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�	 СРПСКЕ	НАРОДНЕ	НОВИНЕ

М ањински савет у Печују 4. ју-
на одржао је још једно засе-
дање: на дневном реду седни-

це налазиле су се две тачке и то: до-
дела овогодишње мањинске награде 
и тачка „рaзно”.

Приликом форума, којем је при-
суствовала и др Милица Павлов, 
потпредседник Самоуправе Срба у 
Печују, чланови Мањинског савета 
су прихватили и изгласали предлог 
да ове године, по питању доделе 
мањинске награде града, кандидата 
да, односно, предложи русинска 
мањина.

У „рaзном” једино је размотре-
на међународна конференција о 

школству која ће се приредити 
крајем прве недеље јула. На поме-
нутој приредби предавање ће одр-
жати и представници хрватске и 
пољске мањине у Печују а није не-
замисливо да ће у име српске за-
једнице у престоници Жупаније 
барање реферат на поменутом сим-
позијуму поднети и др Милица 
Павлов.

У сваком случају, мањине се 
марљиво припремају за учешће на 
научном скупу који ће, за цело, у ве-
ликом броју окупити стручњаке и 
области школства и народносног жи-
вота.

Предраг	Мандић

Дан	града	у	Батањи

Б атањци су и ове године свечано 
прославили Дан града, а праз-
новање мештана, које је упри-

личено 27. маја, на позив Самоупра-
ве Срба у Батањи почаствовали су и 
гости из побратимљеног Беочина, 
Србије, предвођени Зораном Те-
шићем, председником Општине Бе-
очин.

Посетивши своје побратиме, Бе-
очинци су и овом приликом боравак 
у граду на румунско-мађарској гра-
ници искористили за преговоре о на-
ставку веома плодне сарадње са ба-
тањским Србима а присуствовали су 
и свечаној скупштинској седници 
посланичког тела Батање на којој је 
поздравни говор одржао Јожеф Кар-
шаи, градоначелник насеља у којем 
сложно живе Румуни, Срби и Мађа-
ри.

И овогодишња прослава Дана гра-
да садржала је бројне културно-за-
бавне програме у којима су учество-
вали и ученици батањске Српске ос-
новне школе. На бини, постављеној 

на игралишту, чланови фолклорне 
секције предвођени учитељицом 
Станиславом Гајић извели су две ко-
реографије: „Вoјводину” и „Ужи-
цe”.

Публика је топло, бурним аплау-
зима поздравила играчко умеће ђака 
Српске основне школе а и у настав-
ку је доминирала забава која је при-
ведена крају уличним балом.

Иначе, током целог дана, деца су 
уживала највише, наиме, одлуком 
посланичког тела града, поводом 
Међународног дана деце, малишани 
су бесплатно могли да користе разне 
форме забаве, игара, а били су пода-
рени и слаткишима.

У сваком случају, и овогодишња 
прослава града Батање протекла је 
свечано, у знаку опуштености, заба-
ве и дружења а реализацију тради-
ционалне манифестације потпомог-
ли су и бројни спонзори који ће, са-
свим је сигурно, и догодине подржа-
ти „Дaн града Батање”.

П.	М.

Смотра српских црквених хорова у Румунији

Успешан	наступ	наших	
хорова	у	Темишвару

У	организацији Епархије теми-
шварске и Савеза Срба у Руму-
нији, 2. јуна текуће године у Те-

мишвару је одржана 15. по реду 
Смотра српских црквених хорова у 
Румунији.

Милошћу Божјом и благословом 
Његовог преосвештенства епископа 
будимског Господина Лукијана, на 
традиционалној манифестацији поја-
вило се 15 дечјих и 50 црквених хо-
рова, а међу учесницима смотре на-
лазили су се и наши црквени хорови 
из Бате и Деске.

Пре фестивала, у Саборном хра-
му, служен је призив Св. Духа а по-
том је уследила литија. На Тргу ује-
дињења одржан је и дефиле прили-
ком којег су деца носила плакате са 
именима хорова и називима места, 
хорске заставе, а у мимоходу су учес-
твовали свештеници и сви учесници 
смотре. Нису изостали ни представ-
ници Савеза Срба у Румунији пред-
вођени председником Славомиром 
Гвозденовићем, представници Срп-
ског конзулата у Темишвару и друге 
истакнуте личности.

