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Предавање о Николи Тесли Четврта колачијада у Мохачу
у Десци

У

организацији Самоуправе Срба у Десци, у седишту српске
мањинске самоуправе 28. фебруара одржано је научно-популарно
предавање о Николи Тесли, великану српског народа, једном од најпознатијих светских проналазача и научника у области физике, електротехнике и радиотехнике.
Под насловом „Живот и делo Николе Тесле”, заинтересованој публици о генију и чудотворцу говорио
је Павле Папулин, бивши лектор за
српски језик при Сегединском универзитету који је на веома занимљив

Павле Папулин

начин приказао личност и научни
рад највећег електроинжењера свих
времена а услужно је одговорио и на
сва постављена питања која су се
односила, пре свега, на породицу
великана, његове везе са Мађарском, првенствено, Помазом.
Научно-популарно
предавање
Павла Папулина било је веома занимљиво и успешно и још једанпут
потврдило да је Никола Тесла један
од најзначајнијих стваралаца у историји човечанства.
Што се тиче планова Дешчана на
пољу приређивања клупских вечери, већ крајем марта предвиђа се излагање Биљане Максимовић, лектора за српски језик при Сегединском
универзитету која ће говорити о
патријарху Арсенију III Чарнојевићу, вођи Велике сеобе Срба, иницирано да се једном приликом говори и о досељењу Срба на просторе
данашње Мађарске а Павле Папулин је пак организаторима предложио да у свој календар приредаба
уврсте и приказ књижевног опуса
Драгомира Дујмова. У сваком случају, клупска занимања у Десци ће
се наставити а месна српска мањинска самоуправа, као организатор,
нада се да ће научно-популарни форуми у што већем броју привући заинтересовани српски живаљ не само из места, него и из околине.

Жири у саставу: Радован Степанов, Норберт Бугарски и Шадор Сич

У

оквиру клупских вечери које
се приређују сваке треће суботе у месецу, у мохачком Српском клубу је 24. фебруара у организацији Самоуправе Срба у Мохачу
одржана четврта по реду „Кoлачијада”.
Позиву организатора и овом приП. М. ликом у лепом броју су се одазвали

Објављен ЦД Оркестра „Вeсели Удварци”

П

ознати музички састав Оркестар „Вeсели Удварци”, који од
самог свог формирања верно,
одано чува и негује јужнословенски
народни мелос а поготово српски,
ове године слави 25. годишњицу
свог постојања.
Весели Удварци су и данас радо
виђени и позивани широм Мађарске, често свирају на храмовним
славама, српским баловима, наступају на саборским манифестацијама
српске заједнице а одазивају се и позивима организатора хуманитарних
приредаба.
Оркестар који ове године слави
четврт века од свог постојања дочекао је свој тренутак: након 25 година рада, снимио је свој први ЦД. Дуго очекивани носач звука објављен
је захваљујући успешном учешћу на
једном конкурсу – излазак издања
потпомогло је Министарство културе и медија Републике Србије.
Популарни музиканти, родом из
Удвара (Pécsudvard), на ЦД су уврстили веома популарне песме: избор
им је пао на мелодије које изводе
познати естрадни уметници попут
Предрага Живковића Тозовца, Драгана Којића Кебе, Зорице Брунцлик,
Љубе Аличића, Александра Илића
и других.
Будући да им је један од омиљених певача Звонко Богдан, и његове
песме су се нашле у ужем избору за
носач звука, штавише, у једној нумери пева се и на мађарском језику.

2

Од кола ваља истаћи „Зoв са југа”,
„Тoмино коло” „Чaрламу” и „Цигaнско коло”.
Шлаг на торту представља музички избор на крају ЦД-а: будући
да су у последње време имали прилике да прате сјајне естрадне уметнике попут Браће Бајић и Неџада
Салковића, чланови Оркестра „Весели Удварци” одлучили су да дружење са поменутим сјајним интерпретаторима српског и босанског
народног мелоса, уз музику и песму,
уврсте на свој првенац. Снимци
уживо представљају трајно сведочанство гостовања Андрије и Томе
Бајића у Печују и Неџада Салковића
у Козармишлењу.

Чланови Оркестра „Весели Удварци”

Носач звука је снимљен у печујском Студију „TEVE SOUND”, док
се за дизајн издања побринуо Габор
Мајороши, тон мајстор Печујског
регионалног студија Мађарског радија.
Члановима Оркестра „Весели Удварци” – Миши и Иви Бошњаку,
Стевици и Томици Кашанину и Антуну Маркоу (односно, Мирку Бошњаку који им се придружио приликом снимања ЦД-а) – честитамо
поводом 25. годишњице постојања и
желимо им још много наступа, успеха у очувању и неговању српског
народног мелоса, музичког блага
српског народа.
П. М.

такмичари – њих петнаест је одлучило да пријави своја слатка и слана
ремек-дела о којима је оцену требало да донесе мушки трочлани жири
у саставу: Норберт Бугарски, Радован Степанов и Шадор Сич.
Наравно, донети одлуку о најбољима никада није лако, поготово
ако ваља вредновати укус, изглед и
чврстину 24 врсте колача, када се на
лепо постављеном столу налазе естетски лепе и веома укусне посластице. Тако је то било и овом приликом па баш зато, свим креаторима
слатких и сланих колача упућене су
похвале, уручене повеље и поклони
а најбољим такмичарима додељено
је и пет великих, посебних признања. Награђене су Емица Козић,
Софија Сенић, Марија Кешић, Моника Антал и Јелица Ловак.
Златне дипломе припале су Злати
Десанчић, Радојки Тадић и Босиљки Алаица, док су се сребром могле
подичити Зорка Бугарски, Марина
Митрић, Александра Степанов, Зорица Степанов, Маргита Антал и
Милица Балатинац-Бубрег чији је
колач, одлуком први пут формираног дечјег жирија, такође награђен
посебним признањем.
Током вечери, мохачки Срби и
њихови гости задовољно су омастили брк не само финим колачима, него и укусним паприкашем који је
скувао Стипан Бубрег. Атмосфера
је била изванредна а сличан амбијент се очекује и 17. марта када ће
се у месном Српском клубу одржати
ново клупско вече. Малтене је сигурно да ће и мартовска приредба
Самоуправе Срба у граду на Дунаву
привући велики број заинтересованих, наиме, тада ће се надметати винари. Такмичење вина спада међу
омиљене и радо посећене манифестације: у последње време из године
у годину повећава се број такмичара који радо доносе своје беле, црне
и розе капљице на вински мегдан
који се приређује у мохачком Српском клубу.
Предраг Мандић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Избори за Скупштину Самоуправе Срба у Мађарској

Листа „Сегедински Срби” освојила апсолутну већину

К

рајем прошле недеље, 4. марта
2007. године, одржани су избори за земаљске самоуправе националних и етничких мањина у
Мађарској. На српским бирачким
списковима у 40 насеља широм
Мађарске и будимпештанским квартовима нашло се укупно 199 електора, од којих је 187 искористило своје
право гласа. Пошто је један листић
био неважећи, на српске листе је дато укупно 186 важећих гласова.
Од три српске листе, највише гласова, а самим тим и мандата освојила је листа „Сегедински Срби” (13
мандата), њу следи листа „Српски
форум” (9 мандата), и на крају, листа „Српски клуб” (3 мандата). То
значи да ће будући скупштинари са
листе „Сегедински Срби” имати апсолутну (мада тесну) већину у наредном сазиву Скупштине ССМ.
Број гласова датих на поједине
листе и број освојених мандата приказује следећа табела:
Име листе

Сегедински Срби
Српски форум
Српски клуб

Број
гласова

Број
мандата

95
69
22

13
9
3

Регионална расподела гласова показује да је листа „Српски форум”
претежну већину својих гласова освојила у Будимпешти и њеној непосредној околини, Пештанској жупанији (59 од укупно 69 добијених
гласова), „Српски клуб” је своју делатност ограничио практично на

Пештанску жупанију (у тој жупанији је освојио 20 од укупно 22 гласа), док су гласови дати за листу
„Сегедински Срби” релативно равномерно распоређени по жупанијама у којима се одржало гласање за
Скупштину ССМ. Ова листа је била
јака у сва три главна региона у којем
живе Срби у Мађарској (Будимпешта и Пештанска жупанија – 37 гласова, Барања, Толна и Бачка – 29 гласова, Чонград и Бекеш – 23 гласа, и
додатних 7 гласова у жупанији
Фејер) и – осим у главном граду –
нашла се на првом месту у свим жупанијама где је одржано гласање.
Жупанијску расподелу гласова
датих за Скупштину ССБ приказује
следећа табела:
Главни град /
Жупанија

Будимпешта
Барања
Бачка
Бекеш
Чонград
Фејер
Пештанска
Толна

Сегед.
Срби

Српски
клуб

Српски
форум

13
15
9
5
17
7
24
5

1
1
0
0
0
0
20
0

50
4
1
0
0
5
9
0

У следећим табелама доносимо
имена посланика који су освојили
мандат у новом сазиву Скупштине
Самоуправе Срба у Мађарској.
(Имена нису поређана по азбучном
редоследу, него по редоследу по
којем су се имена кандидата налазила на појединим листама.)

Избори за Српску Самоуправу у Пештанској
жупанији

Већину освојило Мањинско
удружење из Ловре

И

збори за Српску Самоуправу у
Пештанској жупанији одржани
су први пут у историји мањинског самоуправљања у Мађарској. Од
55 електора са бирачког списка, на
биралиштима се појавило њих 53.
Неважећих гласова није било.
Апсолутну већину у овој жупанијској самоуправи освојила је листа „Мањинско удружење из Ловре”.
За њом следе листе „Српски клуб” и
„Српски форум”.
Расподелу 53 важећа гласа, као и
расподелу мандата по листама приказује следећа табела:
Име листе

Мањинско удружење
из Ловре
Српски клуб
Српски форум

Број
гласова

Број
мандата

25

5

20
8

3
1

Имена чланова будуће Српске Самоуправе у Пештанској жупанији, по
листама на којима су се кандидовали,
представљамо у следећим табелама:

Будимпешта, 8. март 2007.

