Европске 
уније.

Драгоценост
српских фресака

Изложба реплика фресака Византије у гале-
рији Принс Џорџ колеџа, међу којима су неке од 
најлепших и највреднијих из српских средњове-
ковних манастира, привлачи ових дана пажњу 
стручњака и шире публике у региону америчке 
престонице. Аутор изложбе под називом „Моћ 
слика у Византији” је рођена Београђанка, про-
фесор Светлана Поповић-Мојсиловић, која на 
овом државном колеџу предаје историју умет-
ности. Њена књига и докторска дисертација 
„Крст у кругу” о архитектури српских средњове-
ковних манастира и данас се може купити у не-

кој од београдских антикварница, а професорка 
Поповић спада у малу групу америчких стручња-
ка који се посвећено баве византологијом.

– Изложбу сам посветила првенствено мојим 
студентима. Иако они слушају византијску умет-
ност на средњовековном курсу, то је њима ипак 
страна област. Монументално сликарство Ви-
зантије су зидне слике које не могу да се донесу у 
галерију.

Припрема опере
„Дом за вешање”

Опера „Дом за вешање” биће премијерно изве-
дена у Паризу 19. јуна. Подсетивши да „прича” 
везана за његов филм „Дом за вешање” треба да 
се трансформише на „нови језик”, Кустурица је 
рекао да је у његовом београдском студију завр-
шен рад на либрету, а да од 20. марта у Дрвенгра-
ду почиње рад са актерима опере, који ће трајати 
пет седмица. Рад ће бити прекинут током одржа-
вања Канског фестивала на коме ће Кустурица 
учествовати са новим филмом „Завет”, док ће 
финализација рада на припреми опере бити 
обављена у Паризу.

„Амерички шпијун”
– пародија кримића

У издању „Алтере” и „Српске школске књиге” 
недавно је објављен роман „Амерички шпијун” 
писца, новинара и публицисте Момчила Стоја-
новића. Ово је шести Стојановићев роман у којем 
аутор, иначе добитник Домановићеве награде за 
роман „Покровитељи”, иронично и сатирично 
приказује савремено време и односе међу људи-
ма који су „заражени” политиком. Интригантни 
наслов – „Амерички шпијун” – може читаоца да 
наведе да помисли да се ради о кримићу. Аутор 
признаје да роман помало и јесте кримић, „али с 
хуморно-сатиричним приступом, па му дође у 
неку руку и као пародија кримића”.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Самостална српска црква
Иако покрштен још у другој половини IX века, српски народ није имао је-

динствену црквену организацију.Граница између источне и западне цркве 
пролазила је преко српских земаља па су Срби у западним областима у вер-
ском погледу били потчињени латинским архиепископијама у Сплиту и Ба-
ру, повремено и оној у Дубровнику, у унутрашњости су пак епископије у 
Расу, Призрену, Липљану и Нишу припадале охридској архиепископији 
која је најпре била словенска а потом грчка. Неко време је део Срба припа-
дао чак и грчкој митрополији у Драчу. То је значило да се свештенство које 
је свој рад вршило у српским земљама, морало покоравати политичким 
центрима ван Србије: у Зети и Приморју Риму а у унутрашњости Визан-
тији. Таква ситуација је тим центрима омогућавала да се преко свештенства 
непосредно уплићу у политички и културни развој Србије, да ограниче или 
повремено чак угрожавају њену независност. Опасност је у том погледу на-
рочито порасла после пада Цариграда и оснивања Латинског Царства (1204) 
када је дошло до поремећаја у односима сила које су стајале иза цркава.
Пошто је 1217. Србија постала краљевина и тиме добила потпуни међу-

народни легитимитет, Стефан Првовенчани је почео да решава и црквено 
питање. У политичкој акцији којом је постигнута црквена самосталност, 
пресудну улогу је одиграо Стефанов млађи брат Сава, који је 1217. поново 
отишао у Свету Гору.
Међу државама које су настале на тлу некадашњег Византијског Цар-

ства, у то време је нарочито ојачало Никејско Царство у Малој Азији на 
које су Јужни Словени гледали као на наследника Византије и средиште 
православља. Тако је и Сава, по договору с братом Стефаном, 1219. године 
отишао у Никеју тамошњем цару и патријарху. Како је постигао што је же-
лео, не зна се тачно јер су извори у приказивању околности прилично про-
тивречни, али је чињеница да је од цара Теодора I Ласкариса и патријарха 
Манојла Сарантена Харитопула добио акт о аутокефалности српске цркве. 
Тим актом је српским архијерејима дато право да сами бирају и хиротони-
шу свог архиепископа, без икаквог учешћа цариградске цркве и византиј-
ског цара. За првог српског архиепископа су цар и патријарх на Цвети 1219. 
године именовали и хиротонисали Саву. Тим чином је Српска православ-
на црква постала аутокефална, што ће рећи самостална, независна.
Истовремено је Сава признао нека формална врховна права никејског 

патријарха што је подигло углед Никејског Царства и проширило његов 
утицај у православном свету.

