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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

На Лазареву суботу у Ловри ли-
тија је испред српске цркве пут 
дунавског насипа кренула у 16 

часова. На челу са месним парохом, о. 
Павлом Капланом по правом пролећ-
ном дану малишани и њихови роди-
тељи, баке, деке и остала родбина бр-
зо су стигли до места где су их по тра-
дицији чекале припремљене врбове 
гранчице. Обичај ношења врбице сим-
болично представља свечани улазак 
Христа у Јерусалим где су га дочекали 
његови следбеници и поштоваоци.
У повратку литија је са врбицом про-

шла главном сеоском улицом и врати-
ла се у цркву где су гранчице положене 
да преноће. Потом је служено вечерње 

у оквиру којег је поздрављајући своје 
парохијане о. Павле Каплан између ос-
талог говорио о дубоком значењу при-
јатељства и неговања узајамног пове-
рења и поштовања. Истакавши да је Вр-
бица пре свега дечији празник, мали-
шане је потом позвао на послужење 
приређено у згради парохијског дома. 
Сутрадан, на Цвети врбове гранчице су 
освећене и подељене верницима, који 
су их затим однели у своје домове.

„Васкрс представља крај и почетак 
новог Христовог живота, где је он у 
ствари умро телесно, али је смрти дао 
другачији смисао. Читава хришћанска 
вера заснива се на Христовом вас-
крсењу. У почетним вековима Божић 
није ни био прослављан, јер Христовом 
рођењу није придаван толики значај. 
Он је рођен као човек, дакле као сви 
ми, али је показао да иако је био човек, 
за њега крајња тачка није била смрт, 
него васкрсење. Највећи празник за све 
истините хришћане и на Западу и на 
Истоку јесте Васкрс.”- рекао нам је о. 
Павле Каплан.

Црквена општина у Бати

Ускоро почињу радови на обнови иконостаса

Врбица у Помазу

Ј едан од најлепших предускршњих празника, Лазарева субота-Врбица 
прошле суботе традиционално је обележена и у Помазу. Литија у којој 
је поред осталих наших верника било двадесетак малишана основно-

школског узраста, на челу са месним парохом о. Љубисавом Милисавићем 
од српске цркве према крсту у центру села кренула је у 17 часова. Након 
што су деци подељене врбове гранчице литија се вратила у храм, а после 
уношења врбице под црквене сводове, служено је кратко вечерње. За децу 
је овом приликом било приређено скромно послужење. Наредног јутра, на 
Цвети обављено је освећење врбових гранчица, а затим су их верници по-
нели својим кућама где се по обичају чувају до следеће године.

С. М.

Најрадоснији дечји празник у Ловри

У сусрет хришћанском празнику – Васкрсу

Прослављајући празник Црк-
ва се сећа последњег Христовог 
чуда, које је учинио у земаљском 
животу, подигавши из гроба 
младића Лазара. Лазарева субо-
та (Врбица) прославља се дан 
пред празник Цвети, назван 
због гранчице цветне палме, 
коју је Исус држао у руци кад је 
јашући на магарици, у пратњи 
својих ученика, ушао у Јеруса-
лим. За разлику од медитеран-
ских земаља где расте палмино 
дрво, код нас се на Лазареву су-
боту носе врбове гранчице. Вр-
бицу у цркву обично уносе деца 
у суботу поподне. Сутрадан, на 
Цвети, на јутрењу се окади и 
очита молитва, а гранчице се 
после деле народу.

Конференција о положају 
националних мањина

У организацији Самоуправе Жу-
паније Барање и Скупштине ев-
ропских регија, у Печују је у 

склопу радног састанка Комисије ев-
ропских регија од 28. до 30. марта од-
ржана међународна конференција о 
једнакости и положају националних 
мањина.
Позивној речи организатора одазва-

ли су се представници чланица регија 
из 25 земаља, међу којима се налазила 
и петочлана делегација Аутономне 
покрајине Војводине предвођена Шан-
дором Егерешијем, потпредседником 
Скупштине АП Војводине.
Циљ конференције био је да се пре-

несу унијска искуства, укаже на про-
блеме мањина у Мађарској, пронађу 
решења за потешкоће са којима се су-
очавају народности те да се покрену 
узорни пројекти.
Током скупа расправљало се о број-

ним питањима која се тичу мањинских 
заједница, односно, подвучена је важ-
ност разматрања, дефинисања поједи-
них појмова, везаних за народности. 
Наиме, унутар Европске уније још увек 
се не праве разлике међу миграционим 
мањинама и историјским национал-
ним мањинама што је велика грешка! 
Поставило се питање и равноправног 
третмана мањина, из расправе није 

изостала ни анализа ромске проблема-
тике а истакнут је значај иницијативе 
Европске уније која носи наслов „Jeд-
наке шансе за свакога је европска го-
дина” и која има циљ да се сузбије дис-
криминација вођена против мањина, 
религиозних заједниа итд.
Иначе, Мађарска у борби против 

дискриминације покреће бројне про-
граме а на располагању има буџет од 
140 милиона форинти. За шта ће бити 
довољна поменута свота остаје да се 
види, међутим, једно је сигурно: при-
ликом мањинске конференције дотак-
нути су и други видови народносног 
живота као што су образовање, медији, 
омладина, социјална изолованост, шта-
више, отворена је и изложба под насло-
вом „Сегрегирана колонија”.
Мањинска конференција у Печују 

дала је слику о положају мањина у 
овом делу Европе, уједно, указала је на 
потребу лобирања у корист интереса 
мањина. Ту бригу, како рече Шандор 
Егереши, потпредседник Скупштине 
АП Војводине, заслужују и народнос-
ти у Мађарској којима војвођански по-
литичар жели да се што пре нађу у 
Мађарском парламенту за шта је, пре-
ма његовим речима, потребно што хит-
није уставно решење.

П. М.

Најмлађи на помашкој врбици

Вишегодишњи напори црквене 
општине у Бати да дође до сред-
става за почетак радова на унут-

рашњој обнови храма, чини се да су ове 
године уродили плодом. Градска опш-
тина у те сврхе предвидела је пет ми-
лиона форинти, што даје наду да ће цр-
ква и изнутра постепено задобити ста-
ри сјај. Месни парох о. Далибор Ми-
ленковић овом приликом истиче да се 
на основу петогодишњег уговора који 
је црквена општина потписала са мес-

ном самоуправом у наредном периоду 
може очекивати редовнији прилив нов-
ца из градске касе, али је о висини сред-
става за сада рано говорити.
У згради српског клуба смештеној 

поред наше цркве једна просторија ос-
пособљена је за потребе омањег црк-
веног музеја. Експонати који су овде 
изложени потичу из личних збирки ме-
штана, а у последње време привлаче 
пажњу и приличног броја ђачких екс-
курзија. Колико то могућности доз-

вољавају, збирка се стално обогаћује, 
а највећи број предмета потиче из 
XVIII века.
Парохија у Бати може се похвалити 

и веома активним црквеним хором, 
који учествује у литургијама о свим 
већим празницима. Ових дана у току 
су радови на уређењу српског гробља, 
што значи да се улажу максимални на-
пори како би се предстојећи Васкршњи 
празници дочекали на најлепши мо-
гући начин. С. М.
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Симпозијумом под насловом „Ра-
диофонија у еврорегионалној са-
радњи”, у згради Радио Темишва-

ра 29. марта текуће године свечано је 
прослављена десетогодишњица троје-
зичне радијске емисије „Нa таласима 
Европе”, заједнички пројекат Радио Те-
мишвара, Радио Суботице и Радио Се-
гедина.
За регионалне јавне, информа-

тивне радије, европска интегра-
ција, погранична сарадња и ју-
гоисточно-европски процес без-
бедности значе својствену 
друштвено-политичку околину 
и задатке. Свесни тога, Јанош 
Ланг и Петер Кимпиан, новина-
ри Сегединског студија Мађарс-
ког радија већ су 1996. године 
иницирали да се – с обзиром да 
се налазе у пограничном појасу 
– у димензијама еврорегиона-
лизма припремају специфичне 
емисије о европском регионализ-
му. Та њихова идеја остварила се 
формирањем Еврорегије „Ду-
нав-Криш-Мориш-Тиса”, наиме, 
од тог момента прорадила је 
најпре румунско-мађарска, а по-
том и српска радијска емисија 
„Pe undele Europei – Európa 
hullámhosszán – На таласима Ев-
ропе”.
Тројезични педесетпетоми-

нутни магазини у духу европске 
интеграције извештавају о зби-
вањима у јавном животу, при-

вредним, културним и цивилним ве-
зама, прекограничној сарадњи Евроре-
гије „Дунав-Криш-Мориш-Тиса”… 
Емисије грађанима еврорегиона пру-
жају – на њиховом матерњем језику – 
актуелне и корисне информације, а 
према неким медијским анкетама, 
имају близу 4 милиона потенцијалних 
слушалаца!

Приликом прославе којој су присус-
твовали и сви уредници емисија, па та-
ко и др Предраг Мандић, главни и од-
говорни уредник српског издања „Нa 
таласима Европе” – истакавши да су 
креатори издања често пута радили из 
љубави према новинарству, као прави 
ентузијасти – многи говорници су се 
похвално изразили о прекограничној 
румунско-мађарско-српској радијској 
емисији и њеним циљевима. Међу го-
ворницима је био и Драгомир Раден-
ковић, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару, који је између ос-
талог рекао: „Драго ми је што присус-
твујем обележавању 10. годишњице 
емисије „Нa таласима Европе” – за-
једничког пројекта Радио Темишвара, 
Радио Сегедина и Радио Суботице. Ра-
дио као моћан медиј има значајну уло-
гу у промовисању облика и садржаја 
еврорегионалне сарадње, у информи-
сању јавности о достигнутом нивоу и 
стању сарадње и њеним циљевима, до-
метима, правцима развоја, потребама 
и проблемима. У том смислу упућујем 
честитке првом издању Дана евроре-
гионалне радиофоније и поздрављам 
настојање да овај догађај допринесе ја-
чању сарадње јавних сервиса из Ср-
бије, Румуније и Мађарске.”
На крају свечаности Михаљ Ангел, 

директор Радио Темишвара свим уред-
ницима тројезичне радијске емисије па 
тако и др Предрагу Мандићу, уручио 
је признање, а пригодно обележавање 
десетогодишњице еврорегионалног 
магазина „Pe undele Europei – Európa 
hullámhosszán – На таласима Европе” 
окончано је предлогом да се сваке го-
дине, крајем марта, обележи Дан евро-
регионалне радиофоније.