Листа „Мањинско удружење
из Ловре”
Редни
број

1
2
3
4
5

Име посланика

Петар Крунић
Др Војислав Ластић
Славна Богдан
Јадранка Драгојловић
Ката Радован
Листа „Српски клуб”

Редни
број

1
2
3

Име посланика

Драган Симић
Коста Вуковић
Вида Дудор

Листа
„Сегедински Срби”
Редни
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Листа „Српски клуб”
Редни
број

Име посланика

1
2
3

Томислав Роцков
Др Милица Павлов
Љубомир Алексов
Др Јованка Ластић
Вера Пејић-Сутор
Кристифор Брцан
Милан Рус
Пенка Весић
Мирослав Роцков
Милан Ђурић
Др Тибор Ембер
Ката Радован
Душан Туцаков

Име посланика

Душан Вуковић
Аница Новаковић Пандуровић
Петар Богдан
Листа „Српски форум”

Редни
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име посланика

Пера Ластић
Игор Рус
Ксенија Сушић Марков
Нада Хајџан
Драгомир Шакић
Борислав Рус
Др Радомир Ластић
Томислав Семлер
Светозар Ђукин

Избори за Српску Самоуправу
у Будимпешти

На првом месту „Српски форум”

Н

а изборима за Српску Самоуп- по листама на којима су се кандидораву у Будимпешти гласало је вали, представљамо у следећим та64 од укупно 70 електора. Сви белама:
гласови су били важећи.
За ове изборе пријављене су две
Листа „Српски форум”
српске листе, „Мањинско удруРедни
жење из Ловре” и „Српски форум”.
Име посланика
број
Победу – и то веома убедљиву – однела је листа „Српски форум”, што
1
Борислав Рус
се и дало очекивати, пошто је ово
2
Петар Ластић
удружење фокусирало своју делат3
Драгомир Дујмов
ност, пре свега, на квартове Будимпеште.
4
Ђорђе Шибалин
Расподелу гласова и мандата на
5
Петар Бечејић
изборима за Српску Самоуправу у
6
Јордан Христов
Будимпешти приказујемо у следећој
табели:
7
Ђорђе Мандић
Име листе

Српски форум
Мањинско удружење
из Ловре

Број
гласова

Број
мандата

49
15

7
2

Имена чланова новоформиране
Српске Самоуправе у Будимпешти,

Листа „Мањинско удружење
из Ловре”
Редни
број

1
2

Име посланика

Др Данило Урошевић
Др Милан Степанов

Листа „Српски форум”
Редни
Име посланика
број
1
Нада Хајџан

3

репортажа Репортажа репортажа репортажа репортажа репортажа

П

оводом петогодишњице од
смрти Стојана Вујичића, у будимпештанском
ресторану
Кафана приређено је својеврсно вече сећања на писца и књижевног
преводиоца чије ће дело, како кажу
многи, остати незаобилазни део
културне историје Срба у Мађарској.
Свечаност је организовао Културни и документациони центар
Срба у Мађарској, уз подршку Задужбине Јакова Игњатовића. Иницијатива да се пригодним програмом подсетимо овог угледног ствараоца, која је потекла од професора
и књижевника Драгомира Дујмова,
одмах је била прихваћена од стране
директора центра Боривоја Руса и
његове сараднице Дијане Ђурић.
Њихов труд резултирао је препуним рестораном, јер се те вечери у
Кафани нашло мноштво оних који
су Вујичића лично познавали, али и
оних који су се са њим сусретали
посредно, преко његовог дела.
После поздравних речи домаћице
вечери, Дијане Ђурић, рецитал који
су приремили ученици будимпештанске Српске гимназије под будним оком Драгомира Дујмова, започео је интерпретацијом текста „Звона вечног града”, Петра Милошевића. Приређивачи програма су то
вече замислили не као промоцију
дела Стојана Вујичића, већ им је на-

Спомен-вече у ресторану Кафана

Сећање на Стојана Вујичића

Драгомир Дујмов и Маријета Вујичић

Вујичић да разговара о даљој сарадњи наше и Мађарске академије
на тему романтизам. После ручка
шетамо и причамо о вечитој теми, о
положају Срба у Мађарској. Образлаже све опасности нове мађарске
формуле, у ствари модернизоване

Димитрије Стефановић, Маријета Вујичић и Предраг Степановић

мера била да нас, како рекоше, још
једном подсете на неке од бележака
које су о том ствараоцу потекле из
пера других аутора.
Тако смо се, осим Милошевићевих записа, подсетили и оних чији
су аутори Драгомир Дујмов, покојникова супруга Маријета Вујичић,
академик Дрјан Медаковић и др
Предраг Степановић. Поједини од
тих текстова настали су непосредно
после вести о Стојановој смрти, због
чега би они који нису познавали
Вујичића, у њима можда могли препознати извесну дозу патетике.
Међутим, она је у овом случају потпуно разумљива и не умањује и документарну вредност написаног.
Текстове су надахнуто читали Марта Гајин, Софија Симендић, Милица Дрљачин, Тамара Маричић и
Моња Медаковић.
Посебно је било занимљиво чути
нека од забележених сећања академика Дејана Медаковића, на његовог дугогодишњег пријатеља:
„Дошао је из Будимпеште Стојан
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Европи. Срби су прошли још горе,
ако је то нека утеха. Дан завршавамо на вечери са Стојаном Вујичићем
и његовом супругом. Присно и неформално ћаскање”.
У својим записима Дејан Медаковић (који је на предлог Вујичића из
руку мађарског председника Арпада Генца касније примио високо
државно одликовање) закључује како Стојан уме да направи леп гест:
за успомену на боравак у Мађарској
поклонио му је оригинални челикорез из деветнаестог века, који приказује поглед на стари део српске
вароши у Будиму: „Види се и некадашња катедрална црква, до темеља
порушена после овог рата. Дивна,
меланхолична ведута, која сведочи
о нечему што је некад било, што је
неповратно збрисано, до последњег
белега. А све то, без правог разлога
и оправдања. Само је слепа мржња
била кадра да све то изведе тако успешно. Мој водич др Рене није наслутио, када је причао о Србима
који су овде у Табану некада живели, да знам и епилог ове приче, немилосрдан и ужасан. Прећутао сам
тај епилог одигран у ракошијевском
мраку, јер ми је било жао да баш
овом невином човеку пребацим злодела почињена у име социјализма,
геноцид који је на крају саобраћајницама и травњацима окончао жи-

старе, чији је циљ да ствара политичке Мађаре. Вујичић је дошао из
Загреба, где је, бистар и хитар, лако
запазио нелогичности положаја Срба у Хрватској. Боље би прошли када би добили статус мањине, каже
сасвим логично, јер би тада морали
да добију своје школе и друге институције. Зна из руског примера колико је компликовано када најбројнији народ треба да добије статус
мањине”.
Медаковић се, у својим списима,
такође сећао и честих дружења са
Стојаном Вујичићем у Мађарској:
„У Вишеграду смо посетили тзв.
Соломонову кулу, у којој излажу археолошки материјал ископан на локалитету овог некадашњег краљевског боравишта. Све је то урађено са
много љубави и знања. Црне мисли
о Турцима. Још једно сведочанство
о прекинутом културном развоју,
ренесанса у крхотинама, бес далеке
и туђе цивилизације. Заиста, судар
два света, заустављен природни
развој, заустављено припадништво Публика у Кафани

вот српске културне баштине у Будиму”.
На спомен-вечери ученици су, између осталог, прочитали и делове
сећања Маријете Вујичић на њеног
покојног супруга:
„Прошлост… где се Стојан изврсно сналазио увек, но иза тога је
стајало његово енциклопедијско
знање. Сећам се првог нашег путовања на Запад, када је већ то уопште
било некако могуће, средином седамдесетих; кренули смо врло романтично: стопама Доситеја Обрадовића у европском кутлурном кругу и следили трагове своједобно
познате штампарије у Бечу, и путеве штампане српске књиге, литературе. Наравно, било је и других
књижевника-узора, али тада смо
кренули ентузијастички с циљем да
се заправо враћамо у прошлост.
Црњански… Сећам сећам се како
смо већ годинама обоје трагали да
нађемо кућу у Риму у којој је становао Црњански. Пошто нам је сам
писац дао прецизне координате
(Маринети му је био сусед) успели
смо коначно да нађемо: неописива
радост! Припремајући нови есеј о
Црњанском, Стојан је већ радио и
документацију: правио је фотографије о кући са балконом, као и о палати где је пре рата била канцеларија за штампу. Онда смо тек схватили описане дневне маршруте
Црњанског: како од куће прелази
мост са анђелима, до Палацо Боргезе…”
Уметничко вече у ресторану Кафана могли бисмо окарактерисати
као својеврсни мултимедијални догађај. Успомена на Стојана Вујичића оживљена је и посредством видео слајдова, аудио снимака и изворне народне музике која је обележила његово и наше време. У ту сврху коршћени су снимци Мађарске
телевизије, а посетиоци су имали
прилике да на тренутак чују и присећања Милоша Црњански на контакт који је у једном тренутку имао
са покојним Вујичићем. У врло успелој техничкој реализацији приредбе помогли су професор Српске
гимназије Радивој Галић и ученик
Богдан Сабо.
Након програма гимназијалаца,
присутни су кроз ћаскање наставили да евоцирају успомене на познатог ствараоца, а чуле су се и бројне
анегдоте које им је Стојан Вујичић
често и радо препричавао.
Драган Јаковљевић

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

интервју интервју интервју интервју интервју интервју Интервју интервју
Сећања Драгомира Дујмова на Стојана Вујичића

Д

Био је цењен, али често несхваћен

рагомир Дујмов је један од љу- неке легенде о њему и његовом бра- Госпођа Даница Петровић ми је једди са којима је Стојан Вујичић ту Тихомиру, пошто је њихова мајка ном приликом рекла да је код Стојаволео да разговара: најчешће у Невенка Будимлић била родом из на видела оригинални нотни запис
порти пештанске српске цркве, где Сантова. Он је још као врло млад Корнелија Станковића, каквог нема
је Дујмов једно време становао, али долазио код моје тетке Стојанке, у ни у Српској академији наука и
и у заједничким шетњама, па и у ка- Сантово. То је била једна пубертетс- уметности.
фани. Нека од својих сећања на поз- ка симпатија и шегрти мог деде, који
За Стојана Вујичића може се
натог писца и књижевног преводио- су радили у пекари, добацивали би:
рећи да је око себе имао много
ца који је преминуо пре пет година, „Стојанка, стигао ти је прота!”, пошљуди који су га волели, али барем
Дујмов је изнео у својој књизи есеја то је његов отац Душан био свештеисто толико и оних који му нису
„Чувар
пештанског
кандила”, ник.
били наклоњени. Шта је, по
објављеној пре пар година. ЗамолиПретерано је рећи да смо се каством мишљењу, био разлог толи смо га да да још једном, на тре- није дружили, јер је било врло тешме?
нутак оживи своја сећања на Стоја- ко дружити се са њим. Био је кому– Овом приликом морам да цитина.
никативан, али затворен човек, до рам Стојана који ми је једном рекао:
– Мислим да је Стојан Вујичић чије личности није било лако доћи. „Знаш, за мене је најтрагичније то
једна од најмаркантнијих личности Не могу рећи да сам био један од ње- што ме наш народ не разуме. МисСрба у Мађарској, када је реч о кул- гових најближих пријатеља, али лим да је то захваљујући једној матурној и духовној историји нашег сам поштовалац његовог дела. Збли- лограђанштини и једном сељачком
народа на овим просторима. Пошто жили смо се док сам становао у пор- менталитету.” Знам да се много тога
је прошло већ пет година од како ти пештанске српске цркве. Поне- говорило о њему, али то ме није заније са нама, мислим да је време да
неко почне озбиљније да се бави његовим радом и личношћу. Ја сам тек на
почецима. Објавио
сам једну танку
књижицу есеја, односно присећања на
заједничке тренутке
са Стојаном, али нисам дубље залазио
јер немам материјала. Ступио сам у
контакт са госпођом
Маријетом Вујичић
која је била изузетно отворена према
мени и мислим да ће
једнога дана, када се
нађе и времена и
простора, да се уради и нека студија о
Стојану Вујичићу.
То су за сада само
планови.
Када су почела
твоја дружења
са
Стојаном
Вујичићем?
– Када сам био
мали слушао сам Стојан Вујичић у друштву Дејана Медаковића и Драгомира Дујмова

Српска сујета
Стојан Вујичић ми је једном
приликом рекао: „Знаш, за мене
је најтрагичније то што ме
наш народ не разуме. Мислим
да је то захваљујући једној малограђанштини и једном сељачком менталитету.” Знам да се
много тога говорило о њему,
али то ме није занимало. Ја сам
га прихватио онаквог какав он
јесте био и друго ме није интересовало.
Вероватно да сваки човек
који у себи има велику енергију,
а он јесте био маркантна личност, може да остави у недоумици људе око себе. Можда је
ту било и неких личних увреда,
јер ми Срби имамо једну врло
лошу особину – изражену сујету. Она често може да нанесе
велике штете, између осталог
и нетрпељивост.