Фестивал су, иначе, отворили на-
ши хорови: „Слoга” из Деске и „Кнeз 
Лазар” из Бате који су по три предив-
не духовне песме отпојали и на тај 
начин дали својеврстан печат тради-
ционалној манифестацији на којој је 
доминирала љубав према Богу, Црк-
ви, дружење, заједничко слављење 
Бога.

Окончањем смотре, сви гости поз-
вани су на заједнички ручак после 
којег су и Срби из Мађарске проше-
тали градом и пуни доживљаја кре-
нули својим кућама.

Како рекоше учесници са терито-
рије Будимске епархије, наступ у Те-
мишвару био је незабораван и остаће 
дуго у памћењу, поготово зато јер је 
Смотра српских црквених хорова до-
казала да је вредно гајити и негова-
ти српску духовну музику „јeр је она 
израз наше унутрашњости, душе и 
молитвеног осећаја. Православна цр-
квена песма је пре свега молитва, 
разговор човека и његове душе са Бо-
гом”.

П.	М.

Одлука	о	додели 
мањинске	награде

Aктивности	Еврорегије	ДКМТ
Н а тромеђи Кибекхаза, Беба Ве-

ке и Мајдан-Рабе, где се спајају 
мађарска, румунска и српска 

граница, 2. јуна одржан је Дан евро-
регије „Дунав-Криш-Мориш-Тиса” 
који су отворили Ана Мађар, пред-
седница скупштине Самоуправе Жу-
паније Чонград, Тихомир Симић, 
потпредседник Извршног већа АП 
Војводине, национални координатор 
ДКМТ за Војводину и Константин 
Остафичук, председник Жупаније 
Тимиш.

Приликом Дана еврорегије, пово-
дом којег је привремено отворен и 
гранични прелаз, химну Европске 
уније, Бетовенову „Oду радости” из-
вели су ученици Музичке школе из 
Кибекхазе, а потом су о важности 
евроинтегративних процеса, са-
радњи чланица из трију земаља и 
добрим, квалитетним еврорегионал-
ним односима говорили руководио-
ци жупанија које, моментално, имају 
доминантну улогу у остваривању 
што успешније еврорегионалне са-
радње. Она се, иначе, у последње 
време све више ослања на унијске 

фондове који поспешују прекогра-
ничну сарадњу, а и о њој се говори-
ло на скупштинском заседању евро-
регије које је приређено у месту 
„Sinicolau Mare”, у Румунији. Скуп-
штинари су размотрили актуелне и 
будуће активности еврорегије а го-
ворили су се и о евентуалном отва-
рању канцеларије ДКМТ у Бриселу, 
која иницијатива је за сада до даљњег 
одложена…

Одржан је и погранични крос уче-
ника из Кибекхазе, Беба Веке и Мај-
дан-Рабеа које насеље је 3. јуна било 
домаћин богатог културно-уметнич-
ког програма а приређене су и спорт-
ске манифестације.

Еврорегија „Дунaв-Криш-Мориш-
Тиса” марљиво ради на унапређењу 
положаја и будућности шест милио-
на грађана, при чему би посебно мес-
то могла да има предвиђена изградња 
заједничког индустријског парка на 
самој тромеђи, од које се очекује еко-
номски напредак и бољитак живота 
држављана Србије, Мађарске и Ру-
муније.

П.	М.

Наступ	наше	фолклорне	групе	у	Батањи

Хорови	„Слoга”	из	Деске	и	„Кнeз	Лазар”	из	Бате	успешно	су	представили	
нашу	заједницу	у	Темишвару
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Будимпешта, 14. јун 2007. �

Т радиционална приредба мањин-
ских самоуправа XIII кварта ове 
године одржана је у недељу, 3. 

јуна. Манифестација је започела све-
чаном поворком коју су чинили пред-
ставници десет мањина предвођени 
члановима српске самоправе. На по-
четку богатог културног програма 
председник Петар Остоић искорис-
тио је прилику да поздравивши пред-
ставнике општине и друге присутне 
госте, у најкраћем представи рад на-
ше организације у овом делу града.