Са седнице месне СМС у Батањи

Размотрени програми 
за ову годину

Б удући да Самоуправа 
Срба у Батањи све до са-
да није имала прихваће-

ни план рада за 2007. годину, 
Мирослав Роцков, председ-
ник бираног тела Срба у гра-
ду на мађарско-румунској 
граници у Жупанији Бекеш 
сматрао је целисходним да 
сазове седницу где би се раз-
мотрили програми за текућу 
годину и остале актуелности 
које се тичу српског живља у 
већ поменутом насељу.
На заседању српске мањин-

ске самоуправе у Батањи, 
које је одржано 26. марта, уз 
присуство и помоћ бележни-
ка локалне самоуправе гра-
да, извршена је актуелиза-
ција статута бираног тела Ср-
ба, урађене су законите про-
мене својеврсног законика 
представничког тела српске 
заједнице у Батањи.
У наставку форума, председник 

Мирослав Роцков је присутне инфор-
мисао о детаљима оснивачке седни-
це Самоуправе Срба у Мађарској, одр-
жане 24. марта текуће године на којој 
су скупштинари за новог председни-
ка земаљске српске самоуправе иза-
брали Љубомира Алескова.
На дневни ред је доспело и разма-

трање овогодишњег радног плана: 
чланови батањске српске мањинске 
самоуправе су се сложили да ће слич-
но претходним годинама и током 
2007. посебну пажњу посветити про-
слави црквених празника попут Ус-
крса и Мале Госпојине, храмовне 
славе у Батањи, када се по обичају 
одр жава и Дан српске културе у Жу-
панији Бекеш.
Такође посебан нагласак ће бити 

дат на прославу Дана града Батање и 
побратимске односе са градом Беочи-
ном. Током ове године Батањци наме-
равају да приреде и више клупских 
занимања, књижевне и научно-попу-
ларне вечери помоћу којих би желели 
продубити народносну свест младих, 
поготово на пољу упознавања српс-
ких традиција и културне баштине.
Када смо већ поменули клупска за-

нимања, ваља истаћи да је у овом гра-
ду у току реконструкција месног Ср-
пског клуба. Због трошног стања, се-
дишне просторије батањских Срба 
већ су одавно прижељкивале обнову, 
међутим, материјална средства су ве-
лики господар па су и чланови месне 
српске мањинске самоуправе били у 
великој дилеми приликом покретања 
радова, на који начин ће се финанси-
рати извођачки послови. За помоћ су 
се обратили и локалној самоуправи 
града Батање која ће са обезбеђи-
вањем радника изаћи у сусрет „cрп-
ским мањинцима” – Самоуправи Ср-
ба у Батањи остало је да се побрине 
за грађевински материјал који ће, 
према речима Мирослава Роцкова, 
председника бираног тела Срба, кош-
тати близу 100.000 форинти.
Батањци, наравно, желе допунити 

свој скроман буџет па баш зато, 
марљиво ће пратити конкурсе по-

моћу којих намеравају да остваре 
своје бројне замисли, иницијативе. 
Текућа година неће бити лака, но, 
максималним залагањем и трудом, 
Срби у Батањи могу да реализују 
своје циљеве међу којима посебно, 
упечатљиво место има очување и не-
говање српске културе и светосавс-
ке српске православне вере.

Предраг Мандић

Десет година 
„Нa таласима Европе”

У Етнографском музеју у Будим-
пешти 31. марта и 1. априла 
приређена је серија манифеста-

ција посвећених предстојећем обеле-
жавању највећег хришћанског праз-
ника, Васкрса. У склопу ове велике 
приредбе, у суботу у преподневним 
сатима сплетом изворних народних 
песама веома успешно је наступио 
хор српске гимназије под диригент-
ском палицом Оливере Младеновић-
Мунишић.
Посетиоци су том приликом поред 

осталог могли да погледају занимљи-
ву изложбу фарбаних јаја, а на лицу 
места испробали су се у древним тех-
никама шарања воском и луковином. 
Нарочито су били заинтересовани 
малишани који су уз помоћ старијих, 
а пре свега сопствене маште, јаја фар-
бали свим могућим у том тренутку 
доступним техникама, а крајњи ре-
зултат био је шаренило боја, добро 
расположење и радост заједничког 
стварања.

С. М.

Изложба фарбаних јаја 
у Етнографском музеју

Мирослав Роцков

Михаљ Ангел и Предраг Мандић
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Српска јавност у Мађарској гото-
во до саме оснивачке седнице 
скупштине земаљске самоупра-

ве није поуздано знала ко су кандида-
ти за председника ССМ. О томе се 
мање-више нагађало у кулоарима. Са-
да, када су изборни резултати познати, 
новог челника земаљске самоуправе, 
Љубомира Алексова, најпре смо упи-
тали шта су подразумевале предизбор-
не консултације:

– После избора одржаних 4. марта, 
када је већ било јасно да је листа „Се-
гедински Срби” освојила већину, ми 
који смо се налазили на тој листи оба-
вили смо консултације о даљим актив-
ностима. Представници свих органи-
зација које окупља та коалиција били 
су сагласни да треба да се састанемо са 
људима из сентандрејског Српског 
клуба и Српског форума, ради догово-
ра о неким методама како бисмо што 
темељније припремили скупштинску 
седницу. Жеља нам је била и да види-
мо да ли посланици искрено желе да у 
Скупштини убудуће раде не на стра-
начким основама, него у интересу свих 
Срба.
О избору заједничког кандидата за 

председника ССМ договорили смо се 
после прихватања мандата, 19. марта. 
Пошто је Милица Павлов изјавила да 
не жели поново да се кандидује за 
председничку функцију због неких 
других планова, договорено је да ја бу-
дем кандидат. У тој припремној фази 
разговарали смо о томе како замишља-
мо структуру самоуправе, које одборе 
бисмо желели да формирамо на осни-
вачкој седници, а било је и новина које 
смо унели у Статут. С обзиром да је до-
шло до промене законских прописа, 
биће потребно да се Статут додатно мо-
дификује.
Како оцењујете оснивачку седницу 
Скупштине ССМ?
– Ко год учествује на изборима нор-

мално је да се нада успеху. Претходно 
смо обавили доста консултација и уну-
тар наше коалиције, а и са другим ор-
ганизацијама, тако да смо очекивали 
да ће на основу резултата од 4. марта 
наша коалиција дати председника, од-
носно да ће се манифестовати воља ње-
не већине.
Иако је оснивачка седница Скупш-

тине ССМ била маратонска (трајала је 
скоро шест сати), њен ток је био нор-
малан, била је конструктивна, без не-
ких излива емоција. Представници све 
три организације били су за то да се 
што више питања реши договором.
Оно што је највише интересовало 

присутне био је избор председника, а 
објављен резултат говори да сам ја као 
представник листе „Сегедински Срби” 
добио 14 гласова, што је убедљива 
већина. После тога су напетости, којих 

је било, спласнуле и наставак скупш-
тинске седнице је протекао регуларно, 
ишло се по прописима нашег Статута 
и важећим законским прописима.
Изабран је и потпредседник, који је 

био такође кандидат са наше листе. То 
је млад и способан човек за кога мис-
лимо да ће се брзо уходати у ове пос-
лове и да ће бити користан за нашу за-
једницу. Изгласали смо ново председ-
ништво, председнике комисија и њи-
хове унутрашње чланове.
У најкраћем, моја оцена ове прве 

скупштинске седнице је позитивна и 
надам се да ће таква атмосфера влада-
ти и убудуће.
Непосредно уочи гласања за пред-
седника, кандидати су имали при-
лике да чланове Скупштине ук-
ратко упознају са главним правци-
ма свог будућег деловања, уколико 
буду изабрани. Које сте приорите-
те Ви издвојили?
– Пет минута није довољно за једно 

такво излагање, али сам ипак напоме-
нуо да будућа екипа треба да настави 
са остваривањем оног програма који је 
започет у претходном циклусу. Мис-
лим пре свега на то што је самоуправа 
за то време „доведена у ред”, враћени 
су сви дугови према државним орга-
нима, према Фондацији за национал-
не и етничке мањине су извршене све 
обавезе, обављен је обрачун средстава 
добијених на конкурсима. У том пери-
оду самоуправа је успела да добије 
знатну имовину и да оснује две своје 
институције. Овај начин рада треба на-
ставити убудуће још ефикасније, а да 
смо били само мало сложнији и да рад 
није повремено кочен, могли смо да 
постигнемо и више.
Треба да наставимо са приређи-

вањем свих оних манифестација које 
су до сада карактерисале живот наше 
заједнице, мада мислим да после фор-

мирања Културног и документационог 
центра већину ових акција самоупра-
ва треба да препусти тој својој инсти-
туцији. Изабран је њен директор који 
сада већ има и своје сараднике и од њих 
се очекује професионалан рад.
Нама поред тога остаје пред-

стављање наше заједнице у јавности, 
што апсолутно треба да се поправи и 
у томе смо били најмање успешни у 
протеклом периоду. Комуникација са 
јавношћу треба да се појача и да наша 
заједница буде боље обавештена о то-
ме шта ми радимо, како не би кружи-
ле приче које немају никакве основе.
Са друге стране, увек се каже да тре-

ба поправити комуникацију и односе 
земаљске сампуправе са месним само-
управама и на томе се обично све завр-
ши. Један од првих задатака ће нам би-
ти да на овом пољу закорачимо унап-
ред. На месном нивоу сви изабрани су 
дужни да барем једном годишње ин-
формишу своје бираче о протеклом пе-
риоду. Мислим да нема никакве пре-
преке у томе и да је пожељно да се елек-
тори чују са својим представницима у 
земаљској самоуправи не сваке чети-
ри године, него да то радимо сваке го-
дине, како би људи из прве руке сазна-
ли шта се дешава, какви се планови до-
носе.
Једна јеврејска пословица каже да 

никада није изгубљено време када два 
човека разговарају. Једно од првих та-
квих икустава имали смо док смо при-

премали скупштинску седницу и из-
боре. Претходно сам био потпредсед-
ник и могу да кажем да смо више раз-
говарали и договарали се за тих неде-
љу дана него током читаве године. За-
хваљујући тим разговорима и консул-
тацијама амбијент на оснивачкој сед-
ници је био тако добар. Помак унапред 
је очигледан, јер је дошло до затрпа-
вања оних ровова за које сви знамо да 
су постојали.
Извесно је да ће материјална си-
туација у предстојећем периоду 
бити врло тешка. Како видите бу-
дућу борбу против беспарице?
– Тачно је да се смањују могућнос-

ти за конкурисање. Ако сам добро ин-
формисан, буџет фондације код које ми 
Срби најчешће конкуришемо смањен 
је са 380 на 100 милиона, за које ће кон-

курисати све мањине. Из тога се јасно 
види да ће бити све теже доћи до сред-
става за финансирање наших програ-
ма, а знамо да нисмо сви у истој мери 
потпомагани од стране наших месних 
самоуправа. У неким насељима има 
имућнијих самоуправа, у некима су си-
ромашније и мислим да би требало ос-
новати неку врсту заједничког фонда. 
Треба навикавати људе да размишљају 
мало шире од свог насеља или кварта. 
Тако бисмо могли да будемо најактив-
нија заједница у Мађарској и да све што 
је потребно исфинансирамо на тај на-
чин.
Још не знамо шта ћемо добити из Ср-

бије и да ли тамо може да се рачуна на 
неку помоћ. Надамо се да ће они кон-
курси на којима смо учествовали и 
даље бити актуелни, као и да ћемо 
осим материјалне добити и стручну 
помоћ из матице.
У протеклом мандату много вре-
мена и енергије је уложено на на-
стојања да се не усвоји спорна из-
мена Мањинског закона. Шта ви-
дите као приоритет у наредном 
периоду?
– Упркос нашем противљењу, пред-

ставници већинског народа су уз по-
моћ неких мањина усвојили спорне из-
мене Мањинског закона и неке од ње-
гових мањкавости показале су се на 
овим изборима. Он је такав какав је и 
убудуће треба настојати да се неким 
новим негативним законским решењи-

ма не погоршава положај националних 
мањина. Апсолутно је неприхватљив 
онај тренд да имамо све више задата-
ка према државним органима, уз све 
мање новчаних средстава. Осим тога 
укинут је Уред за националне и етнич-
ке мањине, односно претворен у једно 
одељење и то је јасан сигнал да је по-
ложај мањина све неповољнији. Тај 
процес свакако треба зауставити и био 
би велики резултат ако би нас прихва-
тили као равноправне партнере. Са 
друге стране, Срби не би требало увек 
да буду коловође у томе. То се више пу-
та показало контрапродуктивним за 
нас, што опет не значи да не треба да 
кажемо своје мишљење. Мислим да 
треба наћи неки средњи пут, а не да 
увек ми будемо ти који пробијају зид.