Будимпешта, 8. март 2007.

кад би ми закуцао на прозор и упитао: „Младићу, јесмо ли за једно пиво?” Уз пиво би обично кренула и
једна жива историја са безброј података, пошто је он био живи лексикон. Знао је и најстарију бабу у нашем најмањем селу и анегдоте о
многим нашим људима, поготову о
познатим личностима. То је био један духовни ужитак и путовање
кроз нашу историју.
Да ли су, према твојим сазнањима, за Стојаном остали и неки
необјављени рукописи?
– Постоји мит о томе шта је још
остало иза Стојана Вујичића. Мислим да одговор једино зна госпођа
Маријета Вујичић. Знам да су све
његове ствари спаковане и требало
би да неко, са њеном дозволом, започне проучавање његове заоставштине. То неће бити једноставно јер
је су у питању гомиле хартије. Он је
одржавао контакте са многим интелектуалцима, писцима, а ту сигурно има и разних других докумената.

нимало. Ја сам га прихватио онаквог какав он јесте био и друго ме
није интересовало.
Вероватно да сваки човек који у
себи има велику енергију, а он јесте
био маркантна личност, може да остави у недоумици људе око себе.
Можда је ту било и неких личних
увреда, јер ми Срби имамо једну врло лошу особину – изражену сујету.
Она често може да нанесе велике
штете, између осталог и нетрпељивост.
За Стојана Вујичића си у наслову своје књиге рекао да је био „чувар пештанског кандила”. Нека
од тих кандила, уз остале драгоцености, остала су и после
његове смрти у црквеном стану
који је користио. Има ли шансе
да нешто од тога у догледно
време постане доступно очима
јавности?
– Од Стојанове супруге Маријете
и кустоса Косте Вуковића сазнао
сам да су неки предмети пренети у

Драгомир Дујмов: „Било би претерано рећи да смо се Стојан Вујичић
и ја дружили, јер је било врло тешко
дружити се са њим. Био је комуникативан, али затворен човек, до
чије личности није било лако доћи.
Не могу рећи да сам био један од његових најближих пријатеља, али
сам поштовалац његовог дела.”

Сентандреју. О којим се предметима ради не знам и у то не бих залазио. Мислим да они тачно знају шта
је пренето, а шта је остало у стану,
односно у власништву госпође Маријете.
Стојан је био покретач Задужбине Јакова Игњатовића, а ти
си данас председник њеног кураторијума. Чиме се задужбина
тренутно бави?
– Задужбина постоји из поштовања према личности Стојана Вујичића. У томе смо се сви сложили када смо се састали након његовог
упокојења. Тада се поставило питање да ли Задужбина Јакова Игњатовића уопште треба да настави да
постоји након смрти Вујичића. На
крају смо се сложили да она настави
са радом. Један од најбитнијих разлога за то је потпомагање издавачке
делатности српских писаца у Мађарској, а такође се сваке године додељује награда оним писцима, односно интелектуалцима који су допринели зближавању мађарског и
српског народа и њихове две културе. При томе се има у виду континуитет духовног наслеђа Срба у
Мађарској.
Захваљујући задужбини једном
годишње излази књижевни часопис
„Невен”. Било би добро да се он
појављује и чешће, али су проблем
финансијска средства. Петар Милошевић је уложио много труда око
уређивања тог часописа и сећам се
да ми је једном рекао да му најтеже
пада то што „Невен” нема никакав
одјек у јавности. Не може се чути ни
„против” ни „за”, као да га и нема,
па се поставило питање да ли тај часопис треба да постоји. Ја сматрам
да и те како има потребе и увек смо
га убеђивали да не треба одустати
од тога.
Д. Ј.
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култура Култура култура култура култура култура култура култура култура
У посети једом од пет националних паркова Србије

Копаник-планина сунца

Ако замислите повучену једну црту од Краљева
Трстенику, другу од Трстеника Јанковој Клисури,
од ову трећу, Јарињу, или месту где се првом Ибар
наше земље дотиче, а од Јариње спустите четврту
низ Ибар до утоке његове у Мораву, имаћете неправилни четвороугао, који обухвата места с којим
желим да вас ближе упознам – Копаоник и његово
подгорје.

О

вако је о Националном парку
„Копаоник” писао највећи српски ботаничар, Јосиф Панчић, давне 1893. године. Од тада па
све до данас, највећа планина централне Србије љубитеље природе
привлачи како лети, тако и зими.
Смештен у средишту Србије, Копаоник се преко питомог побрђа уздиже све до Сувог Рудишта и Панчићевог врха на 2017 метара надморске висине, који представља највишу тачку наше матице.
Оивичен речним долинама Ибра,
Јошанице, Ситнице, Лаба, Расине и
Топлице, Копаоник са својим
дивљим клисурама, пространим пашњацима, каменим блоковима и литицама, представља видиковац са
кога се шири поглед на долине Рашке и Расине, Лаба, Ситнице, Дрима,
на Шар-планину, Проклетије и далеки Дурмитор.
Клима Копаоника обележена је са
близу 200 сунчаних дана годишње
због чега с правом носи име „планина сунца”. За скијаше је овде изграђено чак 50 км алпских и 20 км
нордијских стаза, што га чини идеалним за хиљаде туриста, не само
из Србије, већ и других европских
земаља, Велике Британије, Грче,
Македоније,…
Копаоник је смештен на 40-ак километара од градића Рашке. У његовој околини налазе се трагови богатог културно-историјског наслеђа,
које сведочи о интензивном и континуираном присуству цивилизације на овом подручју. Међу њима
су на првом месту археолошке ископине на самом Копаонику, као и велики број цркава и манастира из раног средњег века.
У окружењу од само 50-ак километара налазе се бисери српске
средњовековне архитектуре и умет-
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ности, манастири Студеница, Градац, Сопоћани, Петрова црква,
Ђурђеви ступови, Црна река, Никољача. Овај последњи смештен је у
селу Кончул, на левој обали Ибра,
три километра југоисточно од Рашке. У средњовековним родословима
и древним летописима манастир се
спомиње као једна од Немањиних
задужбина. У то време његов углед
био је велики, а овде се замонашио и
архиепископ Данило, један од
најзначајнијих духовника златног
доба Немањићке Србије.
Манастир се последњи пут помиње половином XV века у време
деспота Ђурђа Бранковића, када је
достигао и свој највећи успон.
Претпоставља се да је коначно порушен у аустријско-турском рату,
1689. године, уочи саме Велике сеобе. У рушевинама је остао скоро
два века, све до почетка обнове 1861.
године, а његовоосвећење обављено
је чак четири деценије касније. Великим заузимањем владике рашкопризренског, Артемија, манастир је
поново обновљен 2000-е године,
после више од три века од како су из
њега са патријархом Арсенијем Чарнојевићем отишли и последњи монаси.
Под управом игуманије Катарине
последњих година саграђен је нови
манастирски конак у коме данас борави двадесетак монахиња. Овде
ради кројачница и својеврсна иконописачка радионица за потребе
Српске православне цркве.
У споменике сакралне архитектуре рашке области спада и манастир Стара Павлица. У историјским
изворима први пут се спомиње у XII
веку, а по архитектонским решењима представља јединствен храм у
Србији пре епохе Немањића. До данас је очуван само део првобитне

грађевине. На само пар километара
од Старе налази се Нова Павлица,
саграђена у другој половини XIV
века као задужбина браће Мушића,
сестрића кнеза Лазара. По основној
просторној замисли црква припада
моравској школи са нешто једноставнијим фасадним површинама.
Поред цркве налази се конак у којем
борави сестринство оближњег манастира Градац. Све то, уз остале
природне лепоте овог краја додатни

су, за неке чак и преовлађујући мотив да се рашка област посети, истражи, проучи, наглашава поред осталог Раденко Цветић, директор Туристичко-информативног центра у
Рашки:
– Туризам овог краја може да се
подели у четири области. На првом
месту налази се планински туризам, односно наше културно-историјско наслеђе, које је на заиста завидном нивоу, јер је лоза Немањића
овде вековима остављала за собом
много тога што треба да се види.
Наравно, ту је и све атрактивнији
рурални туризам. На овом пољу до
сада нисмо постигли баш велике резултате, али је протеклих година заиста пуно тога урађено да и то постане једна од озбиљних туристичких понуда рашке области. Ту је и
спортско-рекреативни туризам с
обзиром на географски положај и
природу у овом крају.
Тренутно имамо 23 ски-лифта са
капацитетом од 6500 лежајева у
државном и приватном смештају. У
последње три године значајно је
уложено у мрежу ски-лифтова, што
је драстично повећало брзину превоза скијаша са подножја до врха
стаза Имамо око 56 километара стаза, које можемо поделити у теже и
лакше. Наша најдужа стаза износи
3,5 километра, што је заиста завидно ако помислите да у целој тој дужини можете да се спуштате без
прекида.
До Копаоника се може стићи из
правца Бруса, Јошаничке Бање
Ибарском магистралом и из правца
Руднице. С обзиром да је ово планинско пдручје, одржавање путева
је такође на завидном нивоу. Предузећа која одржавају путеве спремна
су на такве услове, имају велико искуство па током зимске сезоне заис-