Публици се поред осталих фол-
клорних група краћим програмом 
представило Културно-уметничко 
друштво „Табан”, док су се за љу-
битеље доброг залогаја под тзв. ср-
пским шатором пекле кобасице, ће-
вапи и пљескавице. О заиста фан-
тастичном успеху говори податак 
да је 650 порција плануло за тили 
час, а ред пред нашим штандом 
није јењавао све до касних попод-
невних сати.

С. М.

Т рећа по реду Скупштина Само-
управе Срба у Мађарској одр-
жана је у суботу, 9. јуна у згра-

ди црквене општине у Будимпешти. 
До измештања места одржавања ску-
па дошло је на идеју председника 
Љубомира Алексова и у сарадњи са 
Епархијом будимском, у намери да 
се на овај начин покаже добра воља 
и жеља за што тешњим и плодотвор-
нијим контактима две највише црк-
вене и политичке организације.

Скуп је започео у згради Текелија-
нума где су посланике поздравили бу-
димпештански парох о. Мирослав 
Шешевић, председник ССМ Љубо-
мир Алексов и председник црквене 
општине Милан Кићевац. Након што 
су присутни погледали Галерију епис-
копа, изложбу посвећену 150. го-
дишњици рођења Николе Тесле и све-
чану салу, попели су се на трећи и че-
тврти спрат где су погледали об-
новљене собе за смештај ђака, студен-
та и ђачких екскурзија, које би, како 
је речено, током јесени и ефективно 
требало да буду пуштене у рад.

Чланови Скупштине обишли су 
затим Саборни храм светог Ђорђа и 

упознали се са његовим историјатом, 
а након што је о. Мирослав Шеше-
вић скуп обавестио о намерама црк-
вене општине да зграду парохије ус-
коро поруши и на истом месту саг-

ради нову, која би садржала салу, 
библиотеку и мањи музеј, Скупшти-
на је и званично започела са радом.

После усвајања дневног реда, пред-
седник, Љубомир Алексов присутне 

је у најкраћем упознао са активнос-
тима у протеклом периоду и замолио 
да се још једним гласањем потврди 
одлука о избору појединих чланова 
одбора за културу и одбора за школ-
ство. Наиме, на захтев државних ор-
гана, позивајући се на одредбе зако-
на о мањинама, од Скупштине је за-
тражено да се избор обави квалифи-
кованом већином гласова.

Иако се у вези са овим ставом 
скупштинари нису сложили смат-

рајући да законске одредбе нису до-
вољно експлицитне, формални зах-
тев на крају је испоштован па је тако 
избор Томислава Семлера (одбор за 
културу), Катице Рус и Јулијане Ко-
торчевић (одбор за школство), квали-
фикованом већином гласова поново 
потврђен. Овом приликом скупшти-
нари су изразили неслагање са новим 
захтевима за слање скупштинских 
записника на мађарском језику у ве-
зи са чим ће се, како је најављено, у 
наредном периоду потражити и од-
говарајућа правна заштита.

У присуству адвоката ССМ, Дене-
ша Немеша потом је разматрана про-
блематика измене статута организа-
ције. Након што је г-дин Алексов 
констатовао да у вези са овим прав-
ним актом у међувремену од стране 
посланика нису стигле ни примедбе 
ни сугестије, на ову тему састанак је 
одржало уже руководство ССМ, али 
је с обзиром на краткоћу времена и 
озбиљност задатка детаљна распра-
ва о статуту још једном одложена.

У наставку донета је одлука о фор-
малном статусу потпредседника ССМ, 
Милана Ђурића, а члан Савета Мађар-
ског радија, Пера Ластић поднео је из-
вештај о једногодишњој активности у 
овом медијском телу. Договорено је да 
се, ако је то могуће, до летњег распус-
та одржи још један састанак, на којем 
би се размотрило питање измене пра-
вилника рада Самоуправе. С. М.

Трећа Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској

Скупштинари обишли зграду Текелијанума

Народносни дан у XIV кварту

Дружење три нације
Добра посета, одлично расположење

Једна од занимљивих мањинских 
приредби приређена је прошле су-
боте у XIV кварту Будимпеште. 

Овом приликом у Дому народности од-
ржана је заједничка манифестација на 
којој су се, свако на свој начин, пред-
ставиле грчка, бугарска и српска само-
управа овог дела града. Врело јунско 
поподне није спречило велики број за-
интересованих да се прошетају до мес-
та догађаја где су све придошле чека-
ла разна пријатна изненађења.