Драган Јаковљевић

Љубомир Алексов, нови председник Самоуправе Срба у Мађарској

За равноправно партнерство са већином

Затрпавање ровова
– Једна јеврејска пословица каже да никада није изгубљено време ка-

да два човека разговарају. Једно од првих таквих икустава имали смо 
док смо припремали скупштинску седницу ССМ и изборе. Претходно 
сам био потпредседник и могу да кажем да смо више разговарали и до-
говарали се за тих недељу дана него током читаве године. Захваљујући 
тим разговорима и консултацијама амбијент на оснивачкој седници 
је био тако добар. Помак унапред је очигледан, јер је дошло до затрпа-
вања оних ровова за које сви знамо да су постојали.

Љубомир Алексов

Детаљ са оснивачке седнице ССМ – Пера Ластић и Љубомир Алексов
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За разлику од земаљске српске са-
моуправе, у руководству пред-
ставничке организације Срба 

главном граду није било персонал-
них промена. За председника је по-
ново изабран Борислав Рус кога смо 
на почетку новог мандата упитали 
за главне правце деловања ове орга-
низације у предстојећем периоду:

– Сваки мандат је посебан изазов. 
Нисмо у сваком мандату радили у 
истом саставу, али има неколико 
посланика који су били у свим доса-
дашњим мандатима, а неки су се по-
ново вратили. Очекујем да сви чла-
нови будимпештанске српске само-
управе дају свој допринос у реали-
зацији програма које имамо. Ако уз-
мемо у обзир протекли период када 
смо нашу активност успели да про-
ширимо и када смо посредством 
конкурса успели да набавимо лепу 
своту додатних средстава, мислим 
да тај пут треба да наставимо и у 
овом мандату. Основни циљ је да 
појачамо идентитет и услове опстан-
ка Срба у Мађарској, што је велика 
обавеза и дужност. Знамо да су нам 
корени дубоки и да имамо велику 
баштину коју треба чувати и него-
вати. Ту спада и васпитавање бу-
дућих генерација које ће иза нас на-
ставити српску реч и српску култу-
ру у Мађарској.
У том смислу рачунамо да наше 

сталне програме које организујемо 
сваке године, на обележавање раз-
них годишњица са адекватним умет-
ничким програмима. Такође жели-
мо да наставимо одржавање конта-
ката и сарадњу са сународницима у 
околним земљама. Са некима од њих 
смо потписали и споразуме о са-
радњи, што нас додатно обавезује. 
Надам се да ћемо у догледној будућ-
ности у Загребу успети да промови-
шемо филм о Николи Тесли, који је 
прошле недеље приказан код нас.
Шта планирате када је реч о 
даљој сарадњи са институција-
ма наше матичне земље?
– Врло битно нам је јачање конта-

ката и веза са Србијом. Очекујемо 
већу активност од стране матице, 
која би требало да води већу бригу 
о нама како у погледу правно-поли-
тичке ситуације, тако и у погледу 
културно-историјске баштине. Ра-
дићемо на проширењу контаката не 
само са властима већ и са другим 
културним и друштвеним органи-
зацијама, као и са појединим градо-
вима, пре свега у Војводини. Било 
би лепо када би се и контакти 
Београда и Будимпеште на нивоу 
два главна града ширили и развија-
ли, а не да то буде само питање ак-
туелних градоначелника. Ту су нам 
могућности отворене и треба их ис-
користити.
Где видите највише додорних 
тачака које би могле резултира-
ти сарадњом са осталим сег-
ментима српске заједнице у 
Мађарској, посебно у главном 
граду?
– Ширићемо наше активности и 

према младима. Преко стипендија 
за средњошколце и студенте жели-
мо да их укључимо у наше програ-

ме, како би у њима били 
присутнији него до сада. 
Врло битно је питање 
школства и ту ћемо стави-
ти акценат на сарадњу не 
само са нашом школом у 
Будимпешти, већ и са они-
ма у провинцији преко ор-
ганизовања програма у тим 
срединама.
Издавачку делатност ће-

мо такође помагати, а већ 
сада могу са сигурношћу 
да најавим да ћемо ускоро 
у сарадњи са Мађарским 
етнографским друштвом 
обајвити пети свезак Ет-
нографије Срба у Мађарс-
кој. Пристигао је и предлог 
од господина Бошка Ко-
лунџије за објављивање 
књиге са његовим мемо-
арима.
Ту је сарадња и са на-

шим институцијама као 
што су Српско позориште 
у Мађарској или пештанс-
ка црквена општина, од-
носно Епархија будимска. 
И даље ћемо, наравно, по-
магати ативности Српског 
клуба.
У оквиру целе наше 

структуре радићемо на ко-
ординацији рада са месним 
српским самоуправама, од-
носно жупанијском само-
управом. Пошто сам у ок-
виру земаљске самоуправе 
добио задужење да будем 
повереник за Будимпешту, 
настојаћу да дође до ефи-
касније сарадње са нашим самоуп-
равама на свим нивоима, па тако и 
са земаљском.
На које изворе финансирања нај-
више рачунате, с обзиром да су 
организације које су до сада по-
магале мањинске активности 
увеле оштре рестриктивне ме-
ре?
– Уколико и добијемо средства за 

реализацију наших програма, ситуа-
цију нам отежавају оне законске став-
ке које предвиђају опорезивање свих 
трошкова од 50 и више одсто. Значи, 

на сваку форинту трошка за органи-
зацију појединих програма, плаћамо 
још најмање 50 одсто пореза, што нам 
за исти проценат увећава суму пот-
ребних средстава. Порески систем је 
тај који нам пуно однесе.
За неке трошкове самоуправе, као 

што је на пример енергија, нисмо до-
били додатна средства. Од главног 
града добијамо средства за технич-
ко функционисање и наменска сред-
ства за програме очувања традиције, 
што све скупа износи нешто мање од 
15 милиона форинти годишње. У то 

је уклопљена и сума из 
централног буџета од 
640.000, која је некада из-
носила 740.000.
Ту је и могућност пи-

сања молби на конкурсе, у 
чему смо до сада били ак-
тивни, а то ћемо чинити и 
убудуће. То су велики на-
пори и потребне су додат-
не снаге да бисмо то могли 
да реализујемо. Проблем је 
што буџет не расте у скла-
ду са потребама и морамо 
се задовољити средствима 
до којих можемо доћи.
Ових дана боравили сте у 
Београду, на позив Задуж-
бине Доситеја Обрадо-
вића. Шта је био повод?

– Српска влада прихва-
тила је иницијативу те За-
дужбине да 2007. буде го-
дина Доситеја Обрадовића. 
Тим поводом је у просто-
ријама задужбие одржан 
округли сто где су преда-
вања одржале познате лич-
ности српске књижевнос-
ти. Управница задужбине 
Мирјана Драгаш изложи-
ла нам је оквирне актив-
ности које они планирају 
за ову годину.
Доситеј је велико име 

српског пресветитељства, 
али и европске културе, 
који је 1807. дошао у Ср-
бију, пред крај свог живо-
та. Зато су и Срби у дијас-
пори, посебно у околним 
земљама, позвани да се 

укључе у обележавање године До-
ситеја. Програми би били приређе-
ни на више места, од његовог род-
ног Чакова до Вршца и Београда. 
Крајем године планиран је симпо-
зијум о Обрадовићу, као и поновно 
издавање његових дела.
Ми смо још раније успоставили 

добре контакте са овом задужбином, 
па постоји могућност да у свечанос-
тима у Вршцу, на пример, гостује и 
Српско позориште у Мађарској.
Један од програма чији је суорга-
низатор Српска самоуправа у Бу-
димпешти планиран је већ за 13. 
април?
– Заједно са Амбасадом Републи-

ке Србије и Филмским архивом ор-
ганизоваћемо дан српског филма у 
Будимпешти. Том приликом биће 
промовисан филм редитеља Здрав-
ка Шотре „Где цвета лимун жут”, 
сценаристе Милована Витезовића, у 
којем главну улогу тумачи Драган 
Николић.
Пре тога, истог поподнева, биће 

приказан филм Живојина Павло-
вића „Кад будем мртав и бео”. У ве-
черњим сатима је планиран разго-
вор у којем ће учествовати Милован 
Витезовић, а вероватно и Драган Ни-
колић. После разговора предвиђено 
је приказивање Шотриног филма 
„Зона Замфирова”. Тај програм је ин-
тересантан и због тога што је то прво 
овакво представљање српског фил-
ма после неколико година.

Д. Ј.

Борислав Рус, председник Српске самоуправе у Будимпешти

Наставак рада на јачању српског идентитета

Интернет комуникација
Српска самоуправа у Будимпешти је у циљу активније комуника-

ције са јавношћу привела крају израду своје интернет странице. На 
сајту www.ssb.hu смештен је низ рубрика од којих ће читаоцима 
можда најинтересантнија бити она у којој се фотографијама и 
речју извештава са догађаја који су обележили живот наше мањи-
не у главном граду у протеклом периоду. Следе затим представљања 
будимпештанске и квартовских српских самоуправа, са њиховим 
контакт подацима.
У рубрици о српским установама и организацијама, укратко су 

престављени СОШИГ, Српски клуб, црквена општина, Текелија-
нум, КУД Табан, Српско позориште, библиотека и Задужбина Ја-
кова Игњатовића. Корисницима се пружа могућност да контакти-
рају и са Српским народним новинама, емисијом Српски екран 
Мађарске телевизије и Српском редакцијом Мађарског радија.
Интернет страница ССБ садржи и рубрику намењену темама 

из области мањинске политике, а путем неколико постављених 
линкова читаоци се упућују на могућност да се упознају са неколи-
ко владиних институција у Мађарској, чији су делокруг мањинска и 
људска права.

Борислав Рус: „У оквиру целе наше структуре радиће-
мо на координацији рада са месним српским самоупра-
вама, односно жупанијском самоуправом. Пошто сам 
при земаљској самоуправи добио задужење да будем по-
вереник за Будимпешту, настојаћу да дође до ефикас-
није сарадње ССБ са нашим самоуправама на свим ни-
воима, па тако и са земаљском.”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

П рошлогодишњем обележавању 
150. годишњице рођења вели-
ког српског научника Николе 

Тесле, придружила се и редакција 
емисије „Српски екран” Мађарске те-
левизије. Документарни филм пос-
већен човеку чији су проналасци у 
многоме изменили свет, снимљен је 
прошле године у продукцији ове ре-
дакције и премијерно приказан теле-
визијским гледаоцима у три настав-
ка. Прошлог четвртка ово остварење 
имало је још једну пројекцију, овога 
пута у ужем кругу гледалаца. Српс-
ки клуб у Будимпешти био је до-
маћин ауторима филма Снежани 
Миливојевић и Ђорђу Шибалину, а 
посетиоци су имали прилику да се 
после пројекције упознају са детаљи-
ма везаним за реализацију и окол-
ностима у којима је дело настало.
Снежана Миливојевић је истакла 

да је филм сниман од априла до но-
вембра прошле године и то у неко-
лико фаза, онако како су пристизала 
и материјална средства:

– Ми смо покушали да на неки на-
чин будемо различити од осталих, 
да будемо јединствени. Скоцентри-
сали смо се на будимпештански део 
Теслиног рада, на тај део од годину 
дана, колико је провео у Будимпеш-
ти и на његове рођачке везе у Пома-
зу, што је иначе мало обрађивано и 
о чему има мало података. Наша те-

левизијска екипа била је једина која 
је боравила и у Смиљану и у Госпићу 
пре него што су почели реконструк-
циони радови на Теслиној кући и 
стварање новог меморијалног комп-
лекса који ми нисмо видели. Били 
смо у Смиљану пре него што су от-
почели ти радови и у време када то 
подручје још увек није било деми-
нирано. То је било у априлу 2006. го-
дине, а прослава је одржана 10. јула, 
само пар месеци после тога. То под-
ручје је било исто онако као у време 
рата, фактички ништа није било 
урађено и зато мислим да су сним-
ци у првих десет минута јединстве-
ни, јер их данас нема више нигде – 
рекла је Снежана Миливојевић и до-
дала да јој је био велики проблем да 
пронађе било какав материјални до-
каз да је српска црква у Госпићу пос-

тојала до пре петнаестак година, ка-
да је порушена:

– Били смо у Музеју Лике у Гос-
пићу, где су нас јако лепо примили, 
али нису ни знали за кога радимо. По-
кушали смо да дођемо до фотографија 
српске цркве која је била на месту где 
је сада паркинг из новијег доба, али 
их нисмо нашли јер једноставно нема 
никаквог трага о тој цркви која је пре 
10 или 15 година порушена. Међутим, 
добром вољом сараднице музеја до-
шли смо до једне једине фотографије 
те цркве која је била централна грађе-
вина у Госпићу.
Према сопственом признању, пос-

ле пута у Госпић ауторка филма би-
ла је врло разочарана. У међувреме-
ну се испоставило да су средства која 
је редакција добила за снимање би-
ла мала за документарни филм тог 
типа, па је одлучено да се екипа скон-
центрише на троугао Госпић – 
Београд – Будимпешта. У филму су 
коришћени снимци из Техничког му-
зеја у Загребу, док им је Теслин му-
зеј у Београду омогућио да обраде 
део његовог живота у Америци.