та немамо никаквих проблема. Два
правца су увек проходна.
Током лета Копаоник у садашњим
условима није на прави начин искоришћен. За њега важи фама да је
скијашка планина, али ми и током
лета овде имамо много тога да понудимо. Пре свега једну здраву, очувану природу, богато културно-историјско наслеђе и сеоски туризам.
На Копаонику има укупно 12
природних резервата, који представљају јединствене биљне и животињске заједнице и стална су мета великог броја научника окупљених око стручног тима Националног парка. Четрдесетак запослених
свакодневно се труди да ову јединс-

твену геоморфолошку целину заштити и сачува у њеном изворном
облику, истиче биолог Сузана Коматовић, сарадница Националног
парка „Копаоник”:
– На Копаонику се сусрећу приморска и континентална клима, што
ствара изузетне услове за развој биљног и животињског света. Сматра се
да је од укупне флоре Србије, једна
петина заступљена управо овде. На
територији Копаоника има 835 биљних врста и подврста, од тога 91 ендемична и 82 субендемичне. Што се
тиче животињског света нарочито се
поносимо фауном птица у којој су заступљени сиви соко, крстокљун,
ушата шева, сури орао, а од других
животиња има вукова, дивљих
свиња, творова, лисица, а нарочито
је интересантан живородни гуштер.
Сложен и динамичан рељеф и велика висинска разлика условили су
различите климатске варијанте, а
дуготрајни и дебели снежни покривач, изразито богатство немирних
водених токова, бројни термоминерални и радиоактивни извори представљају саставни део овог масива.
Од објеката културно-историјске
баштине у Националном парку издвајају се остаци цркве Св. Прокопија из VII века на локалитету Небеске столице, црквиште у Метођу,
црква Св. Петра и Павла у Кривој
Реци, остаци средњовековног пута
Кукавица, старих рудишта, бројни
остаци средњовековних топионица,
Панчићев маузолеј, репрезентативни примерци народне архитектуре у
Мијатовићева јазу и шест старих воденица. Разбијена насеља у нижим
деловима масива на већим висинама смењују се са усамљеним појатама и бачијама у којима се и данас
чува традиционални начин живота.
С. М.
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ИЗ НАШЕ

ИСТОРИЈЕ (55)

ИЗВЕСНОЈ
ПИСМА
Особа из „оне” Србије

Срби и Грци
Видели смо у претходном наставку да је однос Србије и Никејског Царства
у време Савиног боравка у Никеји био срдачан и пријатељски, и да је Савина
молба за самосталност Српске цркве решена на обострану корист. Никејска
држава се, као што смо рекли, налазила у Малој Азији, па и ако је претендовала да настави политичке традиције срушене Византије, пошто је била одсечена од европских територија, у то време још није имала намере да се позабави и територијама које је Византија раније држала на Балканском полуострву. Постојала је, међутим, и једна друга грчка држава која се налазила у суседству Србије и која је од самог свог настанка имала планове да поврати оне
територије које су пре 1204. улазиле у Састав Византије, а које је запосео – тада још велики жупан – Стефан Немањић. Била је то Епирска деспотовина.
Епирску деспотовину је 1205. обрaзовао Михаило I Анђео и одмах је
кренуо у освајање суседних територија. Потчинио је себи цело подручје
око Коринтског залива до Драча и створио јаку војничку државу са центром у Арти. Када је 1214. српски велики жупан Стефан био заузет збивањима на другој страни, он је искористио ту околност и освојио Скадар,
но пошто је исте године убијен, Стефан је поново узео тај град.
Михаила I Анђела је на епирском престолу наследио његов полубрат Теодор I Анђео. Иако је имао велике планове и амбиције, односи између њега и Стефана убрзо су се средили. Планови новог епирског владара су се,
наиме, односили у првом реду на Солун и Цариград, па му је био потребан
мир на северозападу.
Теодор Анђео је ускоро повео силовиту борбу против Латина. У албанским клисурама је заробио новог латинског цара Петра, који је после Хенрикове смрти (1216) наследио престо у Цариграду. Потом је заузео Тесалију и већи део Македоније, да би крајем 1224. освојио и Солун. Његова
власт се тада протезала од Јадранског до Егејског мора и он се после свих
тих успеха прогласио за цара.
Муњевит успон Теодора навео је Стефана Првовенчаног да и даље развија већ започете пријатељске односе са државом Анђела, па је одлучио да
најстаријег сина Радослава ожени Аном, ћерком Теодора I Анђела. Не зна
се тачно када је дошло до склапања брака; раније се сматрало да се венчање обавило 1224, када је Теодор, освајањем Солуна, постао најмоћнији
владар у грчком свету, новија истраживања, међутим, доводе до закључка
да је брак склопљен раније, 1219/1220. године.
Предраг Степановић
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тицajeм нeвeрoвaтних oкoлнoсти, jучe сaм нeкoликo сaти прoвeo сa
oсoбoм кojу сaм гoдинaмa пoсмaтрaо кao синoним oнe Србиje кojoj нe
припaдaм – дaл’ je првa, дaл’ je другa, пeтa или сeдмa нe знaм, aли
мoja нeкaкo ниje билa.
Дoк je тa oсoбa у студију причaлa сa Цeцoм и њoj сличнимa, ja сaм базгао по пијацама и смишљао како најпаметније да потрошим своју плату
од седам тадашњих марака. Дoк je рeклaмирaлa oвoг или oнoг дoмaћeг
крeaтoрa, ja сaм рaзмишљао хoћу ли сутрa имaти зa доручак. Дoк je она
шeтaлa пo гламурозним журкaмa, ја сам из блата извештавао са митинга, штрајкова и демонстрација, питајући се хоће ли коначно тај (пoкojник,
нeћу дa гa спoмињeм) кoнaчнo да oдe у нeпoврaт.
Нисaм имaо ништa прoтив oсoбe личнo, ниje ми чaк ни зaпaрaлa уши
нeкoм глупoшћу одваљеном пред камером, aли тo ниje билa мoja причa: нa
тoп листи људи с кojимa нa први пoглeд нeмaм ништа заједничког, она би
сигурнo зaузeлa jeднo oд вoдeћих мeстa.
Jучe смo сe, дaклe, срeли – та oсoбa, мoja мaлeнкoст, пaр људи из „њeнe”
и пaр људи из „мoje” Србиje. Пoслe сaмo пaр минутa, кoнстaтoвaо сaм дa
се догодио невероватан обрт и да сaмo она и ja зaступaмo истo мишљeњe.
Зaистa нисaм мoгао дa вeруjeм, aли слoжили смo сe чaк и пo питaњу Устaвa.
Кaд сe сaстaнaк зaвршиo и пoчeлa причa o oбичним, живoтним тeмaмa,
oпeт дoживeх шoк: тe хoћe oсoбa нa сaлaш, тe дoстa joj је свeгa, тe нe
мoжe вишe дa слушa људe, тe дoстa joj je глупoсти, тe oвa музикa je
идиoтскa, тe oнa књигa je фaсцинaнтнa… Свe каo дa сaм јој ja диктирао.
Кaкo je oсoбa била из свeтa кojи мнoгo држи дo eстeтикe и „фaсaдe”,
чистo дa сe утeшим и смирим, рaзмишљaо сaм дa бaр нa тoj „фaсaднoj”
тeми никако нeћемо моћи дa сe нaђeмo. A oндa, кao дa ми je читала мисли,
oсoбa изгoвaрa: „Убиja мe тo штo je овде свe ствaр пaкoвaњa”.
Пoслe тoгa, пoтпунo сам занемео. Да ли она то мене завитлава? Да ли
се њен ментални склоп заиста до те мере трансформисао? Ако то говори
мени, о чему онда данас разговара са Цецом и осталим поборницима суштинске важности добре амбалаже? Не знам. Рaстaли смo сe приjaтeљски и прoстo ми je билo жao штo сe наш сусрeт тако брзо зaвршaвa.

4. марта драмској уметници Ружици Сокић, на
свечаности у Народном позоришту. Уручењу
награде претходило је извођење драме Миодрага Илића у режији Славенка Салетовића
(представа Позоришта „Славија” у скраћеној
Завршен 35. ФЕСТ
верзији) „Жанка” са Ружицом Сокић у насловУз поздрав „Видимо се на ФЕСТ-у 2008”, на ној улози.
српском језику, италијанска глумица Јасмина
Српски, а црногорски
Трнка 4. марта је у Центру „Сава” затворила 35.
Београдски филмски фестивал, на коме је за деУ недавној едицији Савремени црногорски росет дана приказано 80 филмова пред око 97 хиља- ман у издању подгоричких „Вијести”, међу црнода посетилаца.
горске књижевнике уврштени су и српски писци
За најбољи филм 35. Феста жири критичара Данило Киш, Бранимир Шћепановић, Борислав
YU Фипресци прогласио је остварење „Живот Пекић, Миодраг Булатовић…
других” Флоријана Хенкела фон Донерсмарка.
Иако у српској културној и научној јавности
Према оцени публике најбољи филм 35. Феста није било оштријих реакција на овакав избор
је филм „Вавилон”. Жири Удружења филмских приређивача, једном делу посленика писане реновинара и критичара Београда одлучио је да чи ипак није промакла ова књижевно-историјска
награда „Небојша Ђукелић” не буде додељена чињеница коју су оквалификовали као „лаичку и
филму или аутору, већ програму „Немачко пу- научно неутемељену”, а они оштрији су издање
товање”. У Фестовом такмичарском програму оценили као својеврстан плагијат „са много из„Европа ван Европе” додељена је „Политикина” давачке слободе”.
награда (скулптура Калинеса Илијескуа, покОни сматрају да су издавачи прибегли једнослон Галерије „Пале”), таџикистанском филму тавном рецепту, једностраном географском при„Да би доспео у рај, прво умри” Џамшеда Усмо- нципу према којем су међу црногорске ствараоце
нова.
сврстани сви они који су рођени, или макар неко
Учесници радног програма „Б2Б”, пред- време провели у Црној Гори.
стављања филмских пројеката у настајању поТако су према месту рођења изабрани Пекић и
тенцијалним финансијерима, одлучили су да са Шћепановић, док су се за Киша, вероватно, одпо 7.000 евра награде три пројекта: грузијски лучили због чињенице да му је мајка Црногорка,
„Keep Smiling” Русуанда Чкоње, киргистански те да је као школарац неко време провео на Це„Адеп Акхлак” Марата Аликулова и српски тињу где је учио тамошњу гимназију.
„Како сам украден од Немаца” Милоша РадиО дубљим уметничким и научним фактима,
војевића. Новчане награде додељује београдски према општем мишљењу, очигледно није вођено
фестивал, уз обавезу да регионална премијера рачуна, а још мање о томе да су се у овом случају
филмова буде на неком од наредних издања Фес- сва три велика књижевника јавно декларисала
та.
као српски писци.
А да је заиста тако, сведочи недавна реакција
Ружици Сокић уручена
самог Бранимира Шћепановића који се обратио
адвокату чије је писмо објављено у подгоричком
награда „Жанка Стокић”
„Дану”. Шћепановић се оградио од оваквог избоПрестижна награда „Жанка Стокић”, која се ра и сврставања, још једном поновивши да придодељује за глумачко стваралаштво, уручена је пада искључиво српској литератури.