Предраг Степановић

ЦБА тренинг

П рe нeкoликo дaнa oдржао сaм гoвoр у oближњем ЦБА мaркeту. Ку-
пио сам нeкe ситницe зa мало више oд три хиљаде форинти и на ка-
си пружио петохиљадарку, али се испоставило да сам ускoчио бaш 

у трeнутку прoмeнe oних фaмoзних смeнa. У кaси ниje билo ситнoг нoвцa, 
па сам замољен дa сaчeкaм дa други купци дoпринeсу oпштeм дoбру и нa-
пунe je ситнинoм. Тo сe, мeђутим, ниje дoгoдилo, па сам слeдeћих дeсeтaк 
минутa прoвeо крaj фрижидeрa зa слaдoлeд. Чeкajући. Гoдoa, вaљдa.
У мeђуврeмeну, пoслoвoђa прoдaвницe је вoдиo тeлeфoнски рaзгoвoр, 

jeднa прoдaвaчицa је стajaлa бeспoслeнa, док су другe двe прeмeштaлe пaр 
кутиja кeксa с jeднe пoлицe нa другу. Кaсиркa ми сe у jeднoм трeнутку об-
ратила са: „Извинитe…” и прeљубaзнo сe oсмeхнулa, на шта је мени дефи-
нитивно пукао филм: „Имa вaс oвдe бaрем чeтвoрo бeспoслeних и никoмe 
ниje пало нa пaмeт дa уситни пaрe. Мoгао сам и ja дa oдeм, aли сaда нeћу 
из принципa. Ниje ми у oпису рaднoг мeстa!”, успео сам да изговорим у јед-
ном даху и да при том не останем без ваздуха.
Оно мало купаца се одједном рaзбeжало, пoслoвoђa je прeкинуo тeлeфoн-

ски рaзгoвoр, а све три прoдaвaцицe дотрчале и у глас повикале како ће оне 
отићи да уситне новац. Ситуација је у „рoку oд oдмaх” рeшeнa тaкo штo 
je oтвoрeн сeф, нoвaц уситњeн и мeни врaћeн кусур.
Када сам сутрадан ушао, прoдaвaчица ми се дo изнeмoглoсти извиња-

вала што чекам тридесет секунди дa ми измeри нeки сир („Извинитe, 
зaистa, штo бaш увeк мoрaтe дa чeкaтe”), дoк je инaчe нaмргoђeни 
пoслoвoђa биo љубaзaн дo бeсмислa. Ситуaциja с тoм финoћoм je у дaнимa 
кojи су слeдили пoстaлa скoрo нeприjaтнa. Нe знaм кaкo сaм изглeдaо oнoг 
фaтaлнoг дaнa, нe знaм бaш ни штa сaм тaчнo рeкао, aли с обзиром да се 
сада сви у продавници постројавају као у војсци и навлаче осмехе од ува до 
ува, јaснo ми је да сам oдjeднoм пoчео да важим за угурсуза из кoмшилукa 
кojи мoжe дa пoстaнe oпaсан кaд му се нешто не свиди и да га је с тога 
боље избeгaвaти.
Јуче сам поново био у ЦБА маркету. Сви су ми сe oсмeхнули, прeпoручи-

ли ми прoизвoдe кojимa су снижeнe цeнe, oдмaх су мe услужили, пoзвaли су 
мe дa oпeт дoђeм… A ja? Jaвио сaм сe, зaхвaлио им сe, aли oсмeхa нигдe. Нe 
приличи тo некоме ко им (читам им то из погледа) може бацити бомбу на 
продавницу, кад одлепи.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
И на крају – ништа

Преговарачки тимови Београда и Приштине 
нису успели да се сложе ни око једне спорне 
тачке из плана Мартија Ахтисарија. Преговори 
су трајали целе прошле недеље, и (безнадежно) 
настављени у наредној. Исто важи и за прего-
воре које странке у Србији воде око форми-
рања Владе. Оно, међутим, што највише за-
брињава јесте гласина да би састављање нове 
Владе могло да се одложи за време након одлу-
ке Савета безбедности УН о статусу Косова 
(!?).
Оно што у косовским преговорима пред-

ставља новину са српске стране, која је у Беч 
отпутовала са амандманима на свако спорно 
решење из Ахтисарејевог документа, јесте 
формирање српског ентитета. Предлог Београ-
да, неки су аналитичари, пола у шали – пола у 
збиљи, назвали „још једном Републиком Срп-
ском”.
Ова платформа подразумева појачана права 

општина са српском већином, директну везу с 
Београдом, њихово међусобно повезивање, за-
тим посебан статус цркве и културног наслеђа. 
Преговарачи из Београда инсистирали су да то 
не подразумева посебан ниво власти, него „вр-
ло чврсту сарадњу српских општина у оства-
ривању њихових интереса на Косову”. Албан-
ска страна је ову идеју протумачила као поку-
шај да се подели територија, па су је одмах од-
бацили.
Занимљиво је да према Ахтисаријевом пред-

логу, на Косову постоје два званична језика, 
албански и српски. Тиме је, заправо, призната 

конститутивност српског народа, чија се права 
желе сместити у мањинске оквире. Албанци 
се, пак, „ваде” на причу о „грађанском концеп-
ту” и тврде да више нема „политике конститу-
тивних народа”, због које је и дошло до сукоба 
у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косо-
ву.
За албанску страну је, такође, неприхватљи-

во и то што Београд тражи да сваки анекс Мар-
тија Ахтисарија буде у складу са Уставом Ср-
бије. Са друге стране, Београд је прогласио не-
прихватљивим све делове Ахтисаријевог пла-
на који крше територијални интегритет и су-
веренитет Србије.
Што се тиче треће, међународне стране, она 

је указала да ће Ахтисари озбиљно размотри-
ти само онај предлог о којем ће се сложити обе 
стране. А таквих, изгледа, неће бити.
Осим тога, сам Ахтисари је навео да свако 

даље одлагање решења за статус Косова може 
довести до проблематичне ситуације на Косо-
ву, али и до нестабилности у региону.
Ово мишљење никако не иде на руку Београ-

ду, који би да што више развуче преговоре, али 
зато одговара Албанцима, који се плаше да би 
свако одуговлачење могло да угрози независ-
ност.
Проблем су радикалне структуре, попут 