– Потрудили смо се да дамо сли-
ку Теслине људске физиономије. 
Оно што је он као научник урадио, 
то стручњаци знају и ми нисмо хте-
ли толико да се бавимо тиме, него 
више његовом људском страном и 

тражењем одговора на питање ко је 
био Тесла. Не знам колико смо у то-
ме успели – рекла је Снежана Мило-
војевић.
Намера екипе која је радила на 

филму је, према речима Ђорђа Ши-
балина, била да Теслу повежу са 
Мађарском и са српством из ове 
земље. Настојали су да обраде оно 
што је неким ауторима недостајало, 
а то је да се Никола Тесла представи 
као Србин.

– Место где је црква практично 
је једно острво, а све остало је било 
минско поље. Било је забрањено 
ићи на гробље, поред цркве и око 
реке. Чули смо и једну детонацију, 
јер су вероватно у то време већ по-
чели да ваде мине из земље. Тамо-
шње становништво је стално било 
у страху од мина – присетио се 
Ђорђе Шибалин боравка у Тесли-
ном родном крају.

– Отишли смо до Госпића и до хр-
ватског дела који је био обновљен, а 
после тога до српског гробља и тамо 
смо имали шта да видимо: ни камен 
на камену није остао. Чудно је да је 
споменик Теслиним родитељима ос-
тао нетакнут. У српском делу Гос-
пића срели смо само пар старијих 
људи, међу рушевинама. Сели смо у 
кола и кренули кроз тај део града, за-
обилазећи минска поља. Све куће су 

у рушевинама, и не да нисмо видели 
човека, него ни птицу. После тога 
смо видели да Хрватска Теслу избе-
гава да представи као Србина.
Аутори су обавестили публику да 

у оквиру другог програма Мађарске 
телевизије постоји интересовање за 
верзију филма на мађарском језику. 
Осим тога, испитаће се и могућност 
да се филм емитује и у емисији „За-
једно”, исте телевизијске куће.
У разговор који је потом уследио, 

укључили су се посетиоци, па је ве-
че у Српском клубу протекло у жи-
вој дискусији окупљених о пред-
стављању Теслиног живота и рада 
у делима седме уметности. Тако је 
Пера Ластић присутнима скренуо 
пажњу на више типова филмских 
остварења посвећених великом на-
учнику:

– Постоји филм на мађарском, рађен 
у Америци по класичном англосак-
сонском шаблону, у којем је нагласак 
дат на његово научно дело и то је јако 
добро урађено. Други тип остварења 
је полуиграни или играни филм о Тес-
ли, који има своје јунаке и доста 
маште. Аутори су овде потражили не-
ки други приступ и направили филм 
о Тесли као човеку, тако да је ту 
видљив неки општи естетски приступ 
Тесли. Филм је јако добро урађен – ос-
ветљење, намештени кадрови… Тај 
приступ далеко превазилази све оста-
ле филмове. Снимање старих уређаја 
је визуелно јако добро урађено, укла-
па се у један општи штимунг, а уз то 
иде текст. Ако се размишљало о Тес-
ли као Србину, у овом филму се мог-
ло додати још понешто о његовој вези 
са Матицом српском, Лазом Костићем 
и Јованом Јовановићем Змајем. Тесла 
се у Будимпешти лично срео са Лазом 
Костићем, са којим је касније имао 
преписку. Мислим да је филм успео 
да обезбеди уметнички приступ. Јако 
је битно да се прикаже на Мађарској 
телевизији и филм који говори о ње-
говом делу, да се допуњује и да да сли-
ку ко је он у ствари био, јер ми знамо 
оно остало о њему. Ако не додамо шта 
је он урадио, онда нећемо довољно ра-
зумети ову причу – сугерисао је Пера 
Ластић.

Д. Ј.

Филмско вече у Српском клубу

Представљен документарни филм о Николи Тесли

Фалсификати са највишег нивоа
После изношења тужних утисака које су аутори филма о Нико-

ли Тесли понели из његовог опустошеног родног краја, на званичној 
интернет страници Министарства мора, туризма, промета и раз-
витка Републике Хрватске пронашли смо следећу информацију:

– Велики хрватски знанственик и изумитељ Никола Тесла дио је 
насљеђа којим се Хрватска представља у САД као привлачно ту-
ристичко одредиште. У посебном недјељном додатку листа Њујорк 
Тајмс, који је приредила Еуропска туристичка комисија (ЕТЦ) коју 
чине 34 земље чланице из Еуропе, међу којима и Хрватска, све оне 
су истакле своје познате особе које обиљежавају 2006. годину. У 
другим еуропским земљама то је година Рембранта, Моцарта, Бе-
товена, а Хрватска се представља својим генијем Николим Теслом 
чија се 150. обљетница рођења обиљежава. „Ова година је била при-
года представити Николу Теслу, великог хрватског знанственика 
и проналазача у Сједињеним Државама”, рекла је директорица Уре-
да Хрватске туристичке заједнице у Њујорку, Нена Комарица, ау-
торица хрватског чланка за недјељни додатак Тајмска под називом 
„Посјетите Еуропу”.

Снежана Миливојевић Ђорђе Шибалин

Никола Тесла
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Талас и неман Морски талас који је, као ре-
зултат неког подводног земљотреса, пре мно-
го миленијума нагло запљуснуо предео на 
којем је касније изграђен град Б. (тада се на 
рубу ове, сада изразито континенталне, об-
ласти још простирало море) оставио је трај-
не последице, па се приликом копања темеља 
неке куће, или извођења већих јавних радо-
ва још и дан данас пронађе по који костур дав-
но изумрлих морских бића, што даје посао 
истраживачима, новинарима и песницима, 
међу којима и песнику М. који такође није 
одолео искушењу да једном од поменутих не-
обичних костура посвети подужу пригодну 
песму:

Костур
Око овог костура
Некад је живела звер
Пливала по морима
Знајући циљ и смер
Сада је мртва прошлост
Ископана успомена
Нема
Непомична
Као нека ствар
Никад оживела
Као да није проживела
Свој велики
Слободни живот
Пробијајући се кроз масу
Сунцем обасјане слане воде
Ради набавке хране
И пуке разоноде

Милан Степанов

Никола Хајдин поново 
председник САНУ

Николи Хајдину, садашњем председнику Српске 
академије наука и уметности, 1. априла на Изборној 
скупштини убедљивом већином гласова продужен 
је председнички мандат. Од укупно 127 академика 
који су бирали између Хајдина и Василија Крестића, 
Хајдину су свој глас дала 93 члана САНУ, а његовом 
противкандидату припала су 32 гласа.
Академик Драгомир Виторовић је у име 52 члана 

Академије, међу којима су Љубомир Симовић, Ник-
ша Стипчевић, Милка Ивић, Милорад Павић, Ма-
тија Бећковић, Светлана Велмар Јанковић и други, 
предложио реизбор Николе Хајдина и два члана Из-
вршног одбора. Василија Крестића, кога је у име гру-
пе од 26 академика предложио Чедомир Попов, по-
држали су и Ерих Кош, Коста Чавошки, Михаило 
Марковић, Дејан Медаковић, Драгослав Михаило-
вић, Милорад Екмечић и други.

Доситејев европски пут
Ова година проглашена је годином великог српс-

ког писца, филозофа педагога и просветитеља Доси-
теја Обрадовића, на иницијативу Задужбине „Доси-
теј Обрадовић” из Београда, и уз подршку Владе Ср-
бије, а поводом обележавања двеста година од До-
ситејевог доласка у Србију. У Саборној цркви у 
Београду 1. априла са благословом патријарха Пав-
ла, одржан помен Доситеју Обрадовићу, који је пре-
минуо 28. марта 1811. године, а затим је уследило од-
ржавање округлог стола под називом „Доситеј међу 
нама – у сусрет новом издању Сабраних дела”.
У овом разговору учествовали су професори уни-

верзитета и приређивачи Сабраних дела Доситеја 
Обрадовића: Мирјана Стефановић, Душан Иванић, 
Миодраг Стојановић, Ненад Љубинковић и др Ми-
одраг Матицки, а присутни су били и представници 

министарстава просвете и културе, културно-про-
светних заједница Србије и Београда, као и пред-
ставници Срба из Мађарске и Румуније.
Како је нагласила управница Доситејеве задуж-

бине Мирјана Драгаш, овогодишњи програм обе-
лежавања два века доласка Доситеја у Србију но-
си назив „Востани Сербие”, са циљем духовне об-
нове српског народа. У оквиру овог програма, пре-
ма речима Мирјане Драгаш, до краја јуна биће от-
ворена обновљена родна кућа Доситеја Обрадовића 
у Чакову, са музејском поставком, а до краја годи-
не биће објављено и критичко издање целокупних 
дела Доситеја Обрадовића у шест књига. Такође, 
ове године први пут ће бити додељена новоуста-
новљена награда „Доситејев штап”, за допринос у 
просвети, култури и науци. Ово признање биће 
уручивано сваке три године. Крајем године биће 
одржани научни скуп и свечана академија, пос-
већени Доситеју. Поред низа концерата под нази-
вом „Доситејев европски пут”, биће организован и 
низ литерарних конкурса за ученике у Србији и ср-
пској дијаспори.