КУЛТУРА МАТИЦЕ

Будимпешта, 8. март 2007.

Твој Драган

…И

ТАЧКА

Песник М. о безгрешном зачећу
Комшиница с четвртог спрата родила је
још једно – треће по реду – дете, а још увек
нигде на видику ни мужа ни љубавника,
што је песника М. подсетило на стару, добро
познату причу о безгрешном зачећу, те је одлучио да о том знаменитом догађају напише
једну песму, коју овде доносимо:
)
Безгрешно зачеће
Ненадна трудноћа
Па као из вреће
Испаде дете треће
Још једно
Безгрешно зачеће
Помисли невина она
Пре пар минута
Још налик на слона
А сада танка и витка
Без дијете
И чаробног напитка
Још једно дете
Биће с друге планете
Мали принц
Без коња белог
Ево га
Главом и брадом
Рукама и главом
Целог
И биће ту
Читавог живота
Свога и њенога
Тако је хтела
Његова
Божанска природа.
Милан Степанов
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МАТИЦА НА ДЛАНУ
Србија није крива за геноцид
Оптерећена решевањем питања Косова и
кризе око састављања нове владе (која је још у
току), српска јавност је у други план потиснула још једно важно питање. Реч је о тужби Босне и Херцеговине која је пред Међународним
судом у Хагу тужила Србију за геноцид. Прошле недеље суђење је завршено – у корист
Београда. Суд је гласовима 13:2 одлучио да се
Србији не може приписати учешће у геноциду
у БиХ. Али…
Иако Србија није планирала да почини геноцид крива је што није учинила све што је у њеној моћи да се геноцид спречи.
„Осим догађаја у Сребреници, у јулу 1995,
суд није утврдио да је постојала геноцидна намера током рата у БиХ”, назначено је у одлуци
суда. Међународни суд правде је утврдио да су
у другим крајевима БиХ припадници Војске
Републике Српске починили злочине, али не и
геноцид над босанским муслиманима. „Суд
није утврдио да су масовна убиства почињена
с намером да се муслимани униште као национална група”, стоји даље у пресуди која је читана равно три сата.
Највиши суд УН је, утврдио и да „финансијска одштета не би била примерени облик
репарације” за прекршене обавезе, али да БиХ
има право на „задовољење”. Србија, према
пресуди, треба да пружи „симболичну компензацију” БиХ и да сместа успостави пуну сарадњу са Хашким трибуналом и изручи оптужене, нарочито Ратка Младића
И док је прва реакција у Београду била задовољство и олакшање, у Републици Српској

ОКО

ПЛАНЕТЕ

У потрази за леком против вируса птичјег
грипа

Ексхумација сер Марка
На почетку двадесет првог века човечанству
поново прети смртоносна опасност планетарних
размера, птичји грип. Са ауторитетом водећег
стручњака, британски вирусолог Џон Оксфорд,
са лондонског колеџа „Квин Мери”, упозорава да
су изгледи за појаву пандемије реално „високи”.
Сваки могући траг за проналажење лека је
драгоцен, а неки се можда крију управо у телима, односно остацима, жртава инфлуенце из 1918
(1919. године. Већ је са доста вероватноће установљена слична генетска структура ондашњег
изазивача (означеног као H1N1) и овог модерног
(H5N1), а полазећи од те чињенице професор Оксфорд изражава наду да би један од тадашњих
жртава, сер Марк Сајкс, могао да буде од помоћи
у припреми одбране од потенцијалне светске заразе.
Ко је тај „сер Марк” и зашто је изабран баш
он? Сер Марка, шестог баронета лозе која датира
из шеснаестог века, грозница је оборила у Паризу, где је учествовао у раду Версајске конференције, као саветник британске владе за Блиски исток. Умро је 16. фебруара 1919. у хотелској соби,
а због брзине ширења заразе („екстремна вирулентност”) и ужасних последица, његово тело је
из предострожности отпремљено у домовину у
специјално заштићеном сандуку, заливеном оловом. Захваљујући том металном оклопу, остаци
би могли да буду довољно очувани да се узму
узорци ДНК и са њима „отисак вируса”, верује
професор Оксфорд који је вођа истраживачке
екипе. Тако добијен генетски материјал омогућио би непосредна сазнања о вирусу H1N1 и
евентуално помогао у развијању вакцине против
постојеће вирусне претње.
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није било много разлога за славље. Чињеница
да је суд правде утврдио да је у Сребреници
почињен геноцид, отворила је питање одговорности. А према овој пресуди, одговорност
за геноцид усмерена је искључиво на босанске
Србе и њихово вођство. Они су у први мах одбацили сваку одговорност, а њихов премијер
нагласио да је у Сребреници почињен „стравичан злочин, али не и геноцид”. Већ сутрадан,
међутим, из истог кабинета медијима је упућено саопштење о томе да се РС извинила БиХ
због злочина.
„За будућност БиХ неопходно је да жртвама
последњег рата, њиховим породицама и пријатељима, без обзира на то ком народу припадали, буде упућено најдубље извињење. Влада
Републике Српске то и чини, уз позив представницима других народа у БиХ да учине исто у циљу изградње боље будућности за све
народе и грађане ове земље”, стоји у саопштењу.
Глас савести у Србији био је њен председник Борис Тадић који је позвао Скупштину
Србије да усвоји декларацију којом ће недвосмислено осудити злочин почињен у Сребреници.
„Данас је поново име Србије помињано у
контексту ратних злочина и геноцида у свим
светским медијима. Политика која нас је довела до тога да се поново нађемо у жижи светске
јавности у негативном контексту била је политика режима Слободана Милошевића”, истакао је Тадић.
Цитирајући ову изјаву лондонски „Тајмс”
оцењујује да је то била, без сумње, искрена реакција неког ко је управо остварио убедљиву
правну победу и труди се да не ликује. Нико,
међутим, не каже да су шансе да српски парламент заиста усвоји једну овакву резолуцију –
равне нули.
„Надамо се одговорима на врло важна питања
и то не само историјског значаја, јер смо на прагу
избијања прве велике епидемије двадесет првог
века. Ако успемо да добијемо узроке, биће то изванредна прилика за наш тим и науку у целини”,
цитира овог научника лондонски „Дејли телеграф”.
Да би се овом деликатном послу уопште приступило неопходно је било уклонити низ препрека и осим административних дозвола прибавити сагласност потомака сер Марка, али и Англиканске цркве. Са правне тачке гледишта ово је
јединствен случај (бар у Британији), јер како наводи „Гардијан” још није забележен пример ексхумирања у сврхе медицинског истраживања,
али одобрење је, ипак, уследило због „изузетних
околности и општег интереса”.
Изузетан је био и живот овог аристократе. Његово име помиње се у разним хроникама, а стоји
и у називу званичног историјског документа у
чијем је стварању учествовао – Сајкс-Пикоов
споразум између Британије и Француске о подели интересних сфера на Блиском истоку и новим
границама Отоманског царства после Првог
светског рата. Стигао је лично да ратује, као командант у Другом бурском рату, да пропутује
светом, посебно Турском коју је јашући прошао
уздуж и попреко. Везаност за ово подручје донела му је и титулу почасног британског конзула у
(ондашњем) Константинопољу, а код куће у Следмеру једну од одаја претворио је у турску собу,
најфиније и најбогатије уређену у земљи, подсећа се у новинским прилозима о овој занимљивој личности.
На свом поседу, највећем у Јоркширу, бавио се
узгајањем расних коња, написао је четири књиге,
био посланик Конзервативне странке у Парламенту, члан кабинета министра рата лорда Киченера. У срећном браку са леди Едит Вајолет Сајкс
добио је шесторо деце и умро у четрдесетој години. Један од његових унука писац Кристофер
Сајмон Сајкс изразио је ових дана одушевљење
могућим постхумним доприносом свог деде општој добробити.

ТЕКУЋА

ТРАКА

Позив Караџићу и Младићу
на предају
Премијер Републике Српске Милорад Додик
апеловао на Ратка Младића и Радована Караџића
да се предају. „Наш императив је да се то заврши.
Скинимо тај терет са народа. То више нису никакви јунаци, никада нису ни били јунаци, кад су
довели до тога да се осуђује читава држава због
њиховог неприхватања да се појаве на суду”, рекао је Додик.

Рамуш Харадинај
изненађен и увређен
Бивши премијер Косова и командант ОВК Рамуш Харадинај изјавио је пред Хашким трибуналом да се не осећа кривим. „Часни суде, изјашњавам се да нисам крив и веома сам увређен
тим оптужбама”, рекао је Харадинај, који се у 37
тачака терети за прогон Срба, Рома и Албанаца
које је сматрао нелојалнима. Председавајући судија Алфонс Ори из Холандије упозорио га је да
не износи коментаре.

Протест Срба са Космета
На митингу испред Амбасаде САД у Београду, који је организовало Српско национално веће
Косова и Метохије окупило се око 15.000 људи.
Скуп је протекао без инцидената. Међу транспарентима на којима су биле поруке да се неће дати
Косово, било је слика председника Русије и Кине
с натписом „Вето”. Протест су подржале ДСС,
Српска радикална странка и Социјалистичка
партија Србије.

Принц Чарлс у Рамићима
Британски принц Чарлс и његова супруга Камила обишли су базу Еуфора у Рамићима код
Бањалуке. Ту су посетили британске војнике у
саставу Еуфора и присуствовали прослави Светог Давида, који је дан пука Велшких гардиста.
Принца Чарлса у Рамићима су дочекали чланови
Председништва БиХ.

Торнадо у Алабами
Убиствени торнадо сручио се прошле недеље
на три савезне државе САД усмртио је двадесет
и повредио стотине људи. Највише је страдао
град Ентерпрајз у Алабами, са око 23.000 становника, који оставља утисак ратом разорене зоне.
Гувернер Алабаме Боб Рајли је завео полицијски
час у том граду, како би се олакшала рашчишћавања и спречиле похаре, а у целом погођеном
подручју прогласио је ванредно стање, ојачано
доласком 140 припадника Националне гарде.
Овај торнадо је већ други трагични климатски
лом у САД у последњих месец дана: слични торнадо је 2. фебруара однео двадесет живота на
Флориди.

Хрватска одустаје од тужбе?
Хрватски премијер Иво Санадер прошле недеље је демантовао било какве службене контакте РХ са Србијом у вези са могућношћу повлачења хрватске тужбе за геноцид против Србије пред Међународним судом правде. Председник РХ Стјепан Месић је, међутим, рекао да
су такви разговори, ипак, вођени, а да ли ће тужба заиста и бити повучена – одлучиће владе две
земље.