„Покрета Самоопредељење”, али и неке пара-
војне формације које би своје неслагање са си-
туацијом могле да изразе агресијом. То би, на 
прву лопту, одговарало Београду, јер би свима 
било јасно да Косово још није спремно за неза-
висност, али би, са друге стране, главна мета 
евентуалног насиља управо били Срби. Зато 
су врло забрињавајуће изјаве неких београдс-
ких званичника који кажу да се и „кипарски 
проблем решава већ тридесетак година – па 
ништа”.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Тадић у Будимпешти

Председник Србије Борис Тадић, у својству 
председника Демократске партије, учествовао је 
на дводневном конгресу Мађарске социјалис-
тичке партије у Будимпешти. Тадић се обратио 
делегатима окупљеним у хали СИМА, а наред-
ног дана сусрео са мађарским премијером Фе-
ренцом Ћурчањом.

Коштуница као сведок
Адвокат Срђа Поповић, заступник породице 

Ђинђић, предложио је допуну доказног поступ-
ка новим сведоцима, међу њима и премијером 
Војиславом Коштуницом. Поред премијера, на 
списку су министар полиције Драган Јочић, ди-
ректор БИА Раде Булатовић и др. Они ће бити 
саслушани само уколико судско веће прихвати 
предлог Поповића.

Напад на УНМИК
Организација која себе назива Ослободилачка 

војска Косова преузела је одговорност за експло-
зију у Приштини, која је уништила три возила 
УНМИК-а. У саопштењу достављеном елект-
ронским путем медијима, ОВК наводи да се по-
ново активирао због освете за убиство два де-
монстранта покрета „Самоопредељење”. Ово је 
један од најтежих напада на мисију УН-а од мар-
товских немира 2004.

Ново сунце
Александар Станковић, пензионер из Про-

купља, поклонио је кућу и читаво своје имање 
избегличкој породици Булатовић са Косова. Де-
веточлана породица Булатовић која је 1999. годи-
не избегла у Куршумлију већ седам година са 
седморо малолетне деце без крова над главом се-
лила се десетак пута од једног до другог стана. 
„Сувишно је било шта да кажем. Када се пресе-
лимо у своју кућу на пролеће, то је ново пролеће, 
нови живот, ново сунце”, рекао је Његош Булато-
вић.

Неслани шећер
У Хрватској је почела полицијска истрага о ке-

сицама шећера с ликом Адолфа Хитлера. Гости 
кафића у Госпићу, већ пар месеци уз кафу, до-
бијају кесице шећера с ликом Хитлера на чијој се 
полеђини налази и антисемитски виц. На ово ни-
ко није реаговао све док за случај нису чули у Из-
раелу, одакле су на рачун хрватске владе стигле 
оштре критике и захтев да се производ одмах по-
вуче из продаје.

Траже се портири и доктори
Касири, припремачи пица, пуниоци нафтних 

деривата, роштиљџије и мењачи новца веома су 
тражени у Србији, и нема их међу готово милион 
незапослених. На другој страни, занимања нај-
виших степена стручности се у доста великом 
броју појављују као дефицитарна: поред доктора 
економских наука, као дефицитарна занимања 
појављују се још и универзитетски професор 
економије, судија редовног суда, инспектор 
службе унутрашњих послова, доктор правних 
наука, потом универзитетски професори фило-
логије, кинезиологије, биологије, музичких умет-
ности и математике. Велика је тражња и за они-
ма који би могли да раде стално или сезонски у 
грађевинарству, угоститељству, образовању, фи-
нансијском посредовању, и у обављању послова 
безбедности и заштите, текстилне и машинске 
индустрије.

Оставка Продија
После прошлонедељне оставке италијанског 

премијера Романа Продија, председник Репуб-
лике Ђорђо Наполитано отпочео је, како се у да-
том тренутку предвиђало, вишедневне консулта-
ције са представницима парламентарних страна-
ка о решењима која би омогућила излазак из кри-
зе. 

Велика Британија се постепено удаљава
од конфликта у Ираку

Блер најавио
повлачење трупа

Британски премијер Тони Блер, чини се, на-
стоји да направи обрт у својој спољној политици 
и да се повуче с положаја „главног савезника 
Џорџа Буша у стратешким маршевима”. Недавна 
најава званичног Лондона да ће доћи до постепе-
ног повлачења британских трупа из Ирака по-
тресла је политичке кругове у САД. Админист-
рација Џорџа Буша, додуше, овај план покушава 
да представи као „договорени потез”, америчка 
политичка јавност је, међутим, махом доживља-
ва као „нови, јак доказ неуспеха ратне стратегије 
Беле куће”.
Британски корак назад изненадио је све у пре-

стоници САД осим Буша који каже да га је Блер 
претходно обавестио о свом науму, констатује 
„Вашингтон пост”. Неочекивана сензација се ви-
ди у једноставној математичкој чињеници: глав-
ни савезник смањује своје трупе у тренутку кад 
шеф Беле куће шаље додатних 21.500 војника на 
исти, ирачки, фронт.
Администрација САД се труди да прикаже ка-

ко није дошло до разлаза у инвазионој коали-
цији, нити да савез функционише по принципу 
„ко у клин ко у плочу”.
Наводно су у складу америчка појачања и бри-

танско повлачење. Јер Американцима се про-
блеми у Багдаду и Анбару повећавају, а Британ-
цима смањују пошто у њиховој зони, на југу, не-
ма сунитске побуне нити диверзија, па онда мо-
гу да одговорност пребацују са себе на локалне 
органе.
Покушај власти да повлачење Британаца пред-