Слике тешког живота младих
Најстарији српски филмски фестивал, 54. „крат-

ки метар”, који је отворен 31. априла уручењем на-
граде за животно дело браћи Вранешевић – Предра-
гу и, постхумно, Младену, као и сваке године пред-
ставља многе домаће ауторе који у тешким услови-
ма реализују своје кратке игране, експериментал-
не и документарне филмове. Фестивал је почео про-
јекцијом филма „Симфонија руку” Владе Петрића, 
који је инспирисан теоријом кинестезије српског 
истакнутог теоретичара Славка Воркапића. Гово-
рећи о филму у сусрету са новинарима, Петрић је 
истакао да је осећао потребу да направи филм којим 
ће у пракси испитати идеје које је износио Ворка-
пић.
Прве фестивалске вечери у такмичарском програ-

му приказан је филм „Intra muros – једна сасвим 
обична прича”, Љиљане Првуловић, у којем ауторка 
говори о само једном од многобројних проблема мла-
дих у Србији.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Драгутин
При крају своје владавине Урош I је ступио у савез са Карлом Анжујс-

ким, владаром јужне Италије, против византијског цара Михаила VIII Па-
леолога. Тај савез, који је за циљ имао разбијање Византије и поделу њених 
територија, није напустио ни краљ Драгутин, али резултати тог савезништва 
су били далеко од циљева савезника.
Када је Драгутин (1276-1282) – пуним именом Стефан Драгутин па се у 

мађарским изворима и спомиње само као Стефан – преузео власт, Србија 
је била у добром економском стању што је појачало ратоборно расположење 
српске властеле према Византији. Владајући кругови су сматрали да треба 
искористити материјалне могућности и освојити нове територије. Међу-
тим, у Драгутиново доба нису постигнути никакви значајнији успеси про-
тив Византије. Чак су, при крају његове владавине, Византинци продрли до 
Липљања па се српска земља, речима савременика, нашла „у великом 
шкрипцу”. Раскорак између жеља и резултата изазвао је незадовољство 
властеле па је, такође по речима савременика, Србију захватила велика „уз-
буна”. Драгутин је, поред тога, доживео и лични удес.
Почетком 1282. године, Драгутин је тако несрећно пао с коња да је сло-

мио ногу. Тај удес га је и физички и психички тешко погодио па се, и ина-
че се налазећи у атмосфери незадовољства, на сабору у Дежеву одрекао 
престола у корист свог млађег брата Милутина.
Не зна се поуздано да ли се Милутин на сабору обавезао да ће после ње-

га на престо доћи Драгутинови потомци, како је Драгутин касније захте-
вао. Зна се, међутим, да је дежевским споразумом одређена посебна област 
која је остала у Драгутиновим рукама. У састав те области су улазили Руд-
ник, Ариље и Ускопље код Требиња, а можда и неки други крајеви. Веро-
ватно је Драгутин сам тражио те северне крајеве тадашње српске државе 
које су се налазиле на границама са Угарском. Он је, као што знамо, и род-
бински и политички био повезан са угарским двором па му је такав поло-
жај његове области пружао извесну гаранцију сигурности.
Две године касније, 1284. Драгутин је од угарског двора добио тзв. Мачван-

ско-босанску бановину коју је до тада држала његова ташта, краљица Јели-
савета. Под тим називом су се подразумевали крајеви уз јужну обалу Саве, 
укључујући и Београд, и североисточна Босна. Како се та област, осим Бос-
не око Усоре, називала и Сремом – у Угарској „оностраним” Сремом, за раз-
лику од данашњег Срема – Драгутин се понекад назива и „сремски краљ”.

Предраг Степановић

Мајстори за све

Д а ти завршим оно о псовкама. Чини ми се да се код нас Срба тешко пре-
лази једино преко оне која се односи на мајку и збoг кoje сe од вајкада пес-
ничило. Интересантно је да је Србин нa спoмињање мајке у погрдном кон-

тексту спрeман дa ти истог тренутка тресне флaшу o глaву, што потпуно 
одудара од његовог понашања када, на пример, жели да дoкaже дa није слaгaо, 
укрaо или прeвaрио. Тада ће изгoвoрити врлo чудну зaклeтву кoja je зaмeнилa 
„мajкe ми”, „кунeм сe”, „чaснa пиoнирскa рeч”. Врлo убeдљивo, држeћи руку нa 
грудимa, тaмo гдe je срцe, изгoвoриће: „‘бeш ми мaтeр!”. Пoслe сe чуди штo 
му oнaj прeкoпутa кaжe: „Лaжeш, ‘бeм ти мaтeр!” Узроци и последице те ин-
тимне радње oбичнo се размрсују у дeжурнoj стaници милициje.

Aкo изoстaвимо псoвкe кoje oбухвaтajу дeцу, и рoђeну и нeрoђeну (збoг чeгa 
бих ja сa нeoписивим зaдoвoљствoм увeо кaзну oдсeцaња jeзикa, којом је Сaдaм 
Хусeин прeтиo свoм нaрoду сaмo збoг пoсeдoвaња сaтeлитскe aнтeнe), оне 
би сe у српскoм jeзику мoглe пoдeлити нa:

– тeoлoшкe – oд Бoгa, прeкo свих пoпoвa, дo црквe
– нeкрoфилскe – свe мртвo: мajку, бaбу и остале прeткe
– сaдистичкe – „‘бeм тe сaкaтoг, ћoрaвoг, ћoпaвoг, нeспoсoбнoг…”
– мaзoхистичкe – „‘бeш мe лудoг, блeсaвoг, у глaву…”
– спoртскe – „‘бeм тe у нoгу, лoпту, жути кaртoн…”
– вoзaчкe – „‘бo тe oнaj кo тe учиo дa вoзиш, кo ти дaде дoзвoлу, ‘бeм тe у 

вoлaн…”
– инцeстне – „‘бo тe oтaц, дeдa…”
– шкoлскe – „‘бeм ти учитeљицу, jeдиницу, дoмaћи зaдaтaк…”
– метеоролошке – „‘бeм ти кишу, сушу, пoплaву…”
– aнaтoмскe – „‘бeм тe у руку, лaкaт, увo, oкo…”
– нaдобудне – „….ћу ти сeстру, свaстику, другaрицу”
Наравнo, нeмoгућe je свe спoмeнути.
Осим овог нашег мајсторства, евидентно је још једно: прoшлo свршeнo 

врeмe зачас смeштамо у будућнoст, штo oстaлим нaрoдимa уoпштe нe пoлa-
зи зa ни зa рукoм. Не знам како би, на пример, они рекли: „‘бo сaм ти кeву кaд 
тe будeм у’вaтиo!”
Ето, видиш. Нисмо нешто нарочито богати, али нам је зато језик пребо-

гат. Oстaли мoгу сaмo дa нaм зaвидe, акo уoпштe буду успeли дa пo’вaтajу 
штa смo хтeли дa им кaжeмo. Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Поступање у крајњој нужди
Србија наредне седмице креће у одсудну 

дипломатску офанзиву за Косово. Многи се 
слажу – одоцнелу. Ипак, први у јуришу биће 
одлазећи премијер Војислав Коштуница који 
ће на седници Савета безбедности пренети про-
тивљење Србије плану Мартија Ахтисарија. 
Колико сутра посебан државни тим упутиће се 
широм планете, од Африке преко Азије, не би-
ли посетио све земље које су чланице Савета 
безбедности УН.
Све очи су упрте у Русију. Срби су, као и 

обично, подељени. Има и оних који Путинов 
вето не виде као спас, већ га се прибојавају. 
Њихова логика каже да је Косово велика бри-
га на врату српског народа. Ако руски пред-
ставник дигне руку против, наставиће се аго-
нија. Званичном Београду су пуна уста 15% 
територије, коју му насилно одузимају, док ни-
ко не помиње 19% становништва. То „станов-
ништво”, додуше, не плаћа порез и не признаје 
државу, али „иде у пакету” са територијом. 
Српска политичка елита, међутим, не брине 
како би се млада албанска нација (просек го-
дина је 26) уклопила у српско друштво, јер их 
многи не би ни „уклапали”. Ваљда би их ос-
тавили да живе у гету. Нико и не помишља на 
„труле” политичке компромисе, који би сва-
како уследили ако би се и албанске партије 
укључиле у парламентарни живот Србије. Ка-
ко би се Коштуница снашао на челу оне вла-
де у којој би министар полиције био Хашим 
Тачи?
Мада се српском премијеру не могу оспори-

ти владарске способности. Његова теничка вла-
да у оставци влада уредбама и декретима – на 
недозвољен начин. Усвајањем уредбе о привре-
меном финансирању прекршен је Устав и не-
колико закона, онај о буџетском систему, али 
и Закон о Влади. Тако бар кажу правни експер-
ти. Србија, међутим, нема ни Уставни суд, је-
дино меродавно тело у овом случају, тако да 
одлазећи Кабинет ствари може да правда ви-
шом силом.
Тако је један министар изјавио да уредба није 

донета на незаконит начин јер „Влада ништа 
друго није могла да уради пошто Скупштина 
не функционише”(!?). Када су га новинари пи-
тали како је могуће да техничка влада доноси 
такву одлуку и да ли тиме она, у ствари, пос-
таје права влада, министар Париводић је одго-
ворио: „Шта је друго могла да уради Влада, чак 
и да јесте незаконита одлука? Али ја мислим 
да није незаконито јер, и поред правних осно-
ва, постоји и правни принцип који се зове пос-
тупање у крајњој нужди.”
Један од судија (блокираног) Уставног суда, 

Светозар Чиплић, не слаже се у потпуности. 
Он каже да је „веома опасно што влада пре-
мијера Војислава Коштунице делује ван закон-
ских надлежности”, мада нас теши да се „још 
увек не ради о диктатури”(!?). Он сматра да 
председник Србије Борис Тадић мора што пре 
да одлучи: хоће ли (тог истог) Коштуницу поз-
вати за мандатара или ће расписати нове избо-
ре.
Што се састављања нове власти тиче, испа-

ло је да се нација све време налазила у обмани 
и незнању. Иако су сви причали о томе да је 
Војислав Коштуница кандидат за мандатара, 
последњих дана из његове странке шире гла-
сине како се њихов председник двоуми! У пи-
тању је крајња нужда.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Буш и Путин о Косову

Владимир Путин је рекао Џорџу Бушу да се 
Русија противи наметању решења за Косово. 
„Руска страна је потврдила принципијелан став 
да је против наметања било каквих сценарија и 
да је за налажење решења које би било при-
хватљиво и Београду и Приштини”, кажу у 
Кремљу. Разговор је вођен на иницијативу аме-
ричког председника.

Признање за Чанка
Лидеру Лиге социјалдемократа Војводине Не-

наду Чанку додељен је Грб Истарске жупаније, 
најзначајније признање те регије. Свечаност је 
обављена у Пули, а у образложењу награде се на-
води да је Чанак, као председник Скупштине Вој-
водине, веома допринео успостављању и раз-
вијању сарадње Војводине и Истре. Даље се на-
води да се у својој политичкој борби увек исти-
цао као регионалиста и борац за децентрализа-
цију, а током 90-их година и као истакнути про-
тивник Милошевићевог националистичког ре-
жима.

Још један Караџић
Лука Караџић, брат Радована Караџића, опту-

жио је Сједињене Америчке Државе да су пре-
кршиле тајни договор да неће гонити његовог 
брата ако се повуче из јавног живота.
У изјави за Асошијетед прес, Лука тврди да је 

амерички изасланик Ричард Холбрук постигао 
такав договор 1996. године, значи након што је 
Хашки трибунал против Радована Караџића по-
дигао оптужницу за геноцид који су наводно по-
чиниле српске трупе током рата у Босни 1992-
1995.

Сезаме, отвори се
Ликови из најпопуларније америчке дечје се-

рије „Улица Сезам” учествоваће у пројекту за де-
цу на Косову. Уједињене нације финансираће про-
јекат у оквиру ког ће Велика жута птица и оста-
ли другари подучавати децу на Косову толеран-
цији, кроз адаптацију чувене дечје серије с нај-
дужим емитовањем у САД.

Велика незапосленост у 
Србији

Наредних година висок проценат радника у Ср-
бији остаће без посла. Аутори извештаја „Србија 
– Процена тржишта рада” покушали су да, на про-
шлонедељној презентацији у београдском Међу-
народном пресцентру, објасне да је реч о неиз-
бежном проблему који ваља решити онако како 
су то учиниле многе источноевропске земље. Гор-
дон Бечерман, из Светске банке, оценио је да про-
блем може да се реши развојем приватног секто-
ра и флексибилним облицима запошљавања.
Тренутна стопа незапослености у Србији је 21,6 

одсто, а 20,9 уколико се не рачунају они од 15 до 
20 година. „Млади, који ће ускоро завршити шко-
ловање, морају бити сигурни шта их чека, а не не-
сигурни у своју будућност. О томе желимо посеб-
но да разговарамо са новом владом”, напоменула 
је Керолин Јунгр, шеф мисије Светске банке у 
Београду, напоменувши да се у Србији стално 
ставља нагласак на краткорочне мере запошља-
вања и социјалну заштиту а не види будућност у 
дугорочним мерама и активном тражењу посла.
У наредне две-три године врло је тешко пред-

видети стопу незапослености, уколико се не 
створи повољнија клима за приватни сектор, 
сматра Гордин Бечерман и истиче две кључне 
фазе кроз које и, мора да прође: „Најпре, то је ве-
лики број отпуштања и тешка социјална ситуа-
ција на тржишту рада. Потом следи отварање 
бројних радних места у приватном сектору. А да 
би до тога дошло, ваља пребродити јаз између 
послодавца и државе и довести их за преговарач-
ки сто, дакле успоставити широк социјални дија-
лог.”