Инсајдери Вол Стрита
Тринаест особа из неких од најугледнијих америчких финансијских институција ухапшено је
прошле недеље под оптужбом да су оствариле
укупну добит од 15 милиона долара такозваним
инсајдерским пословањем – незаконитим одавањем поверљивих пословних информација или
њиховим коришћењем за повољну трговину акцијама. Четворо оптужених, међу којима су два
адвоката, признало је кривицу.

СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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Гувернер НБС, Радован Јелашић говорио
о инфлацији, ценама услуга јавних предузећа,
и кредитима у нашој матичној земљу

Инфлација у Србији –
позитивно изненађење
Инфлација у фебруару је била чак и за НБС позитивно изненађење. Јер, и поред поскупљења
комуналија за 6,8 одсто, раст цена услуга износио је 2,3 процента, док су цене робе смањене за
0,7 одсто. Тако је укупни раст цена на мало био
0,1 одсто, рекао је прошле недеље гувернер НБС
Радован Јелашић и уједно упозорио на ризик
стамбених кредита везаних за швајцарски франак, преноси Политика.
Јелашић је на конференцији за новинаре навео
да је у прва два овогодишња месеца базна инфлација износила минус 0,2 одсто, а раст цена на мало био је 0,5 одсто. Јачи динар, како је додао, није
негативно утицао на увоз нити на прилив страног капитала. Уз напомену да је инфлација под
контролом и да даље „клизи”, гувернер је рекао
да су неоправдано повећане цене услуга јавних
предузећа. Он је предложио да се што пре формира влада Србије која треба да преиспита раст
зарада у јавном сектору као и планове пословања
тих предузећа.
Док се чека формирање нове владе и усвајање
буџета добро је, према његовој оцени, што централна банка, као независна институција, брине о
стабилности цена. Али, како је предочио гувернер, одржавање те стабилности монетарном политиком је скупо. Растућа јавна потрошња ствара
инфлаторни притисак, који изискује високе референтне стопе, а оне стварају значајан губитак за
НБС. Јер, како је навео гувернер, додатно убачених 10 милијарди динара је за НБС трошак од 1,15
милијарди. Алтернатива таквом повлачењу новца са тржишта је повећање ионако високе обавезне резерве, а то би значило поскупљење кредита.

СРПСКА ПОШТА
Ућути, бре, мало!
Цела је Србија прошле недеље на свим могућим ТВ-дневницима хтела-не хтела морала
да чује за име Драгане Брусин, васпитачице у
обданишту „Звончица” из Зрењанина. Она је,
наиме, у једном тренутку свог радног времена,
како то рече водитељ с ТВ „Пинка” – „пукла”,
узела лепљиву траку са ладице и једној петогодишњој девојчици залепила уста.
Драгана је пре тога неколико пута опоменула клинку да престане да прича, посведочила је
пред камерама њена колегиница, али ова мала
није заклапала уста. И шта је Драгана могла?
Да је удари ногом у главу? Могла је и то, али
није хтела да иде тако ниско, па је прибегла
правилу бр. 3 из Приручника за киднапере и отмичаре: „… онда му ставиш селотејп преко уста и чврсто вежеш за столицу”. Ето, а она је
није ни везала! Мала је слободно наставила да
ландара по соби, само што више ником није
сметала, а понајмање својој васпитачици. Оно
што медији упркос високој технологији нису
успели да забележе и дочарају, јесте тај моменат тишине. Кад чудовиште ућути. Секунд
мира. Па за њим још један, јер и остала деца
стоје залеђена и ниједно се не мрда, па минут… А Драгана стоји до колена у играчкама и
поново осећа своје уши и бол у глави попушта
и жгаравица престаје да је мучи.
Остали смо ускраћени и за тренутак кад
антитерористичке јединице упадају у вртић
и ослобађају чудовиште, а лепу Гагу одводе на
ванредни лекарски преглед. Али смо зато сви

Будимпешта, 8. март 2007.

Српски новац на Кипру

Значајан део новца из Србије одлази на
Кипар, наводи се у годишњем извештају
Стејт департмента о прању новца у свету и додаје да се „подаци разних (српских)
владиних служби значајно разликују по
обиму и вредности увоза са Кипра”. Министарство спољних послова САД своје
сумње поткрепљује подацима Народне
банке Србије да је у 2005. на Кипар пребачено више од милијарду долара за плаћање
робе и услуга, „по чему је Кипар међу пет
највећих извозника робе или услуга у Србију”. Међутим, Завод за статистику
тврди да је увоз са Кипра вредан око 40 милиона долара. Српски званичници објашњавају разлику тиме што се на кипарске
рачуне пребацује новац за робу, као што је
руска нафта, која потиче из трећих земаља.

КРИВО ОГЛЕДАЛО
Морам да будем искрен и да кажем да када је у
питању статус Косова, обе стране остају дијаметрално супротстављене, тако да тај проблем
и даље остаје нерешен.
Марти Ахтисари,
специјални изасланик УН за Косово

На господину Ахтисарију је да просуди да ли је
све ово било потребно или не. Јасна позиција косовског тима јесте да је Косово спремно на сваку врсту ангжамана коју је од нас тражио специјални изасланик Марти Ахтисари и наш долазак овде представаља демонстрацију наше воље
да у потпуности сарађујемо с међународном заједницом.
Скендер Хисени,
члан приштинског преговарачког тима

Позитивних резултата је било, УНОСЕК (канцеларија Мартија Ахтисарија) је прихватио да
Ниска инфлација, стабилан девизни курс као и се о државно-јавној имовини морају водити препривредна активност довели су до новог смањења говори, а реченица да сва имовина остаје Косову
референтне каматне стопе. Ипак, НБС је и даље више не постоји. То је значајан напредак.
опрезна због неизвесне фискалне политике и поДушан Јањић,
већања примања становништва, пре свега у јавдиректор Форума за етничке односе
ним сектору. У односу на четврто тромесечје
претходне године, државни расходи су номиналНије праведно да старица Српкиња, чије се јено повећани, како је истакао Јелашић, за 48,1 од- дино насиље огледало у томе што прутом потесто.
ра краву, сада мора да се боји за свој живот, али
Високе и стабилне девизне резерве НБС омо- морам да вас упозорим – Србима Косово није изгућавају да се 15. марта врати последња, превре- губила Европска унија, већ Слободан Милошевић.
мена рата дуга Међународном монетарном фон- Ахтисаријев компромис је конфузан и није еледу. Како је најавио Јелашић, представници ММФ гантан, али је најбољи на који можемо да рачуускоро долазе у Србију, а током посете биће раз- намо, имајући у виду све околности. Једини начин
матрана фискална и монетарна политика, као и да се он спроведе јесте да Косово и Србија не
реструктурисање јавних предузећа. Предвиђени граде националне државе, већ да заједно, 2014,
су и разговори са челницима политичких пар- уђу у ЕУ. Косово треба да постане 33, а Србија
тија које ће формирати владу.
34. чланица ЕУ, и то на свечаном самиту у СаОдлука Владе Србије да се омогуће субвен- рајеву, на 100. годишњицу избијања Првог светције из буџета за стамбене кредите који су веза- ског рата. Хрватска и Македонија ће тада већ
ни за швајцарски франак је по Јелашићу неодго- бити у ЕУ, док би с Косовом и Србијом биле приворност државе, јер се на тај начин грађани изла- мљене Црна Гора, БиХ и Албанија.
жу већем ризику.
Тимоти Гартон Еш,
британски историчар

могли да видимо главну „Звончицу”, директорку Анђелку Мирковић, која тог јутра, као
ни било ког другог јутра у свом животу, није
могла да замисли како ће се увече наћи на свим
ТВ-дневницима у земљи, па се упркос тешком
тренутку за своју фирму, само смешкала као
да је управо добила значајну васпитачку награду.
„Против ње је покренут дисциплински поступак, а ја као директор предшколске установе у сваком случају осећам одговорност за догађај”, нагласила је она.
Драгану сад чека дисциплинска комисија
која ће утврдити тежину повреде радних обавеза од чега зависи да ли ће бити враћена на
посао. „Може то да буде тежа повреда радних обавеза која подразумева изрицање једне
такве мере престанка радног односа или ће
то бити лакша повреда радних обавеза, када
изричемо меру новчаних казних – 20 до 35 посто у трајању од три до шест месеци умањен
лични доходак”, објаснила је директорка.
Својих пет неочекиваних минута добио је и
Оливер Видојевић, дечји психијатар и психотарапеут, који је новинарима изјавио како потез васпитачице вртића „Звончица” види као
њен педагошки пораз.
„Треба чешће да се консултују са својим
стручним сарадницима, као што је педагог,
психолог, а понекад је добро да се организују и
специфичне едукације, где ће им се дијапазон
вештина и знања проширити, значи да им се
да мало више алата за рад са децом у групи”,
истакао је Видојевић.
Више алата?! Селотејп није довољан? На
шта психијатар циља? На црне капуљаче?
Или једноставно на клешта?
Братислав Вељић

УГАО ЗА

СМЕХ

Компјутерашки вицеви
Умро загрижени компјутераш и оде у пакао.
После неколико дана зове ђаво Бога и пита га:
– Дођавола, шта сте ми оно послали уместо човека? Разбио ми је све котлове, подавио све ђаволчиће и ево већ трећи дан трчи по ходницима
и виче: „Где је прелаз на следећи ниво?”
)
УПОЗОРЕЊЕ!
Ваш компјутер је заражен црногорским вирусом!!!
Али не брините се, он ту само седи и ништа не
ради!
)
Постоји 10 врста људи на свету:
Они који знају бинарне бројеве и они који их
не знају.
П.С.: за случај да онај ко ово прочита спада у
групу оних који не знају, 10 у бинарном коду значи 2.
)
Расправљају се сликар, доктор и програмер
шта је боље имати: жену или љубавницу. Каже
сликар:
– Па боље је имати љубавницу, то је веће узбуђење и већа инспирација.
Каже доктор:
– Па боље је имати жену, то ти је сигурна веза
и стабилност.
Програмер ће на то:
– Знате шта, момци? Најбоље је имати и жену
и љубавницу. Жена мисли да си код љубавнице,
љубавница мисли да си код жене, а ти програмираш.
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Један дан
са Доситејем