стави као „добру вест” личи на лош трик, каже 
републикански сенатор Арлен Спектер. То је, за-

право, лоша вест по Буша, додају и други истак-
нути чланови председникове Републиканске 
партије. Америчку јавност сигурно „збуњује” 
околност да  главни савезник повлачи трупе док 
их наш председник повећава, оценио је сенатор 
Џон Ворнер, један од републиканских ауторите-
та за војна питања.
Белој кући опозиционе демократе, које од Но-

ве године имају превласт у парламенту, најаву 
Британаца, као и Данаца, узимају као нови доказ 
да се „урушава Бушова међународна коалиција и 
да су САД све усамљеније на поразном курсу”. 
Демократе се противе председниковом плану за 
слање појачања у Ирак и траже да се тамо посте-
пено смањују америчке снаге.
Потпредседник Ричард Чејни се, из Јапана, 

где се затекао, потрудио да потврди непоко-
лебљивост администрације. Опозицију је опту-
жио да „повлађује стратегији Ал Каиде чији је 
циљ да сломи вољу америчког народа”. Поимен-
це је у том смислу прозвао и председавајућу 
Представничког дома Ненси Пелоси која је про-
тестовала због „омаловажавања њеног патрио-
тизма” и затражила да се Буш огради од  Чеј-
нијеве опаске.
Републиканци осећају, пак, да их је Блеров 

искорак „преградио”. Подрио је наше напоре да 
спречимо ограничавање Бушових ратних над-
лежности, жали се конгресмен Реј Лахуд. Ре-
публиканци су успели да блокирају резолуцију 
неслагања с председниковим планом, али де-
мократе не одустају и најављују да неће изгла-
сати финансијску потпору слању војног поја-
чања. Британска објава дошла је, дакле, у врло 
несрећном тренутку по Бушову администра-
цију.
Лондон је добро урадио – оцењује републи-

кански конгресмен Вејн Гилкрест. Ирачанима је 
тако „дао јак сигнал да он није окупациона снага 
и да они сами треба да нађу решење за њихове 
секташке размирице”. Остало је неразјашњено – 
зашто успешни Британци нису прераспоређени 
тако да помогну Американцима. Портпарол Беле 
куће Тони Сноу каже да „није разматрана могућ-
ност да се то затражи”.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Доктори кривих наука
У стара добра времена су живели стари доб-

ри мафијаши. Они су се бавили мафијашким 
пословима. Трговина дрогом, људима, оруж-
јем… Знало се за италијанску, албанску, руску, 
колумбијску и друге мафије. И ми смо имали ма-
фију, која се делила на хрватску, босанску, српс-
ку, црногорску. Ове су се делиле по градовима, а 
у оним већим градовима по деловима градова. 
Тако је последња велика мафија била земунска, 
па онда сурчинска, а још раде вождовачка, ра-
ковичка, разне новобеоградске, дорћолске и дру-
ге мање мафије. И то су, да се разумемо, чиста, 
али прљава, мафијашка посла.
У последње време, међутим, медији су поче-

ли да објављују како је полиција раскринкала 
„стечајну” мафију, па онда „царинску”, прича-
ло се о мафији у здравству, судству (где све не) 
а пре неки дан смо чули и за „универзитет-
ску”!
Десило се, наиме, да су у полицијској акцији 

„Индекс”, ухапшени декан Правног факулте-
та у Крагујевцу Света Пурић, продекан за фи-
нансије Божина Влашковић, професорка рим-
ског права (која је још и помоћница министра 
просвете) Емилија Станковић и још десет 
професора овог факултета. Разлог – коруп-
ција. Или просто речено – продавање испита. 
Студенти кажу да су знали за мито, и да је 
било само питање дана када ће се то обелода-
нити. „То се зна већ 10-15 година. Све се зна, да 
возе џипове и слично, да су тарифе 350 до 700 
евра. То сви знају,  ово је само врх леденог бре-
га”, изјавио је за новине један студент. А једна 

студенткиња прича: „Он ти сам каже или 
одеш код њега у кабинет да се договорите, и 
то је то. Првог дана кад сам стигла на факул-
тет, одмах сам чула да парама може да се од-
ради. Код некога може, а код некога не.”
Куповина испита је стара, али тешко дока-

зива прича. Што би прост народ рекао: „твоја 
реч против моје”. И раније се дешавало да про-
фесор буде ухваћен, али да због недостатка 
доказа буде враћен на факултет и настави 
своју праксу.
Професорка римског права на крагујевач-

ком универзитету Емилија Станковић, која је 
приведена у овој акцији, пре две године је у име 
Министарства просвете подржала кампању 
Антикорупцијске студентске мреже да се у 
оквиру Националне стратегије за борбу про-
тив корупције направи и акциони план који би 
се односио на високо образовање!
Е, свака ти част, Емилија! Професорка је, 

дакле, била тако сигурна да јој нико ништа не 
може да је чак подржала борбу против саме 
себе!
Шта се то, међутим, десило да систем 

профункционише и мафијаши нађу иза ре-
шетака? Десила се транзиција. Недавно је ус-
војен закон по којем полиција може да корис-
ти нове методе. Нове, дакако, у земљи Србији. 
Оно што смо до сад гледали само на филмови-
ма. Тајни агенти! Тако је један полицајац „упи-
сао” факултет у Крагујевцу, плаћао испите 
професорима, снимао скривеном камером ка-
ко узимају паре, и за седам месеци „дипломи-
рао”. Али уместо да части друштво, и профа-
нима однесе по боцу ракије, он написао изве-
штај и вратио се на факултет, али са поли-
цијским комбијем. И одвео у затвор трећину 
Наставничког већа.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Уколико се Срби, народ с поносом и добрим 
традицијама, одлуче за европски пут, имаће по-
узданог партнера у ЕУ. Пружамо Србији руку. 
Искористите ову шансу.