Српска самоуправа на челу са Ксе-
нијом Сушић-Марков за ову прилику 
у згради Дома народности организова-
ла је мању ретроспективну изложбу 
слика са Ликовне колоније у Сентанд-
реји, а у пространом и лепо уређеном 

дворишту пекли су се ћевапи и пљес-
кавице. У улози кувара веома успешно 
се опробао наш уважени књижевник, 
Драгомир Дујмов, директор Ђачког до-
ма у Будимпешти, а у поподневним са-
тима публика је могла да ужива у крат-
ком, али атрактивном наступу Култур-
но-уметничког друштва „Табан”.

Организатори српског дела мани-
фестација побринули су се дакле да 
се широј јавности представе из више 
аспеката, а у сарадњи са по темпера-
менту сличним народностима, Грци-
ма и Бугарима, направљена је приред-
ба која се заиста може похвалити и 
добрим расположењем и одличном 
посетом.

С. М.

Мањински фестивал у XIII кварту

Гастрономија и фолклор

Ј една од новооснованих мањинс-
ких самоуправа у новом избор-
ном циклусу јесте и српска само-

управа у Тукуљи, где је крајем про-
шле недеље у тродневној посети бо-
равила женска рукометна екипа из 
Црвенке. Намера наше организације 
била је да овогодишњи рад започне 
успостављањем спортске сарадње са 
неким војвођанским местом, а избор 
је на крају пао на рукомет, у којем Ту-
куља постиже значајне резултате.

Том приликом 8. јуна одржана је 
пријатељска утакмица са Тукуљчан-
кама у којој су спортисткиње из Вој-
водине изгубиле резултатом од 41:21. 
Иако су спортско знање и срећа би-

ли на страни екипе из Мађарске, ат-
мосфера на утакмици била је добра, 
а игра фер и коректна. Дан је окон-
чан заједничком вечером уз музици-
рање домаћег оркестра Лацике Ха-
ласа.

За рукометашице су приређени и 
додатни програми па су тако поред 
обиласка српских цркава у Чипу и 
Ковину, последњег дана боравка по-
сетили и Будимпешту. Како председ-
ница српске самоуправе, Зора Пејо-
вић каже, у најскорије време биће ор-
ганизована и узвратна посета са на-
мером да се створе сви потребни ус-
лови за братимљење два насеља.

С. М.

Почетак сарадње Тукуље и Црвенке

У знаку спорта

Скупштинари ССМ испред здања Текелијанума

Гласање на трећем овогодишњем заседању Скупштине ССМ
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У	организацији Главног оде-
лења за националне и етнич-
ке мањине при Уреду пре-

мијера, 1. и 2. јуна у Гимазији „Вaле-
рија Кох” у Печују одржана је дво
дневна конференција која је имала 
циљ да осветли положај електрон
ских и писаних медија мањина.

Циљ саветовања, које је отвори-
ла Ерика Немет, генерални дирек-
тор Оделења за националне и етнич-
ке мањине при Уреду премијера, био 
је да се покрене расправа и осветли 
проблематика питања правне регу-
лативе дигитализације телевизије и 
радија, односно, да се да свеобухват-
на слика стања мањинских медија а 
у том раду учествовали су чланови 
мањинских уредништава Мађарске 
телевизије и Мађарског радија, раз-
них народносних листова, представ-
ници земаљских мањинских само-
управа, међу њима и Љубомир Алек-
сов, председник Самоуправе Срба у 
Мађарској, парламентарних страна-
ка, експерти за медијску проблема-
тику итд.

Након поздравних речи Петера 
Ташнадија, градоначелника Печуја 
и Роберта Штејна, шефа Печујског 
регионалног студија Мађарског ра-
дија, о стратешким питањима ди-
гитализације говорила је др Илди-
ко Шаркади, главни политички са-
ветодавац при Уреду премијера, 
која је истакла да ће о законској ре-
гулативи ове проблематике 18. јуна 
гласати Мађарској скупштини и 
постоји реална нада да ће политич-
ке странке, Мађарски парламент ус-
војити закон.