Лондон суспендовао контакте с Техераном

Нова криза на Блиском Истоку
На Иранској државној телевизији прошле неде-

ље су приказани недавно ухапшени британски ма-
ринци, а одобрена је и посета британских званич-
ника заробљеним Британцима. Званични Техеран 
је, истовремено, негодовао због британског об-
раћања Савету безбедности УН, и вршења прити-
сака на Иран.
Тиме Лондон и Техеран нису нимало приближи-

ли своје ставове по решавању питања ухапшених 
британских маринаца, који су, по тврдњи Техера-
на, запловили иранским водама. Напротив, ситуа-
ција се и даље заоштрава. Британски Форин офис 
саопштио је прошле недеље да је приказивање 
ухапшених британских војника на иранској држав-
ној ТВ „потпуно неприхватљиво”. Велика Брита-
нија је, истовремено, саопштила да је привремено 
суспендовала билатералне контакте с Ираном.
Иранске власти су, са своје стране, упозориле да 

ће одложити најављено ослобађање једне припад-
нице британске војске која је заробљена заједно са 
осталим британским војницима, ако Лондон пи-
тање њиховог заробљавања изнесе пред Савет без-
бедности УН. Тачније, ослобађање Феј Терни до-
ведено је у питање, јер је ирански шеф диплома-
тије Манушер Мотаки одбацио могућност да ће 
припадница Краљевске ратне морнарице бити ос-
лобођена „у среду или четвртак”, негирајући ра-
није најаве да ће заробљена Британка бити  осло-
бођена поменутих дана. 
Британске власти су затражиле од Савета без-

бедности да хитно позове Техеран да ослободи ма-
ринце и да подржи саопштење у коме се наводи да 
су маринци деловали у ирачким територијалним 
водама, које су под мандатом УН на ирачки захтев. 
Британски Форин офис изразио је оштру забрину-
тост – поводом емитовања снимака на иранској ТВ 
– да су ухапшени британски војници изложени 

претњама и притисцима у иранском заточениш-
тву. 
Иранска понуда британским дипломатама да по-

сете заробљене војнике није, према саопштењу Фо-
рин офиса, још стигла у Лондон као званична по-
нуда Техерана. Са позивом „за неодложно осло-
бађање свих војника” Техерану се прошле недеље 
обратио и Хавијер Солана, високи представник ЕУ 
за спољну политику. Техеран је, међутим, поручио 
да се политика Ирана последњих 27 година није 
предавала пред уценама или притисцима, и опту-
жио Запад да покушава да уцењује Иран полити-
зовањем заробљавања петнаест припадника бри-
танске морнарице.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

25 година од рата 
за Фокландска острва

2. априла 1982. године, навршило се 25 го-
дина од почетка Фокландског рата. Тада-
шња британска премијерка Маргарет Тачер 
послала је моћну армаду од сто бродова у од-
брану слабо настањеног поседа, удаљеног ви-
ше од десет хиљада километара, који су Ар-
гентинци преко ноћи запосели. Фокландски 
рат, завршен поразом Аргентине, трајао је 
74 дана, од 2. априла до 14. јуна 1982, када је 
у Порт Стенлију, главном граду Фокланда, 
подигнута британска застава. Укупна стра-
дања износила су око 900 погинулих, од тога 
на аргентинској страни 655, а на британској 
255 војника изгубило је живот. „То је више од 
наших заједничких губитака у Ираку и Авга-
нистану”, напоменуо је поводом годишњице 
британски премијер Тони Блер, у жељи да 
подсети на величину жртве. Британски од-
говор на аргентинску инвазију био је опасно 
хазардерски и храбар, али једино исправан, 
рекао је Блер, наглашавајући да у питању није 
била само одбрана британског суверените-
та него и принципа. „Не може се на такав 
начин земља припојити, нити људима намет-
нути друга власт.”
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Последње упозорење – 
са Сатурна

На северном полу нама пријатељске плане-
те Сатурн, налази се чудан шестоугаоник, о 
чему сведоче снимци са војаџера („1” и „2”). 
Уочен је још 1977. године, али делимично, због 
угла под којим је сниман са америчких лете-
лица.
Сада су се, међутим, попели изнад саме 

планете где им се хексагон указао у свој својој 
величини – 25.000 километара у пречнику (као 
две Земље). Необична структура има готово 
геометријски правилне странице. Изгледа као 
подручје ведрине у облацима и сеже до 75 ки-
лометра изнад површине планете Прстено-
ва. Занимљиво да се унутар самог шестоуга-
оника настављају концентрични кругови ка-
рактеристични за небеска тела.

„Никада ништа слично нисмо видели ни на 
једној планети”, изјавио је Кевин Бејс из ла-
бараторије за млазни погон у саставу НА-
СА.
На северном полу планете Сатурн влада 

зима. Она тамо траје 15 година. За две годи-
не почиње пролеће, па ће војаџери моћи да при-
ђу ближе. И да нас обрадују открићем.
Несвакидашња појава забележена је и на 

јужном полу Сатурна. Велики ураган – као 
две трећине Земље.
Нешто се озбиљно догађа. Шта су то опет 

смислили Сатурнијанци показаће нам време. 
Ми смо се, ето, надали нападу с Марса, али 
су Марсовци заказали. Живот на Земљи је пре-
пун изненађења. А тек живот на Сатурну!

Који ли је геометријски облик следећи баш 
ме занима. Да није петокрака? Или неко сло-
во, ћирилично, на пример. Или можда цело 
упозорење исписано на енглеском. У преводу 
на српски: „Готови сте!”. Ја мислим да је све 
то због Косова.
Ускоро заиста очекујем електронско писмо 

на адресу Пентагона, НАТО и администра-
ције у Бриселу.

„Земљани, последњи пут вас упозоравамо 
да ће те бити сурово кажњени ако са нашом 
небеском браћом Србима, наставите да се 
понашате као Јупитеријанци према Плутон-
цима и Уранцима! Уколико се Косово не вра-
ти у окриље Србије (плус излаз на Егејско мо-
ре – дакле Солун и приобални део у дужини 
од 25 километара, плус излаз на Јадранско 
море тј. стари српски град Дубровник са за-
леђем и острвима Пељешац, Голи оток, Кор-
чула и Вис, плус Република Српска у саставу 
Мачве са административним седиштем у 
Шапцу, плус Сантово у Мађарској и статус 
дистрихта за Сентандреју укључујући По-
маз, Калаз и Чобанац, али и српске енклаве на 
Чепелу, плус чланство у Европској унији и сло-
бода за Ратка Младића и остале српске ви-
тезове) бићемо принуђени да на вас пошаље-
мо Хексагон Турбо Инџекшен, тајно оружје 
Николе Тесле, Србина сатурнског порекла, 
који је свој изум депоновао на нашу планету 
кад је ономад пролазио овуда.
Кад смо већ код историје да поменемо и 

традиционално добре односе између српског 
и сатурнијанског народа који су успоставље-
ни још у време светог српског цара Лазара, 
који је баш са Косова посетио Сатурн и на-
шем тадашњем председнику Прстенку Са-
турнићу поклонио уво султана Мурата.” Крај 
цитата.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Гана, Конго и Јужноафричка Република изрази-
ли су забринутост, а и Индонезија је изузетно скеп-
тична према Ахтисаријевом предлогу. Има про-
стора да се с тим земљама још више разговара.

Вук Јеремић,
саветник председника Србије

Ветон Сурои је већ провео месец дана на путо-
вањима по Азији и Африци. Чини ми се да су Албан-
ци и овог пута били паметнији и бржи од нас.

Оливер Ивановић,
један од представника Срба с Космета

Руски вето у Савету безбедности на план Ах-
тисарија да се распарча Србија, да се самовољно 
прекроје наше државне границе, и вето Русије на 
брутално отимање 15 одсто српске територије, 
има у најдубљем смислу историјски значај за Ср-
бију и српски народ.

Војислав Коштуница,
технички премијер Србије

Премијер Србије Војислав Коштуница од Ср-
бије прави руску колонију. Није у питању само ос-
лањање на руски вето, него стављање судбине 
Србије у руке једне стране силе и потчињавање 
Србије Русији.

Милан Протић,
функционер Демохришћанске странке Србије

Не могу да размишљам о Русији која после свега 
не би уложила вето. Онда би се мој свет срушио, и 
за мене не би било места у политици. Нећете ме 
видети док сам жив, осим ако не дођете у моје се-
ло. Да ли ми ту нешто можемо да спречимо, да ли 
може да падне кривица на било кога ко се тог ча-
са налази на власти ако САД, НАТО и ЕУ одлуче да 
је независно Косово и Метохија? Нема кривице.

Томислав Николић,
заменик председника Српске радикалне странке

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Интервју Џона Незбита Политици

Србији боље ван ЕУ
„Србија не би требало да уђе у Европску 

унију и било би јој боље да се определи за са-
радњу са целим светом него да своје слободе 
ограничи чланством у ЕУ”, рекао је у интер-
вјуу објављеном у београдском дневном листу 
„Политика” Џон Незбит, човек чија се пред-
виђања економских, политичких, технолошких 
кретања и промена у свету могу сматрати вео-
ма поузданим.
Незбит, Американац са пребивалиштем у Бе-

чу, боравио је прошле недеље у Београду где је 
одржао предавање студентима Универзитета 
Мегатренд. Човек чија је биографија крцата 
признањима, носилац 15 почасних доктората, 
некадашњи саветник америчких председника 
Кенедија и Џонсона, руководилац у компанија-
ма „Ај-Би-Ем” и „Кодак”, верује да би за Србију 
било боље да задржи статус независности.

„Зашто је врховни циљ у Србији улазак у ЕУ? 
То би била погрешна одлука. Европска унија 
пролази кроз кризу и процеси хармонизације, 
који су у току, оптерећују мале чланове зајед-
нице. Европске интеграције би вашој земљи, 
поред повластица, донеле и ограничења. Мој 
савет је да задржите независност, као што је то 
учинила Швајцарска”, сматра Незбит.
На питање да ли Србија има потенцијал Швај-

царске, која у својим банкама чува огроман свет-
ски капитал, Незбит одговара: „Зашто да не, све 
од вас зависи. Срби добро играју кошарку, за-
што не би били успешни и на другим пољима? 
Европска економска заједница је била добра за-
мисао, јер је од њеног оснивања почео период 
мира у Европи. Ипак, од тренутка када је ЕЕЗ 
прерасла у Европску унију, постала је и ограни-
чавајући чинилац за земље чланице.”