Франк-Валтер Штајнмајер,
шеф немачке дипломатије

Питање формирања Владе би било брзо реше-
но да у време изборног процеса у Београд намер-
но није дошао Марти Ахтисари, који је намерно 
изабрао тај тренутак. При том, преговори у Бе-
чу су успорили почетак преговора, али грађани 
нека буду спокојни, ми ћемо наћи решење.

Војислав Коштуница,
премијер техничке владе Србије

Циљ би требало да буде да будући статус Ко-
сова буде прихватљив свим странама. Ако једна 
страна инсистира на независности, онда је очи-
гледно да неће бити постигнут споразум. Мис-
лим да је Влада Србије спремна да понуди Албан-
цима високи степен независности и надам се да 
ће бити постигнуто споразумно решење.

Џон Болтон,
бивши амерички амбасадор при УН

У Новом Саду има доста оних који су спремни 
да некога претуку за 50 до 200 евра. Ако тра-
жиш професионалца, то ће да кошта, али ура-
диће посао како треба. Не очекуј да ти одмах ка-
же цену јер најпре неколико дана мора да прати 
мету, како би видео где се креће, какво му је обез-
беђење, на основу чега се и формира цена. Услуге 
пребијања које пружају наркомани много су је-
фтиније, 10 до 20 евра, али је проблем што поли-
ција од њих лако сазна име наручиоца. Зато је 
боље платити стручњака. Иначе, све врсте 
тортура долазе у обзир, од „вађења зуба” и „раз-
бијања камена у бубрегу” до „промене личног 
описа” и „отварања ролетни на грудима”.

Анонимни стручњак за пребијање

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Улагање вишка новца у Србији

Преовладава класична штедња
И поред динамичног развоја, српско тржиште 

не нуди много различитих могућности за ула-
гање вишка новца. Улагање у хартије од вреднос-
ти још није широко заступљено тако да се грађа-
ни Србије углавном одлучују за штедњу у банка-
ма. Они могу да штеде само у земљи, јер им срп-
ски девизни закон за сада не дозвољава да 
уштеђевину улажу у хартије од вредности у 
иностранству. С друге стране, странци могу да 
штеде у нашој матичној земљи под истим усло-
вима као и грађани Србије.
Истраживање које је Евробанка ЕФГ Штедио-

ница спровела са Стратеџик маркетингом пока-
зује да код доста људи штедња има више функ-
цију сефа него додатне зараде. „Сазнали смо и да 
извор новца за штедњу готово никада није плата, 
већ новац од додатних прихода, издавања стана, 
приватних часова, стручних пројеката, приват-
ног бизниса. Избор банке у којој се полаже новац 
за штедњу заснива се на близини (бира се банка 
која је близу или успут) и поузданости – препо-
рука, стручност запослених и овај критеријум је 
кључан у случају штедње већег износа новца”, 
каже за београдски дневни лист Политика Ми-
рослав Пивић, заменик директора за послове са 
становништвом Евробанке ЕФГ Штедионице.
Банке у Србији у понуди имају само рачуне кла-

сичне штедње по виђењу и класичну орочену 
штедњу. Штедња по виђењу представља обичан 
рачун на који се средства могу полагати и са кога 
се могу у сваком тренутку подизати. Орочена 
штедња представља обавезивање да се средства 
не подигну у одређеном року, у замену за вишу ка-
мату. Могућност подизања новца пре истека оро-
чења разликује се од банке до банке. Код неких је 
то веома компликовано, док је код других довољ-
на само благовремена најава матичној филијали.

Мало банака нуди специјалне штедне произво-
де, попут „еуростеп” и „еуроунапред” штедње. 
Клијентима који имају слободна средства за која 
знају да им неће бити потребна у неком временс-
ком периоду, нуди се класично орочење и највише 
камате које могу добити за свој новац. За оне који 
знају да им новац неће бити потребан у скорије 
време, али нису сигурни колико дуго, најповољ-
нији је „еуростеп”, код којег се камата степенасто 
увећава из месеца у месец, уз флексибилност по-
дизања орочене суме новца и пре истека периода 
орочења без последица по дотадашњу штедњу. 
Дакле, главне карактеристике су доступност нов-
ца и награђивање „лојалности” клијената.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА НБС стимулише поверење
у динар

Вишом каматом, уз сигуран добитак, 
побеђујете инфлацију –  поручује грађани-
ма НБС, са уличних билборда, уз „подрш-
ку” најбољег стрелца Јасне Шекарић да је 
динарска штедња „пун погодак”. Гувернер 
НБС, Радован Јелашић, одавно покушава 
да стимулише поверење у динар, али је, 
упр кос томе, од око 3,4 милијарде евра 
укупне штедње на динарским књижицама 
– тек 57,5 милиона евра. То је 52 пута мање 
од депозита у иностраним валутама. Они 
који не живе само од плате и даље више 
верују евру вероватно, како објашњавају 
банкари, због страха од изненадне инфла-
ције и пада курса динара. Централна бан-
ка, ипак, вишим каматама на динаре на-
стоји да привуче оне који могу да штеде. 
Грађанима штедни записи, које купе на 
рок од годину дана, доносе камату од 14 од-
сто годишње. Са друге стране, банке су по-
челе да се прилагођавају продинарској по-
литици НБС. Тако сада поједине од њих за 
динарске улоге орочене на годину нуде ка-
мате веће од 14 одсто које су у Агробанци 
чак 19,5 одсто годишње.