Наравно, при изради законске ре-
гулативе као што је то нагласила 
госпођа Шаркади, нису биле изос-
тављене ни мањине, а пошто се 
стратегија дигитализације сматра 
веома важним питањем и даље се 
очекују примедбе, савети, предло-
зи који се могу поднети још барем 
пола године.

О практичној примени дигитали-
зације у јавним медијима говорили 
су још и Петер Вари и др Балаж За-
хар, главни саветодавци при Уреду 

премијера који су наговестили да ће 
до краја 2011. године бити изврше-
на дигитализација телевизијских 
канала, а што се тиче радијских, код 
њих не важи поменута година…

Наравно, у припремама преласка 
у потпуну дигитализацију потреб-
но је да држава донесе стратегију 
која ће дефинисати помоћ телеви-
зијама, радијима па и самим грађа-
нима. И управо у том домену своје 
резерве и бојазан изразио је Габор 
Гелерт Киш, председник Курато-
ријума Мађарског радија који је ка-
ко себи тако и учесницима форума 
поставио питање: да ли су мањинс-
ке редакције свесне у каквом ће се 
медијском систему наћи након 2011. 
године, да ће сарадници народнос-
них редакција савладити све оне 
препреке које ће донети новине ди-
гитализације?

Говорећи о проблемима и про-
грамским новитетима Мађарског 
радија, Јожеф Сајли, пот-
председник Мађарског ра-
дија изразио је своје задо-
вољство што се емисије на 
мањинским језицима, иако 
на средњој фреквенцији, 
свугде чују, уједно је најавио 
да ће се од 1. септембра на 
поменутим таласима укину-
ти емисија „Jó ebédhez szól a 
nóta” („Уз добар ручак гласи 
песмa”): уместо ње у подне 
ће се емитовати музика 
мањина.

Пера Ластић, члан Кура-
торјума Мађарског радија 
навео је низ проблема који 
чекају на решавање. Он је 
пре свега упозорио на прав-
ни положај мањинских ре-
дакција при Мађарском ра-
дију који није регулисан у 
самом Статуту поменуте ме-
дијске установе, затражио је 
да се обезбеде финансијски 
оквири припремања емисија 
и персонални услови за рад, 
указао је на важност архиви-
сања и стручног усаврша-
вања новинара мањинских 

редакција, пажњу је посветио и са-
радњи кровних медијских кућа у 
Мађарској и матичним земљама на-
родности, да би на крају нагласио 
важност стручне спремности теле-
визијских и радијских сарадника 
приликом прелажења на дигитали-
зацију.

О положају мањина у медијима 
говорили су и бројни други позвани 
гости, а крајем првог дана конферен-
ције, учесници су посетили Печујс-
ки регионални студио Мађарске те-
левизије и Печујски студио Мађар-
ског радија где су се упознали са ра-
дом мањинских уредништава.

Другог дана симпозијума, број 
учесника се знатно смањио… О 
примедбама и препорукама омбуд-
смана за националне и етничке 
мањине у вези са положајем мањин-
ских медија, самосталности нови-
нарске, уређивачке политике гово-
рио је др Ласло Форика, док је са на-
чинима финансирања мањинских 
листова присутне подробније упоз-
нао Мартон Молнар, директор Јав-
не фондације за националне и ет-
ничке мањине у Мађарској.

О положају и медијској ситуацији 
Хрвата у суседној Аустрији више 
појединости изнели су Габријела 
НовакКарал, секретар Хрватског 
центра у Бечу и Петар Тиран, глав-
ни и одговорни уредник Хрватских 
новина.

Јанош Дароци Јока, уредник Ром-
ског магазина при Мађарској теле-
визији истакао је позитивна искус-
тва усавршавања и школовања мла-
дих новинара Рома на Мађарској те-
левизији, док је о могућностима ин-
тернета, као значајног средства у 
формулисању мањинског идентите-
та говорио Атила Варфалви.

О „Крoатици”, као првом елект-
ронском медију и издавачкој кући у 
власништву једне земаљске мањин-
ске самоуправе детаље је изнео њен 
директор Чаба Хорват.

У сваком случају излагања су би-
ла веома занимљива и корисна и 
учеснике подстакла на даља раз-
мишљања у вези са будућношћу 
мањинских медија, при чему ће од-
ређену улогу имати и медијски тим, 
формиран при Главном оделењу за 
националне и етничке мањине, при 
Уреду премијера.