Кина би, по Незбитовом мишљењу, била до-
бар избор за српског стратешког партнера, 
САД такође, а најбоље би било оставити отво-
рена врата за сарадњу са свим државама све-
та: „Кина се развија страховитом брзином. 
Ипак, САД ће још дуго задржати водећу пози-
цију. У овом тренутку кинески бруто домаћи 
производ је осам пута мањи од америчког, ма-
да ће га, уколико се настави садашњи тренд 
развоја, достићи за 40 година. Кина је тренут-
но светска радионица захваљујући пре свега 
јефтиној радној снази”. Незбит, међутим, пред-
виђа да ће плате радника у Кини у будућнос-
ти достићи ниво у развијеним земљама, па ће 
се тада „светска радионица” преселити – у Аф-
рику.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Недостатак лидера
„Највећи недостатак у целокупној светској 

политици јесте то што нема изразитих лиде-
ра”, каже Незбит и додаје да је невоља са по-
литичарима Европске уније у томе што су то 
људи који решавају проблеме, што је прева-
зиђен приступ, а не они који трагају за при-
ликама”. Незбит оцењује да је ЕУ зауставила 
пријем нових чланица под изговором да је до-
шло до „умора због увећања”, мада, када се 
чита између редова, види се да је то у ствари 
био начин да се Турска задржи изван Уније. 
Нове државе – чланице ЕУ представљају, пре-
ма мишљењу Американца, њен додатни ква-
литет и „свежу крв”, али, са друге стране, оне 
губе много због ограничавајућих европских 
прописа. „Бугарска и Румунија су чланством 
у ЕУ, које доноси одређене повластице, доби-
ле и гомиле папира на којима су ситним сло-
вима исписани прописи који до тада нису ва-
жили у овим државама, а који су од тренут-
ка пријема у Унију ступили на снагу. Ти про-
писи за Бугаре и Румуне значе увођење до-
датних и оптерећујућих ограничења. Жели-
те ли да се и вама то деси?”

Један брачни пар од-
лучио да ове зиме 
проведе недељу да-
на у јужним крајеви-
ма. Из пословних 
разлога муж је отпу-
товао један дан 
пре своје жене. 
Када је сти-
гао, ушао је 
у хотелску 
собу, изва-
дио свој лап-
топ и одмах 
послао маил својој жени. 
Међутим у адреси је изоста-
вио једно слово тако да је 
маил стигао удовици која 
је управо покопала сво-
га мужа. Та иста управо 
је прегледала своју пош-
ту… Када њен син улази 
у собу види своју мајку како онесвешћена лежи 
на поду. Његов поглед пада на монитор где 
стоји:
За: моју преосталу жену
Од: њеног прерано отпутовалог мужа
Предмет: стигао сам
Најдража, управо сам стигао. Већ сам се сна-

шао и видим да је све спремно за твој сутрашњи 
долазак!
Желим ти леп пут и очекујем те.
С љубављу твој муж!

П. С. Паклено је вруће овде доле!!!
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Основна школа „Новак Радонић” у 
Молу (Бачка) прославила је дан 
школе. Том приликом је на позив 

директорке Снежане Дошић трочлана 
делегација: Драгомир Дујмов, Љубин-
ка Георгијевић и Аница Пандуровић 
из Српске школе у Будимпешти бора-
вила у молској школи где више од 600 
ђака учи у мађарским и српским 
одељењима. Позив није био случајан. 
Наиме, директорка Снежана Дошић је 
као гостујућа учитељица, више од јед-
не деценије радила и својим умећем и 
трудом увелико унапредила рад нижих 
разреда Српске основне школе у глав-
ном граду Мађарске.
Дана 30. марта у гимнастичкој сали 

молске школе приређен је свечани про-
грам на српском и на мађарском јези-
ку. Наступио је школски хор, чуле су 
се рецитације, извођене су нумере мо-
дерних и ритмичких плесова, додеље-
не су награде литерарних и ликовних 
остварења основаца из овог питомог 
бачког места на обали Тисе. Програм 

је био добро увежбан, лепо изведен и 
трајао је дуже од сат времена, а да при-
том нико није приметио како брзо про-
лази време, што потврђује да се уложе-
ни труд педагога и ученика исплатио. 
Још истога дана делегација из Будим-
пеште имала је прилику да се упозна 
са радом основне школе „Новак Радо-
нић”. Од како је у молској школи ди-
ректорка Снежана Дошић у њој се све-
чано обележава Божић, Дан светог Са-
ве, 15. март, а такође се на веома леп на-
чин прославља и рођендан сликара и 
писца Новака Радонића који је рођен 
31. марта 1826. године у Молу. Дирек-
торка Снежана Дошић је изразила 
жељу да се у скорој будућности успос-
тави сарадња између молске и наше Ср-
пске школе у Пешти која би била вео-
ма привлачна и корисна за обе стра-
не.
Још истога дана Драгомир Дујмов 

је одржао књижевно преподне у 8. раз-
реду говорећи и читајући делове из 
свога романа „Воз савести”. Одабир 
није био случајан. Наиме, у Молу и да-
нас живе потомци некадашњих опта-
ната Срба из Мађарске – између оста-
лих и директорка Снежана Дошић – 
чији су преци двадесетих година про-
шлог века напустили Ловру и Калаз. 
Занимљиво је да смо међу ученицима 
и педагозима приликом ове посете 
упознали и потомке тих давнашњих 
оптаната.
Након успешне свечаности следила 

је права војвођанска вечера уз тамбу-
раше. Том приликом је Драгомир Дуј-
мов, заменик директора, предао пок-
лон директорки Снежани Дошић за-
хваљујући се на позиву у нади да ће се 
међусобна сарадња успешно оствари-
ти.
Дана 31. марта приређен је Дан 

спорта на којем су учествовали ђаци 
али и педагози Основне школе у Мо-
лу.

У Нађкерешу од 24. до 25. марта од-
ржано је државно првенство у 
кошарци Савеза ђачког спорта у 

коме су учествовале средње школе, 
укључујући и нашу екипу Српске 
гимназије у Будимпешти. У конку-
ренцији је било осамнаест екипа. Так-
мичиле су се мушке а такође и женс-
ке екипе. У црвено-плаво-белој муш-
кој екипи, коју је водио професор Де-
јан Чичић, играли су следећи учени-
ци: Милош Дукић (капитен екипе), 
Вељко Бурић, Стефан Пољак, Ненад 
Шкорнички, Вања Вуковић, Иван 
Миљковић и Душан Олујић. Помену-
та екипа је током такмичења у Нађке-
решу освојила 10. место.
Женску екипу Српске гимназије 

водила је професорка др Јованка Лас-
тић, у њеној екипи нашле су се: Неда 
Перишић (капитен екипе), Наталија 
Петровић, Ивана Чупић, Ана Митро-
вић, Татјана Милосављевић, Петра 
Прћић, Ведрана Рацић, Милана Дмит-
ровић и Бојана Милошев Латовљев. 
Наша женска екипа на овом држав-
ном турниру освојила је 6. место.
Екипе су биле смештене у веома 

добрим ђачким домовима где су се 
упознале са осталима учесницима. На 
крају првог, веома напорног дана, би-
ло је свечано отварање на коме су 
представљене све екипе. Из Будим-
пеште су биле две екипе, једна из Бу-
дима и друга, наша Српска гимназија 
из Пеште. Биле су ту и многе друге 
екипе укључујући и екипу из Мохача 
са којом се наша еки-
па дружила. У про-
граму су учествовали 
плесни парови који су 
играли латиноаме-
ричке плесове, поја-
виле су се и мажорет-
киње које су програм 
учиниле веома за-
нимљивим.
Наше девојке су у 

два дана одиграле че-
тири веома ватрене 
утакмице од којих су 
победиле на два меча. 
Прва утакмица је би-
ла против школе „Фе-
ренц Маја” коју су ср-
пске кошаркашице 
поразиле са 31 разли-
ке (43:12), док су дру-

ги сусрет изгубиле играјући против 
прошлогодишње победнице -средње 
школе из Карцага. Црвено-плаво-бе-
ле девојке су одлично и победоносно 
играле против „Мезеберија”. Четвр-
та утакмица је протекла у веома ве-
ликој и жестокој борби. Наше девојке 
су одиграле утакмицу и водиле три 
четвртине, да би на самом крају сус-
рета, у задњим тренуцима изгубиле 
са три разлике. Ову драматичну утак-
мицу су кошаркашице Српске гимна-
зије играле против екипе из Егера. 
Познавајући способности наше еки-
пе, професорка др Јованка Ластић је 
знала да су девојке могле да прођу 
боље, али како се каже, важно је учес-
твовати. Цела екипа ишчекује следећу 
утакмицу.
На крају другог дана приређено је 

свечано затварање државног такми-
чења у кошарци којем није присуст-
вовала екипа Српске гимназије јер 
је тада већ била на путу за Будим-
пешту.
Утисци су позитивни, а дружење је 

такође било одлично јер су се сви 
учесници овог шампионата сприја-
тељили и створена је одлична кому-
никација међу играчима.
Екипе Српске гимназије у Будим-

пешти се захваљују Српској фонда-
цији, Српској самоуправи II кварта 
као и Српској самоуправи III и IX 
кварта на пруженој финасијској по-
моћи.

Марта Гајин

Српска гимназија у Будимпешти

Државно такмичење 
у кошарци

Незаборавни боравак у Молу

Кошаркашице СОШИГ у Нађкерешу

Грга Олах
Чекајући цвет

Чекајући цвет да замирише
Тражимо мирис
У логичном ваздуху пустиње

Мирис можда није имао среће
Можда је заиграо
Неки неочекивани ветар
И наметнуо празнину ваздуху

Али можда се мирис сакрио
Или заспао

Због нечега је можда потребно
Да се играју жмурке
Са осетљивим чулима пчела

Можда, можда…
Чекајући цвет да замирише
У глави нам пустоше
Време и празнина

Делегација будимпештанске Српске школе у Молу са директорком Снежа-
ном Дошић

Биста Новака Радонића у Молу



Будимпешта, 5. април 2007. 11

инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо инфо Инфо инфо

Недељни лист Срба у Мађарској. Ад ре-
са: Српске народне новине, 1065 
Budapest, Nagymező u. 49. Те ле фон: 475-
0654. Главни уредник: Милан Сте па нов, 
секретар редакције: Милица Вукајловић. 
Оснивач и издавач: Срп ски демократс-
ки савез. За издавача: Андрија Роцков. 
Финансира се на основу мањинског за-

кона из државног буџета посредством Државне задужбине за мањине. Суфинансијер: 
Министарство културе и медија Републике Србије. Лист дистрибуира Мађарска пош-
та, 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, 
(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

HU ISSN 1215–072 x

VIII српски језички камп „Вук Караџић”
од 03. – до 09. јула 2007. Балатонфењвеш

Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српском самоуправом 
у Печују и Српском самоуправом II кварта у Будимпешти, осми пут 
организује летњи језички камп „Вук Караџић”, од 03. 07. до 09. 07. 2007.
у Балатонфењвешу на обали Балатона.
Очекују се пријаве деце од другог разреда основне школе до десетог 

разреда гимназије.
Рок за пријављивање: до 30. априла 2007.
Износ уплате:15.000 фт.
Рок уплате: до 15. јуна 2007.
Табор се организује са циљем да се унапреди знање српског језика 

и познавање српске културе.
Информације можете добити на број телефона ССМ: 331-53-45 од 

Јадранке Драгојловић и Милана Ђурића, моб.: 06/70-771-4823, др Јо-
ванке Ластић, моб.: 06/70-337-2589.

Дан српског филма у Будимпешти 
у биоскопу „Örökmozgó”

Дан српског филма у Будимпешти одржаће се у организацији 
Амбасаде Републике Србије у Мађарској, Српске самоуправе у 
Будимпешти и Мађарског филмског архива, 13. априла (петак), 2007. у 
биоскопу „Örökmozgó”.

– У 16.30 сати – „Кад будем мртав и бео” (1967)
режија: Живојин Павловић, главна улога: Драган Николић
– У 18.00 сати – промоција филма „Где цвета лимун жут”
(играни и документарни филм)
режија: Здравко Шотра, сценарио: Здравко Шотра, Милован 

Витезовић
наратор: Драган Николић
– У 19.45 сати – разговор са гостима, учествују: Здравко Шотра, 

Драган Николић, Милован Витезовић
– У 20.30 сати – „Зона Замфирова”
режија: Здравко Шотра, главна улога: Драган Николић

Народносни дани у Бати
Од 13. до 15. априла у Културном центру „Barátság”, у органиазцији 

мањинских самоуправа одржаће се Народносни дани у Бати.
У оквиру манифестације учествују грчка, хрватска и српска мањина.