Вицеви о Перици
Пита учитељица Перицу:
– Перице, знаш ли неког сисара који лети?
– Знам.
– Па реци…
– Стјуардеса!

– Микице, – пита учитељица – можеш ли да ми 
кажеш нешто што се римује?

– Види чамца, вода му до прамца!
– Добро је. А сада ти, Перице!
– Види гњурца, вода му до колена.
– Али ту нема риме!
– Кад буде плиме, биће и риме!

Пита учитељица Перицу:
– Ко су били партизани?
– Они су били наши ослободиоци од фашизма, 

од мрског окупатора, због њих ми данас имамо 
лепши живот…

– Браво, Перице, а је л’ знаш ко су били четни-
ци?

– Па ујка Раде, стриц Лаза…

Седи Перица испред јед-
не зграде и плаче. Пролази 
једна жена и пита га:

– Је ли, дете, што пла-
чеш?

– Буу, тата се ударио 
чекицем по прсту.

– А што ти плачеш кад 
се он ударио?

– Па, у почетку сам се 
смејао…
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Српска гимназија у Будимпешти

Предаја пантљика
У пештанској Српској гимназији 

данима су се водиле ужурбане 
припреме око најузбудљивије 

свечаности у животу 11. и 12. разре-
да. Предаја пантљика, то јест чин 
којим ученици најстаријег одељења 
симболично постају матуранти, ово-
га пута је приређена у суботу, 24. 
фебруара, са почетком у 17.30 сати. 
У лепо декорисаној фискултурној 
сали слављенике је чекала несваки-
дашња приредба. Девојке у белој, 
дугачкој балској хаљини, а момци у 
црном фраку деловали су веома им-
позантно и господски. Марина Ски-
ба, Урош Стевановић и Владимир 
Вировкић, ученици 11. разреда, у 
улози водитеља поздравили су ди-
ректорку Катицу Рус, професоре, 
ученике 12. разреда и све присутне 
родитеље, пријатеље и родбину који 
су дошли да својим присуством уве-
личају ову лепу свечаност.
Програм је почео дефилеом уче-

ника 12. разреда. Прорадили су фо-
тоапарати и камере. Почео је лов на 
несвакидашње, отмене тренутке 
који се помно бележе и стављају у 
породичну архиву. На крају дефи-
леа своја места су заузели и разред-
не старешине 12. разреда, профе-
сорке Видосава Свобода и Кристина 
Бекић, а такође и разредни старе-
шина у Српском ђачком дому про-
фесор Радивој Галић. Разредне ста-
решине 11. разреда Едита Андри-
чек, Љиљана Давид и разредна у 

Ђачком дому Моника Ференц уло-
жиле су много труда и енергије да се 
овогодишња Предаја пантљика при-
реди на завидном нивоу.
Одељења оба 11. разреда изнена-

дили су све присутне. Наиме, за ову 
прилику састала се рок-група коју су 
чинили Мина Ђокић, Милош Ива-
нов, Растко Курјаков, Стефан Пољак, 
Владимир Вировкић и Урош Стева-
новић. Тек основани бенд извео је 
познату песму „Зомби” од легендар-
ног „Кразмбериза”. Мина Ђокић је 
својим певачким умећем освојила 
публику. Затим је следила одлична 
рецитација Ање Меселџије.
Програм је потом настављен дра-

матизованим текстом, тачније, при-
казом слика из живота наших мату-
раната у далекој будућности. Наратор 
овог дела била је Јелена Павловић.

У име 12. разреда говорила је Ива-
на Вујатов. Она је у свом кратком го-
вору указала на сву ону пружену по-
моћ и на могућности којима су се то-
ком четворогодишњег школовања у 
будимпештанској Српској гимназији 
садашњи слављеници сусретали.
Директорка Катица Рус је у својој 

беседи истакла важност овог свеча-
ног момента. Она је уједно подсети-
ла родитеље да је матурантима вео-
ма важно да им се и у последњој ета-
пи средњошколског школовања пру-
жи нарочита подршка. Своје мисли 
потврдила је цитатом од српског но-

беловца – Иве Андрића. Затим је ус-
ледио најсвечанији моменат, предаја 
пантљика. Поново су заживеле ка-
мере и хватале дирљиве моменте за 
успомену. Можда најлепши део про-
грама беху валцери 12. разреда у ком 
су учествовали и разредници: Видо-
сава Свобода, Кристина Бекић и Ра-
дивој Галић. Кореографија је била 
лепо осмишљена, а извођење је заис-
та било отмено и фрапантно. Плесо-
ве је увежбала професорка Моника 
Ференц. Овде ваља истаћи и учени-
ка Богдана Сабоа који је, уз велику 
помоћ професора Радивоја Галића, 
својим техничким умећем допринео 
да се и ова школска свечаност обога-
ти рачунарском технологијом која је 
само једну деценију раније просто 
била незамислива.

Д.Д.
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Дечји клуб „Шарена барка”

Позива све заинтересоване, младе и велике
у недељу 11. марта, од 10 до 13 сати

на заједничко дружење на броду „Vogue”.
У оквиру програма гостују аниматори Душко,
Анита и Милан са својом ликовном радионицом.
Информације: Ђорђе Шибалин: 06-20-958-7093

Реализацију програма помаже:
будимпештанска Српска самоуправа IX кварта

Фестивал аматерских дечјих драмских 
радионица

И ове године наставља се иницијатива покренута пре две године, са 
циљем да деца упознају и заволе српску драмску делатност и да и на 
тај начин чувају и негују свој матерњи језик. Организатор фестивала 
је Културни и документациони центар Срба у Мађарској, а фестивал 
ће се одржати у Сеоском дому у Десци, 21. априла 2007. године са 
почетком у 10.30 часова.
Заинтересоване дечје драмске групе могу да се пријаве писмено на 

број 06 1 331 5345 (телефон и факс Самоуправе Срба у Мађарској, Бу-
димпешта), фестивал није такмичарског карактера, а ми очекујемо све 
заинтересоване – децу и одрасле да присуствују овој манифестацији.