Српска гимназија блистала на првенству будимпештанских средњих школа

У

fZehf nbgZem ljhf_k_qgh]
^\hjZgkdh]
nm^[Zekdh]
ij\_gkl\Z kj_^bo rdheZ b
]bfgZabZ ;m^bfi_rl_
mr_klh majZkgh dZl_]hjbb (mgbhjb 17 b 18
]h^bgZ), h^j‘Zghf
18. n_[jmZjZ m
KP „KiZjlZdmk”, nm^[Ze_jb Kjikd_
]bfgZab_ kmmijZ\hf ]he]_l_jkdhf
\Zljhf_lm gZ^b]jZeb ?LR „DZefZg Kbeb” (IX d\Zjl ) 6:4 b hk\hbeb
[jhgaZgm f_^Zm , dhm bf _ k\_qZgh
mjmqbhij_^k_^gbd lZdfbqZjkd_ dhfbkb_ ij\_gkl\Z RZg^hj F_^Zd .
Mki_om , jZ\ghf ih^\b]m , _j _
dhgdmj_gpbZ
[beZ
bama_lgZ,
ij_loh^beh _ hk\h_gh ij\h f_klh m
P ]jmib , b ljbmfnb gZ^ KM=LR
„=mg^_e” 7:2, ]bfgZabhf „-_j{ >h ‘Z ” 4:1, b j_fb kZ]bfgZabhf „IZe g_ <_j_r ” 1:1.
Pj\_gh -ieZ\h -[_eb km m q_l\jl nbgZem kb]mjghf b]jhf kZ\eZ^Zeb
b rdhem „IbZjbklZ ” kZ3:1 b lhf ih [_^hf hl\hjbeb iml dZ f_^Zb . Ih emnbgZegbkmkj_l ijhlb\ Gh\hi_r lZgkd_ ^\h_abqg_ l_ogbqd_ rdhe_
(IV d\Zjl ) ijhl_dZh _ mihlimgh l_ j_gkdh ^hfbgZpbb kjikdbo rdheZ jZpZ, Zeb ehilZ _^ghklZ\gh – gb_
ol_eZ mijhlb\gbqdb ]he . B dZdh lh
h[bqgh mnm^[Zem[b\Z „m[bqZklb ”
ba Gh\_ I_rl_ km ba _^g_ _^bg_
rZgk_ ihklb]eb ]he h^emd_! „BfZeb
kfh g_\_jh\Zlgm kj_m , lj_[Zeh _
[blb 5:1 aZ\Zk”, gZ[hb _ dhf_glZj
dZdhkmk_ ^h]Z{Zb gZ h\h mlZdfbpb

Именик
Боје фудбалске репрезентације пештанске Српске гимназије са Трга ружа у шестој узрасној категорији бранило је једанаест играча. То су: Богдан
Сабо, Никола Дозет, Јанко Радовановић, Стефан Стевановић, Немања Булатовић (капитен), Владимир Вировкић, Стеван Милојевић, Растко Курјаков, Сава Митровић, Страхиња
Јовановић и Марк Јухас, док их
је са клупе предводио професор
Властимир Вујић.

„Орлићима” бронза

h^\bZeb , Z dhb _ ihke_ f_qZ baj_ dZh lj_g_j „Mi_rlZ ”.
M ^jm]hf ihemnbgZem]bfgZabZ
„FboZ
NZa_dZr ” (VIII d\Zjl )
m[_^b\h _ kZ\eZ^ZeZ?LR „DZefZg Kbeb” kZ7:3 Z mnbgZem b Gh\h i_rlZgkdm ^\h_abqgm l_ogbqdm

Ј

rdhem b ]bfgZabm kZ3:0 b hk\hbeZ
lblmemrdhekdh] ij\ZdZ ;m^bfi_r l_ m^\hjZgkdhf nm^[ZemaZ2007. ]h^bgm.
IjbagZ_
_ gZ djZm klb]eh b
nm^[Zekdhf kljZl_]m KHRB= -Z.
GZbf_, lj_g_jb ljb ij\hieZkbjZg_
_dbi_ , ijhn_khjb <bg p_ O_jp_] , 3Zghr :g ^hjn_j b <eZklbfbj
<mb iha\Zgb km ^Z
ijbkmkl\mm ^\h^g_\ ghf fZkdhf k_fbgZjm
ih^ gZab\hf : „>ZgZk m
rdhekdhf , kmljZ m
^j‘Z\ghf
^j_km”, m
lj_gZ‘ghf dZfim k\bo
gZpbhgZegbok_e_dpbZ
FZ{Zjkd_ m LZlb , rlh
_ j_ldZ qZkl. >h fZbgkl\h h\h] kdmiZ,
dZdh _
kZhirl_gh ,
FNK _ ih\_jbh Rdhe kdh nm^[Zekdh j_ij_ a_glZpbb FZ{Zjkd_ b
_ghf kljmqghf jmdh\h^kl\m .

Z kZf J_gZlZ . >ZgZk m k_ mihagZlb kZ>hkbl__f H[jZ^h\b_f
dhb _ kZ^ \_ fhgZo . Ij_ g_]h
rlh kZf mreZ mfZgZklbj k\Z kZf k_
gZ_‘beZ , [beZ kZf \_hfZ ma[m{_gZ
,
Zebbklh\j_f_gh b mieZr_gZ b \_k_eZ. ;h‘_ , dZd\Z _ kj_Z mihagZlb b
_]Z dZh qh\_dZ b dZh db‘_\gbdZ !
Ijhimlh\Zh _ k\_l , ZZ kZf h^emqbeZ ^Z fb ^Z bgl_j\m m fZgZklbjm
Ohih\m , ihrlh fb _ ijbqZ dhm agZf
h Ohih\m , gZaZgbfb\bZ
.
3Zh, _\h f_ mfZgZklbjm ! Ij\h _ fh jZa]e_^Zlb b mihagZlbk\_ rlh k_
m_fm gZeZab. Ij\h b^_fh m[b[eb hl_dm. KZfh ^Z kl_ b \b h\^_ , ^Z \b ^bl_ k\_ h\_ db]_ gZ gZjh^ghf _ abdm, bklhqZqd_ ijbih\_ld_ b k\_
db]_ jmkd_ db‘_\ghklb , Z h\^_
lZdh{_ bfZ b jZagbo _ibklheZ . >h rZh _ \_ebdb lj_gmlZd, mke_^beh _
b lh . >hkbl_ b Z kj__fh k_ m[b[ ebhl_pb hdh ^_k_l kZlb.
J_gZlZ : „;h] k \ZfZ , ]hkih^bg_
>hkbl_m .”
>hkbl_ : „;h] k \ZfZ , ]hkih{bp_ ,
dZdh kl_? 3_kl_ eb ^hjmqdh\Zeb ?
J_gZlZ : „G_, hr gbkZf klb]eZ,
gZ‘Zehkl .”
>hkbl_ : „>hd kZf [bh m;_qm, gZmqbh kZf ijZ\blb FhpZjl -dm]e_,
ijh[Zl_ .”
J_gZlZ : „? , [Zr \Zf o\ZeZ, ]eZ^gZ
kZf, Z^_ [Zr ^Z \b^bfh . ;Zr kmnb gb, k\_kljZgb kl_. J_pbl_ fb dZdh k_
hk_Zl_ dZh qh\_d dhb _ ijhimlh\Zh
k\_l ?”
>hkbl_ : „IZ , aZo\ZeZg kZf ;h]m
rlh fb _ ^Zh ijbebdm ^Z \b^bf
jZag_ gZpb_ , dmelmj_ b h[bqZ_ , b
\_hfZ kZf ihghkZg gZ k_[_.”
J_gZlZ : „AZo\Zmmb \ZfZ , ^_pZ
fh]m ^Z k_ h[jZamm b mq_. DZdh k_
hk_Zl_ dZh ij\b qh\_d dhb _ hkgh\Zh <_ebdm rdhem 1808?”
>hkbl_ : „<_hfZ kZf kj_Zg _j
agZf ^Z gZjh^ , Kj[b , fh]m ^Z k_ h[ jZammb k\b aZ_^gh gZij_^mm.”
J_gZlZ : „<Zr_ ij\h ^_eh, Писмо
љубезном Харалампију, dhZ _ ba^ZlZ 1783. gZf_gbeb kl_ gZjh^m, Zeb m
Совјетима здравог разума ljZ‘bl_
b aZ‘_g_ h[jZah\Z_ . H[Zkgbl_ , aZrlh ?”
>hkbl_ : „M k\hf ij\hf ^_em ‘_ e_h kZf ^Z k_ Kj[b , ^Z k_ gZr gZjh^
gZdZg_qblZm , ^Z gZmq_gh\_ j_qb ,
^Z [m^m gZqblZgb. : m Совјетима
здравог разума ‘_ebf ^Z k_ ‘_g_ hkeh[h^_ meh]_ kem]_b, mkl\Zjb , pb
fb _ [bh [hj[Z aZ ijZ\Z ‘_gZ , fbk ebf ^Z kZf mki_h.”
J_gZlZ : „3_kl_. <Zr_ ^_eh Живот и
прикљученија b Z kZf ijhqblZeZ . >Z
eb [bkl_ h[Zkgbeb agZqZ l_ db]_ ?”
>hkbl_ : „Q_klblZf . ?lh , lh _ _^ gh h^ fhbo hfb_gbo
^_eZ, agZqZ
l_ db]_ _ h[jZah\Z_ b ihlj_[Z aZ
mq__f . M kl\Zjb , lZ db]Z _ gZf__gZ ^_pb, feZ^bfZ ^Z ko\Zl_
ijZ\b agZqZ ‘b\hlZ !”
J_gZlZ : >m]m_f \Zf ihrlh\Z_
,
_j aZo\Zmmb \ZfZ b Z kZf h\h
rlh _kZf . ;beh fb _ m]h^ghijbqZ lb kZ\ZfZ , mihagZlb \Zk ebqgh b gZ^Zf k_ ^Z_fh k_ ihgh\h \b^_lb , ;h]
k \ZfZ !”
>hkbl_ : „O\ZeZ, rlh \Z‘b b aZ
f_g_ , ;h] b k \ZfZ !”
Рената Булиговић, 7. разред
KjikdZ rdheZ m;m^bfi_rlb
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Концерти Ансамбла Вујичић

Дечји клуб „Шарена барка”

14. март, у 19 сати – Јегра, Пролећни фестивал
24. март, у 19 сати – Сентандреја, Дом клутуре на Дунавском кеју
28. март, у 19 сати – Будимпешта, Палата уметности
Вече Марте Шебешћен

„Веронаучни камп 2007.”
У организацији наше Епархије јубиларни – 15. веронаучни камп
биће одржан ове године у Будимпешти од 22. до 29. јула. Могу се пријавити деца од 6 до 15 година која су активна у Цркви и похађају веронауку. Заједно са свештеницима-вероучитељима и искусним васпитачима деца ће бити смештена у обновљеном интернату Текелијанума.
Осим смештаја имаће и потпуно снабдевање: доручак, ручак и вечеру.
У програму као и ранијих година поред часове веронауке, црквеног
појања биће и ручног рада и осталих душекорисних занимања. Главна тема овогодишњег кампа је: „Свети Сава – наш први учитељ”. У оквиру разоноде предвиђена су и купања на градском базену и излет у
Сентандреју.
Пријава се врши са уплатом од 10.000 фт. аконтације. Пријавити се
можете до 10. јуна ове године код својих парохијских свештеника и
код организатора о. Павла Каплана на тел. 06-24-482-572.