13. април, петак у 18.00 сати – Отварање изложбе мањинских 
учесника

14. април, субота у 18.00 сати – Гастрономско вече
грчки, хрватски, српски специјалитети и пића

у 19.00 сати – бал – свирају оркестри „Мидрос” и „Дунавски бисери”
15. април, недеља у 16.00 сати – Сусрет културних удружења

Називи и адресе:
Szentendrei Szerb Klub, 

Kulturális Egyesület
2000 Szentendre, paprikabíró u. 12.
Порески број:195889286-11388531
Szerb Demokratikus Szövetség
1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Порески број:19176516-1-42
Szerb Iskoláért Alapítvány

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
Порески број:18154135-1-42
Battonyai Szerb Általános 

Iskoláért és Óvodáért 
Alapítvány

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
Порески број:188371677-1-04

„Bánát” Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.
Порески број:19084729-1-06

„Tabán” Szerb Folklórcentrum 
Egyesület

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
Порески број:18062025-1-42

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi 
Hagyományőrző Egyesület

6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 
40.

Порески број:18352773-1-03
„Opanke” Szerb Hagyományőrző 

Kulturális Egyesület
2013 Pomáz, Wörösmarty u. 14/a.
Порески број:18668102-1-13
Pomázi Szerb Kisebbségért 

Alapítvány
2013 Pomáz, Szerb u. 8.

Порески број:18669316-1-13
Задужбина Јакова 

Игњатовића
Порески број: 19656939-1-42

Помажите са 1% личног дохотка наше 
институције, задужбине и културно-

уметничка друштва

Помажите своју Цркву и најстарију српску задужбину
Thököly Száva Alapítvány – adószám: 18661208-1-13

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – technika szám: 0420

Фестивал 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 по-
четком 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.

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.

Ускршњи бал у Сантову
КУД „Весели Сантовчани” приређује Ускршњи бал

8. априла 2007. с почетком у 20 сати
у сантовачкој Сватовској дворани

Свира оркестар „Споменар” из Кљајићева (Србија) и
оркестар „Зора”, под руководством Крунослава Агатића-Киће.

Сваког госта очекују томболе и пријатна изненађења
Понуда: вечера, бифе. Улазница: 1.500 фт

Резервације столова код Евице Чатић-Козић
Телефони: 06-79-454-495, 06-30-5090-048

БЕШИЋ, Ален
Начин дима
Краљево, Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани” 2004

Б. ФОКИ, Иштван
Петроварадин – историјски ро-
ман
Превео Ласло Блашковић, Нови 
Сад, Иштван Фоки, 1977

ХАДЏИ Поповић, Ивана
Замка
Београд, „Филип Вишњић” 2004

МИХАИЛОВИЋ, Мирослав
Сол на рану
Београд, „Филип Вишњић” 2004

МИЛОРАДОВИЋ, Петар
Слајдови
Краљево, Народна библиотека, 
„Стефан првовенчани” 2004

МИЛОШЕВИЋ, Ненад
Места (изабране песме), поговор 
Милован Марчетић
Краљево, Народна библиотека, 
„Стефан Првовенчани” 2004

НЕНАДОВИЋ, Светлана
Жути јорган (приче из детињства)
Београд, Гутенбергова галаксија, 
2004

НЕШИЋ, Станиша
Европа на роговима бика
(фантазмагорија птичије перспек-
тиве са музама и неопходним бе-
лешкама)
Београд, Српска књижевна задру-
га, 2004

ОГЊЕНОВИЋ, Вида
Путовање у путопис
Зрењанин, Градска библиотека, 
„Жарко Зрењанин”, 2004

ПАВИЋ, Милорад
Предео сликан чајем
2. изд. Сарајево, Свјетлост, 1989

ПАВИЋ, Милорад
Душе се купају последњи пут
Нови Сад, Матица српска, 1982

ПЕТРОВИЋ, Растко
Људи говоре
Београд, Стубови културе 2002

Нова лепа књижевност у Библиотеци ССМ



православље Православље православље православље православље православље

Патријарх московски и целе Ру-
сије Алексиј Други нагласио је 
током разговора са министром 

иностраних послова Црне Горе Ми-
ланом Роћеном да приликом устав-
ног конституисања Црне Горе не 
треба обраћати пажњу на самозвану 
Црногорску православну цркву, са-
општено је из Московске патријар-
шије.

„Ми не желимо да се мешамо у 
унутрашње послове Црне Горе, али 
сматрамо да би у уставном консти-
туисању ваше државе правилно би-
ло да се наведу основне вероисповес-
ти, рецимо православље, ислам и не 
обраћати пажњу на самозвану Црно-

горску православну цркву”, казао је 
Алексиј Други.
У саопштењу се наводи да митро-

полит црногорско-приморски Амфи-
лохије ужива велико поштовање и 
ауторитет код православних верни-
ка у Русији.
Министар Роћен је истакао да су 

односи Црне Горе с Русијом и у про-
шлости и сада приоритет црногорс-
ке спољне политике.
Он је изразио уверење да ће ње-

гов сусрет с руским патријархом 
послужити јачању разумевања из-
међу две државе и два народа, ис-
тиче се у саопштењу званичне Под-
горице.

Његова Светост Патријарх мос-
ковски и цијеле Русије Алексеј II 
изјавио је да у савременим условима 
свештенство мора бити много актив-
није у јавној проповеди.

„Данашња омладина је подвргну-
та многим утицајима, од којих су 
многи туђи нашој вери и култури. И 
управо у оваквим условима многи од 

Цркве очекују делатно мисионарс-
тво”, рекао је Патријарх Алексеј. Он 
је истакао да се „не можемо више за-
тварати у црквена дворишта и да је 
неопходно изаћи и проповедати међу 
народом”. По речима Патријарха, не-
ки мисионари већ покушавају да нађу 
нови језик, разумљив како омладини 
тако и савременом човеку уопште.

Не обраћајте пажњу

Против абортуса
Митрополит црногорско-примор-

ски Амфилохије поручио је у писа-
ној изјави за јавност да треба добро 
размислити да ли је достојно Скуп-
штине Црне Горе озакоњење аборту-
са у новом уставу, јер то значи „оза-
коњење абортирања и негирања не-
пролазног човековог смисла и до-
стојанства”.

„Жена и њена богомдана утроба, 
створена и призвана да буде радио-
ница живота, свесно или несвесно се 
претвара у радионицу смрти”, иста-
као је митрополит Амфилохије.
Он је подсетио да је о питању абор-

туса поведена расправа на Скупшти-
ни Црне Горе током расправе о Пред-
логу нацрта устава Црне Горе, са ал-
тернативама.

„Цивилизација која озакоњује 
абортус, односно чедоморство, пред-
ставља притајено некрофилску ци-
вилизацију, у суштини античовечну 
и човекомрзилачку цивилизацију. Ту 
ништа не помаже позивање на 
`конзервативно̀  и `модерно̀  пои-
мање живота: живот је свевремена и 
надвремена светиња”, поручио је 
митрополит Амфилохије. Он је под-
сетио да је „живот апсолутна вред-
ност” и додао: „Позивање на навод-
на права жена на ̀ део свога тела̀ , зна-
чи свођење саме жене, мајке на део 
нечијег другог тела, што значи – на 
потпуно и крајње обезличење а ти-
ме и обезвређење и рашчовечење чо-
века”, оценио је митрополит Амфи-
лохије.

Парох подгорички јереј Вели-
бор Џомић упозорио је јавност да 
најаве из подгоричког Центра сав-
ремених уметности и канонски не-
признате „Црногорске православ-
не цркве” о насилном преузимању 
цркве Светог Димитрија у Подго-
рици значе „пропагирање насиља 
и рушења државе Црне Горе”.
Црква Светог Димитрија, која 

се налази у оквиру комплекса Цен-
тра савремених уметности, под ју-
рисдикцијом је Митрополије цр-
ногорско-приморске и пароха под-
горичког јереја Велибора Џомића, 
који у њој чинодејствује.

„Изјаве и наступи Стева Вучи-
нића, портпарола псеудо рели-
гијске полицијске секте која себе 
назива Црногорска православна 
црква, превазилазе оквире циви-
лизованог понашања. То је одавно 
престало да буде став и постало је 
пропагирање насиља, рушења 
правног поретка Црне Горе, и због 
тога су те изјаве од данас у над-
лежности државног тужиоца и 
надлежних државних органа”, ре-
као је Џомић.
Коментаришући одлуку којом 

је Центар савремених уметности 
дозволио каноски непризнатој Цр-
ногорској православној цркви да 
користи Дворску капелу на Кру-

шевцу за верске обреде, Џомић је 
позвао надлежне у тој институ-
цији да појасне како су постали 
власници цркве Светог Димит-
рија.

„Нека наведу који је основ сти-
цања цркве Светог Димитрија у 
њихово власништво. Одавно црк-
ве нису власништво комуниста, 
него су власништво цркве Божије 
на земљи”, поручио је Џомић. Он 
је рекао да је одлука Центра сав-
ремених уметности да уступи цр-
кву Светог Димитрија канонски 
непризнатој цркви „валидна исто 
толико као да су дали на ко-
ришћење Неуропсихијатријску 
клинику која се такође налази у 
кругу Центра”.
Председник Одбора за промо-

цију канонски непризнате Црно-
горске православне цркве Стево 
Вучинић најавио је на конферен-
цији за новинаре да ће „убрзо ли-
тургијом у капели у којој се краљ 
Никола последњи пут у независ-
ној држави помолио за спас наро-
да симболички најавити почетак 
службе у свим црквама и манас-
тирима”. Вучинић је такође рекао 
да ће након Васкрса канонски не-
призната ЦПЦ почети преузи-
мање храмова Митрополије црно-
горско-приморске.

Најава и пропагирање насиља

Напад на Дечане
У непосредној близини манасти-

ра Високи Дечани 30. марта, око је-
дан час после поноћи одјекнула је 
снажна експлозија која је пробудила 
манастирско братство. Монаси који 
су још били будни, међу њима и игу-
ман манастира епископ Теодосије, 
потврдили су да се најпре чуо тихи 
прасак, потом звиждук у трајању од 
око 2 секунде, после чега је уследи-
ла јака детонација у непосредној бли-
зини манастира.
Граната је највероватније испаље-

на са брда изнад манастира.
Сви монаси који се сећају миноба-

цачких напада 17. марта 2004, када је 
у околини манастира пало 7 миноба-

цачких граната, препознали су сли-
чан звук и експлозију.
Иначе, манастир Високи Дечани 

гранатиран је поред 17. марта 2004. још 
два пута од доласка снага КФОР-а, у 
фебруару и јуну 2000. године о чему 
је КИМ Инфо-служба извештавала 
јавност. У јуну 2000. КФОР је потвр-
дио да је око манастира пало 9 мино-
бацачких граната. Ниједан починитељ 
ова три минобацачка напада није про-
нађен и доведени пред лице правде.
Припадници италијанског КФОР-

а који обезбеђују манастир и који у 
близини манастира имају војну базу, 
одмах су реаговали после експлозије 
и кренули у потрагу за нападачима.

Подршка српском народу
Са благословом архиепископа ка-

зањског и татарстанског Анастасија, 
1. априла је у сали Удружења компо-
зитора Републике Татарстан одржан 
хуманитарни концерт „Српска Гол-
гота”, као знак подршке српском на-
роду, преноси сајт казанске епар-
хије.
На концерту су учествовали: Ка-

мерни хор „Преображење”, хор хра-
ма Воздвижења Часног Крста, му-
зички састав „Jazzia”, Камерни гу-
дачки квартет и др. Учесници су из-
водили духовну, класичну и народ-
ну музику. Сав приход од овога кон-
церта дариван је фонду за обнову 
храма Пресвете Богородице у Кне-
шпољу.

Проповедајте свуда