Концерти Ансамбла Вујичић
14. март, у 19 сати – Јегра, Пролећни фестивал

24. март, у 19 сати – Сентандреја, Дом клутуре на Дунавском кеју

Балканска музика – плесачница
5. март са почетком у 20 сати

свира оркестар „Тракија”
(Budapest, Almássy téri Szabadidő Központ)

Српско вече на будимпештанском броду А38
8. марта са почетком у 20 сати

Наступају Трубачки оркестар Марјана Крстића из Србије
и оркестар „Шендерге” из Сентандреје

Концерт оркестра „Шендерге”
3. март у 20 сати – Будимпешта, „Кафана”

(Budapest, V Sörház u. 4.)

Позив на скупштинску седницу
и прославу Дана жена

Руководство сегединске месне српске заједнице срдачно позива све 
своје чланове на скупштинску седницу и прославу Дана жена, које ће 
се одржати у недељу 4. марта с почетком у 11 сати. Место одржавања 
приредбе: Клуб заједнице, Сегедин, Шомођијева улица бр. 3

Слушајте Радио Срб
Oд 2. фебруара својим једносатним издањем, састављеним од раз-

них говорних прилога, јавља се Радио Срб – интернет радио српске 
заједнице у Мађарској. Радио Срб своје емисије, за сада, емитује сва-
ког петка од 17 до 18 часова, а можете их чути на сајту: www.szerb.hu

Сегединиски турнир у стоном тенису
на којем учествују сегединске националне мањине
одржаће се 4. марта (недеља), од 10 сати почевши

у сегединском Дому мањина
(Szeged, Osztrovszky u. 6.)

Српско-чешки документарни филм 
„Шампиони Шутке”
Режија: Александар Манић

Од 1. марта у будимпештанским биоскопима (Sutka bajnokai)!
Скопље је највећи цигански град на Балкану, а један кварт у њему 

зове се Шутка.
Филм говори о људима који живе у њему.

Конкуришите са цртежима „Наша школа”
Културни и документациони центар Срба у Мађарској расписује кон-

курс за цртеже деце основне и средње школе на тему „Наша школа”. Ра-
дове слати најкасније до 12. маја 2007. на адресу центра: Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 
3. Цртежи деце биће део путујуће изложбе која ће се приказати у срп-
ским насељима широм Мађарске, а најбољи радови се и награђују.
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Свети Сава
први српски планинар

С воје данашње обрисе плани-
нарство је почело да добија тек 
у другој половини 18. и првој 

половини 19. века, када су изведени 
првенствени успони на већину зна-
чајнијих европских планинских вр-
хова, углавном у Алпима, док је (до 
сада широј јавности познат) најста-
рији запис о планинарењу, у „турис-
тичком” смислу, сведочио о успону 
песника Франческа Петрарке (1304-
1374) на планину Венту (1912), код 
Авињона, у Провансалским алпи-
ма, 1336. године. Откриће Илије 
Петровића, историчара из Новог 
Сада, помера ту старост за цео век и 
по (149 година), и везује је за успон 
монаха Саве (Растка Немањића) до 
врха Атонског (2033 м), почетком ју-
на 1187. године. Наиме, из Теодо-
сијевог Житија Светога Саве, и аве 
Јустина (Поповића) Житија препо-
добног и богоносног оца нашег Са-
ве, првог архиепископа српског, ви-
ди се да је Растко (рођен 1169), кад је 
имао седамнаест година „оставио 
свет, добегао у Свету Гору, замона-
шио се у манастиру светог Панте-
лејмона и настанио у њему”. Већ с 
пролећа наредне 1187. године, на 
дан Пресвете Богородице (Благо-
вести, 25. март), он је позван у ма-
настир Ватопед „на побожно 
славље”, али тамо, уз пристанак 
проте светогорског, и остаде, те се, 
под руководством смерног и светог 
старцајеромонаха Макарија, „пре-
даде монашким подвизима, свим 
жаром своје чисте и младе христо-
чежњиве душе”. И како на странама 
350-351 пише ава Јустин, после мало 
времена (највероватније чим су то 
временске прилике дозволиле, по-
четком јуна исте године), „монах 
Сава измоли од игумана благослов 

да обиђе и поклони се осталим ма-
настирима Свете Горе, и да се попне 
на врх Атона, да би посетио отшел-
нике, пустињаке, и добио благосло-
ве од њих. Игуман посла са њим 
вичне монахе, који му знају показа-
ти сва света места у Светој Гори. 
Царевић монах био је свуда приман 
са нарочитом чашћу. Путујући бос 
по тешким путевима светогорским, 
богогладни путник стиже у лавру 
светог Атанасија. Ту би изврсно до-
чекан и примљен, па добивши бла-
гослов и молитве свих, он даде од-
мора својим босим ногама. Онда 
крену на врх Атона, куда га је одав-
на вукло срце. Тамо сву ноћ проведе 
у молитви, правећи метанија и ква-
сећи свети врх радосним и топлим 
сузама.” А Теодосије, на страни 149. 
вели да се инок Сава одавде попе на 
давно жељени му Атон, где принесе 
клањања на коленима, и обноћно 
стајање, и многе молитве Богу из 
дубине срца свога, и, пошто је тај 
свети врх довољно наквасио радос-
ним и топлим сузама, какве захвал-
не речи није изјавио Богу што га је 
удостојио узласка на њ! И обиђе са 
свих страна тај свети врх, и сагледа 
у раскриљу и подножју горе мно-
штво испосника”.
Из записа Теодосијевог и Јусти-

новог видљиво је да успон монаха 
Саве до врха Атонске горе није био 
послушање, домаћи задатак, оба-
веза или, не дао Бог, принуда, већ 
искључиво давна жеља. По томе, 
његов успон имао је сва обележја 
планинарског подухвата у дана-
шњем значењу, равно век и по пре 
Петрарке, због чега је покренута 
иницијатива да Планинарски савез 
Србије за своју славу узме Светога 
Саву.