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, Будимпешта), фестивал није такмичарског карактера, а ми очекујемо све
заинтересоване – децу и одрасле да присуствују овој манифестацији.

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

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.

Најновија лепа књижевност у Библиотеци ССМ
АНТИЋ, Мирослав: ВОЈВОДИНА, песме, Нови Сад, Дневник 1976.
АНТИЋ, Мирослав: ЖИВЕЛИ ПРЕКОСУТРА, Нови Сад, Змајеве
дечје игре, Радички универзитет „Радивој Ћирпанов”, 1974.
БЈЕЛОГРЛИЋ, Александар: АНОНИМУС, Београд, Народна књига-Алфа, 2005.
ЋОСИЋ, Добрица: ДАЛЕКО ЈЕ СУНЦЕ, роман, Београд, Просвета,
1961.
ДУЈМОВ, Драгомир: ВОЗ САВЕСТИ, роман, Будимпешта, Задужбина Јакова Игњатовића – Српска самоуправа у Будимпешти, 2005.
ГОНЧАРОВ, Иван: ЈЕДАН ОБИЧАН ДОГАЂАЈ, роман, Нови Сад,
Српска народна задружна штампарија, 1872.
ГОРКИ, Максим: ФОМА ГОРЂЕЈЕВ, превео Милан Шарић, Загреб,
Накладом и тиском Дионичке тискаре, 1901.
ХИЛАНДАР: СВЕТОГОРСКИ ХРАМ У СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ,
(приредили Раша Перић, Љубица Ђидић, Крушевац, Багдала) Београд,
Апостроф, 1998.
ИЛИЋ-АГАПОВА, Марија: СИН БРАНИОЦА БЕОГРАДА: ДОГАЂАЈ ИЗ БОРБЕ ПОД БЕОГРАДОМ, Београд: Book, Marso, Библиотека града Београда, 2003.
ЛАЛИЋ, Иван В.: ВИЗАНТИЈА. Чачак, Градска библиотека, 1988.
МАЈАКОВСКИ, Владимир: ДВАДЕСЕТ ПЈЕСАМА (превео Радован Зоговић), Загреб, Накладни завод Хрватска, 1949.

Недељни лист Срба у Мађарској. Адреса: Српске народне новине, 1065
Budapest, Nagymező u. 49. Телефон: 4750654. Главни уредник: Милан Степанов,
секретар редакције: Милица Вукајловић.
Оснивач и издавач: Српски демократски савез. За издавача: Андрија Роцков.
Финансира се на основу мањинског закона из државног буџета посредством Државне задужбине за мањине. Суфинансијер:
Министарство културе и медија Републике Србије. Лист дистрибуира Мађарска пошта, а претплаћује се код издавача. Име и адресу послати на адресу Szerb Demokratikus
Szövetség, 1065 Budapest, Nagymező u. 49 а уплатити поштанском уплатницом или на
жиро-рачун број платног промета 11705008-20417439. Претплата на лист је 4000 фт. за
целу годину. За иностранство годишње 40 EUR,
HU ISSN 1215–072 x
(10.000 Фт) – Штампа: КОМП-прес Кфт. Одговорни
пословођа: Ференц Ибош. – Технички руководилац: Карољ Сабо. ) Српске народне
новине на Интернету: Home page: www.snn.hu E-mail: stepanov.milan@gmail.hu

Будимпешта, 8. март 2007.
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Тензије
на Светој Гори

Фото: Иван Јакшић

П

У

скоро ће изаћи из штампе и
друго издање књиге Јована
Јањића „Будимо људи – реч
патријарха Павла”, коју је објавио
нишки „Зограф”.
„Јован Јањић, новинар НИН-а,
написао је сјајну књигу о српском
патријарху. Непосредан повод за настанак биографије поглавара СПЦ
била су три дуга разговора која је
Јањић водио са патријархом Павлом” – рекла је Виолета Вучетић,
оперативни
уредник
„Новина
Београдског читалишта”.
Животопис Његове светости патријарха српског Павла аутор започиње епизодом из Лос Анђелеса где
се у лето 1992. године нашао патријарх у мисији помирења и враћања
у канонско јединство отцепљених
епархија на тлу америчког континента.
„Видевши, дакле, први пут у животу Тихи океан, патријарх је заврнуо скуте своје мантије, закорачио у

Свети човек
воду и узео са обале два каменчића
која је пољубио и ставио у џеп. Потом је високо подигао руке ка небу.
Видевши овај патријархов гест, агент
ФБИ-ја који је био задужен за патријархову безбедност, пришао му је,
клекнуо, пољубио руку и рекао: `Ово
је светац који хода!`” – преноси Вучетићева најзанимљивије детаље из
књиге. Према њеним речима, Јањић
пише животопис патријарха Павла
почев од његовог детињства: 44. поглавар СПЦ родио се 1914. године у
славонском селу Кућанци (током рата у Хрватској спаљена је црква у
патријарховом родном селу, баш из
тог разлога што се у њему родио поглавар СПЦ) и рано је остао без родитеља. „Био је слабашно и болешљиво
дете и једном су му чак и запалили
свећу мислећи да је умро. Будућег
српског патријарха чува, васпитава и

„Кад би хлеба било више”

Ф

илмска публика широм Републике Српске имала је прилике да у фебруару погледа
документарни филм „Кад би хлеба
било више” који за тему има живот
Срба на Косову и Метохији.
Српске породице на Космету, упркос тешком животу, имају све више деце, рекла је на једној од промоција председница невладине организације „Мајка девет Југовића” из
Грачанице Светлана Стевић. Стевићева је као пример за ову тврдњу
навела да се у породилишту у Грачаници једно време рађало више деце него у Нишу.
„Срби на Космету не могу да обрађују своју земљу, нити да користе
своју шуму за огрев. Немају струју.
Једино српска деца на Косову, као
нигде у свету, у школу одлазе затворским аутобусима на којима су
гвозденим шипкама заштићена
стакла”, рекла је Стевићева, истичући да су сви градови у покрајини

за Србе забрањена зона. Она је навела да се становницима села и заселака Новог Брда и Каменице, углавном старцима који су остали да живе у тим брдовитим српским енклавама, већ пуних пет година колико
се хране у јавној кухињи хлеб доставља само понедељком и петком.
Игуман манастира Ђурђеви ступови отац Петар, који је такође учествовао на трибинама које су организоване после приказивања филма,
рекао је да је последњих година на
Космет стигло много људи из Албаније који никада раније нису живели у покрајини и који су посебно непријатељски настројени. „Од њих
страхују и многи косовски Албанци”, нагласио је игуман Петар и изразио наду да ће на Космет стићи
мир, уместо страха и убијања невиних људи као што је био случај 1999.
године када су велике силе бомбардовале Гораждевац, Велику Хочу и
остале српске енклаве.

образује породица, тетке и стричеви,
а он сам као ђак највише воли науку.
Занимљив је податак да је његова
оцена из веронауке у једном тренутку била двојка” – каже Виолета Вучетић.
Јањић приказује патријархов световни и потом монашки живот
илуструјући све занимљивим и живописним епизодама.
Патријарх српски, како се наводи
у књизи, још као монах, а потом и
епископ рашко-призренски и косовско-метохијски (пуне 33 године) живи поучен светоотачким примерима: свуда иде пешке, сам ушива и
поправља мантије, сналази се и довија како да поправи дотрајале ципеле, поправља браве, гаси светла
кад други забораве, сам себи кува,
непрестано је у посту и молитви, а
само о Божићу и Васкрсу узме по
комадић меса…
Патријарх наставља мисионарско
дело Светог Николаја Српског, а о
њему се говори, како пише Јањић,
већ за овоземаљског живота као о
светом човеку и путујућој икони.
Јањић у својој књизи подсећа да
патријарх Павле ступа на трон поглавара СПЦ 1990. године у тренутку у коме почиње голготско страдање и рат на Балкану.

редседник Одељења спољњих
црквених односа Московске
Патријаршије,
митрополит
смољенски Кирил, јасно је изложио
став Московске Патријаршије у односу на манастир Есфигмен.
Упитан о тензијама на Светој Гори, изазваним ситуацијом у вези са
манастиром Есфигменом, митрополит је одговорио: „Још једна ескалација сукоба могла би да доведе до
нових жртава, што није дозвољено
на овом светом месту. Делимо нашу
забринутост са сестринском Цариградском Црквом. Наша порука не
садржи ниједан захтев. Напротив, у
нашој изјави је јасно да наша Црква
поштује духовну јурисдикцију
Најсветијег Цариградског Трона и
да не жели да се меша у дешавања
на Светој Гори.
„Сам патријарх активно је на
страни мира: он позива поглаваре
Римокатоличке цркве и исламске
заједнице из Загреба и Сарајева на
дијалог и апелује да сви заједно раде
на смирењу народа и заустављању
ратне стихије, разговара и са свим
српским политичарима, онима на
власти и онима у опозицији; пише
сам на писаћој машини писмо српском народу у Босни и Херцеговини
1992. и моли их да пропусте конвој
хуманитарне помоћи муслиманима
у Сребреници; остаје упамћена патријархова порука прогнаним Србима из Крајине 1995. године” – подсећа Јањић.
Први пут у овој књизи објављене
су посебне молитве које је патријарх
Павле саставио у јуну 1999. године у
време великог страдања Срба током
доласка снага КФОР-а на Косово и
Метохију.
Поред духовних поука, ова књига
садржи и поглавља „Патријарх Павле приватно” које садржи детаље из
патријарховог живота до сада непознате широј јавности и поглавље
„Патријарх у анегдотама” такође
први пут у књизи сабране. „Ова
књига још је један доказ да имамо
прилику да нас у једном од најтежих времена за наш народ духовно
води човек чија благост и смирење
поништавају вртлог савременог света” – закључује Виолета Вучетић.

Господ воли и дебеле

Ј

едан епископ Румунске Православне Цркве наложио је свештенослужитељима своје епархије да се придржавају строгих правила Великог поста јер, како каже,
страхује да ће због њихових великих стомака верници посумњати да
су превише везани за овоземаљаска
блага.
Свештенство је послушало савет
владике Калиника, али су га неки
замолили да се према њима односи
са разумевањем, указујући на урођену склоност ка дебљини.

„Сви чланови моје породице су
мало пунији и то је код нас генетски
условљено. Ја не верујем да могу
смршати без обзира колико се трудио”, истакао је један од свештеника.
„Не мислим да Господ не воли
људе који имају велики стомак. Он
је дао живот и мршавим и дебелим
људима, не правећи међу њима разлику”, рекао је други свештеник,
додавши да ће ипак покушати да
смрша да не би саблажњавао вернике.