Александар Ћирић,
ватерполо репрезентативац Србије

Желим да живим у истини

С ваки човек има потребу за лич-
ном везом са Богом. Однос са 
Богом је персоналан и свако 

понаособ осећа шта му је у том да-
вању и узимању потребније. Тај од-
нос само не сме да буде рачунџиј-
ски. Мене највише занима како мла-
дима приближити веру, учинити им 
је блиском и неопходном, модерном 
и истовремено задржати сву њену 
догматску чистоту. Наша акција ус-
мерена је на помоћ духовне обнове 
нашег народа, првенствено младих. 
(…) Кренуло је са увођењем верона-
уке у школе и то је сјајно. Исправља-
мо њихово незнање о вери, одвраћа-
мо их од девијантних животних 
странпутица. Старије генерације 
такође имају велики проблем са не-
верјем, нису радили на својој духов-
ној обнови, нису се на прави начин 
запитали над собом и остао је вели-
ки вакуум, велика празнина. Ако се 
истински загледаш у себе, видећеш 

Бога, показаће ти се, помоћи ће ти 
да дођеш до спознаје. (…) Вера моје 
мајке је била дубока и било ми је ла-
ко да дођем до Христа. Када сам саз-
рео, вера ме је испуњавала, смири-
вала и желео сам да је утврдим и те-
олошки продубим. Пуно су ми зна-
чили сусрети са великим духовни-
цима наше Цркве, превасходно са 
игуманом манастира Ковиљ, влади-
ком Порфиријем. То је фасцинан-
тан, модеран саговорник са којим 
могу да отворим све теме, без бојаз-
ни да ме неће разумети. Монаси жи-
ве у посту и молитви, прочишћени и 
загледани у Божје лице и све сагле-
давају на други начин. И ми можемо 
својим животом да достигнемо то 
савршенство и лепоту. Волео бих да 
достигнем тај степен прочишћенос-
ти. То ме је и привукло вери тако ду-
боко. Желим да живим у Истини.

(Одломци из интервјуа
„Православљу”)

Руска Голгота

Н а периферији Москве, у Буто-
ву, архиепископ истрински 
Арсеније обавио је мало ос-

већење храма на „полигону” нека-
дашње руске тајне службе НКВД 
где је од августа 1937. до октобра 
1938. стрељано 20.761 лица, мада су 
појединачна стрељања обављана на 
том месту до педесетих година. 
Међу њима је готово хиљаду клири-
ка из Москве и околине.
Идеја да се ту подигне камени ве-

лики храм настала је давно. Подржа-
ли су је Патријарх Алексије и погла-
вар Руске заграничне цркве, Митро-
полит Лавр. Они су 2004. осветили 
камен темељац. Пројект је предви-
део да објект има два нивоа. У доњем 
би био музеј са фотографијама гото-

во свих стрељаних и са предметима 
из њихових живота. У горњем делу 
ће бити храм. До сада је ту постојала 
мала дрвена црква, саграђена 1996. 
године, а простор је био затворен за 
јавност. Мало освећење је обављено 
на дан стрељања 81-годишњег Мит-
рополита Серафима (Чичагова). Он 
је, иако тешко болестан, непокретан 
и прикован за кревет, допремљен у 
Бутово да би био стрељан као „идео-
лошки противник”. Њега и бројне 
друге жртве, Црква је канонизовала 
2000. године.
До Бутова се стиже метроом, до 

станице Булевар Дмитрија Донског, 
где се прелази у аутобус. Или, до 
метро станице Ново-Никољскоје, 
потом око километар пешице.

Англиканска криза

Ц рква Енглеске, прва у заједни-
ци англиканских цркава све-
та, пролази кроз знатне теш-

коће изазване раздором око неких 
важних питања, као што су исто-
полни односи и доступност високих 
црквених положаја женама. Како је 
саопштено, поглавар кентербериј-
ски, архиепископ Ровен Вилијемс, 
сазвао је недавно врх цркве ради 
разматрања неповољног стања. Од-
луке нису донете, а унутарцрквени 
дијалог ће бити настављен. Речено 
је да треба избећи „анархију” с об-
зиром на то да делови цркве не желе 
да прихвате одређене промене. Оне 
који се противе правцу који нази-

вају „либералним” и „небиблиј-
ским”, предводи Епископ рочестер-
ски Михаил. Уз њега је око две 
хиљаде парохија, што чини петину 
цркве. Он предлаже, како би се из-
бегао раскол, да се оснују „паралел-
не структуре” у цркви, односно, да 
се одобри да се поједине парохије, 
намесништва или епархије, не мо-
рају придржавати промена а да при-
том остану саставни део јединстве-
не англиканске цркве.
Очекује се да ће се решење ипак 

наћи. Како се помиње, још од 19. ве-
ка међу англиканцима постоје три 
крила – англикатоличко, евангели-
кално и средње, компромисно.