На крају конференције Пера Лас-
тић, члан кураторијума Мађарског 
радија подвукао је следеће: „Треба 
да кoнстатујемо да док се раније го-
ворило да је породица једина која 
брине о преношењу идентитета, па 
смо рекли да је то школа, крајем 20. 
и почетком 21. века мора се рећи да 
у формирању идентитета заједница 
имају и медији. У протеклих десет 
година очуван је онај ниво који је 
раније стечен али су се у међувре-
мену медији и у Мађарској страхо-
вито брзо развијали а мањински ме-

дији то нису пратили, дакле, 
долази до релативног заос-
тајања и слабљења у прено-
шењу идентитета… Долази 
до јачања утицаја медија на 
мађарском језику на начин 
размишљања о идентитету 
наших људи. Сада предстоји 
дигитализација у електрон-
ским медијима и мислим да 
смо недовољно припремље-
ни за ову фазу, што може да 
доведе до још већег заос-
тајања, релативног заос-
тајања у односу на целокуп-
но стање медија у друштву 
што би имало катастрофал-
не последице. Дакле, треба-
ло би много више пажње, 
енергије уложити од стране 
мањинских заједница па та-
ко и од стране српске, да бис-
мо могли створити такве ус-
лове и такав ниво фунцкио-
нисања медија на српском је-
зику да би то одговарало 
оној функцији који имају ме-
дији у очувању једне зајед-
нице.”

Предраг	Мандић

Дводневна медијска конференција у Печују

„Медији	мањина	–	о	мањинама	у	медијима”

У	редовима	публике	био	је	и	Ђура	Поповић Илдико	Шаркади	саветник	при	Уре-
ду	премијера

Пера	Ластић	и	Љубомир	Алексов	у	паузи	конфе-
ренције
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П рдседник Самоуправе Срба у 
Мађарској Љубомир Алексов, 
у друштву представника оста-

лих националних мањина у Мађарс-
кој, недавно је био учесник два врло 
значајна састанка. Реч је о посетама 
председнику Мађарске Ласлу Шољо-
му и председници Парламента др Ка-
талин Сили. Према утисцима које 
нам је изнео, закључујемо да се не би 
могло рећи да су резултати оба ова 
сусрета задовољавајући. Док је саста-
нак са др Каталин Сили био прили-
ка за праву размену мишљења и 
идеја, сусрет са господином Шољо-
мом, поводом избора новог мањинс-
ког омбудсмана, могао би се назвати 
пуким задовољавањем форме:

– Моји утисци са састанка са пред-
седником Републике су прилично 
шаролики. Било је свакако позитив-
но што је господин Шољом примио 
представнике мањина на консулта-
ције приликом предлагања новог ом-
будсмана, а то је и његова законска 
обавеза. Међутим, када је реч о са-
мим разговорима, слика није тако по-
зитивна. Знало се да избор омбудсма-
на за мањине ускоро долази пред 
Парламент, тако да смо ми, представ-
ници мањина, благовремено међу со-
бом обавили консултације и усагла-
сили се да председнику Републике 
предложимо заједничког кандидата. 
Наш предлог је била др Милица Пав-
лов, али су се представници 12 мањи-
на, после обимне расправе усагласи-
ло да заједнички кандидат буде јед-
на друга госпођа, која је такође струч-
на и која тренутно обавља дужност 
декана Правног факултета у Печују. 
Са тим предлогом смо се и појавили 
код господина Шољома. Нажалост, 
тај разговор је био прилично једност-
ран пошто је председник остао код 
своје раније праксе да позива на кон-
султације, али да остаје код свог 
предлога. По закону, он о томе мора 
да се консултује са нама и ту обаве-
зу је мање-више обавио онако као 
што то чини и код политичких пар-
тија. Изашао је са својим кандида-
том, који ни за кога није представљао 
изненађење, пошто је то у штампи 
претходно већ било објављено. Ми 
смо га замолили да размисли и о на-
шем предлогу, који му је можда и 
претходно био познат, али је он ос-
тао код свог кандидата. За нас је то у 
неком смислу жалосно. Можда ће 
његов кандидат бити добар омбуд-
сман, али нам све ово говори да се 
мањинска проблематика у Мађарс-
кој све више своди на проблеме Ро-
ма. Ти проблеми свакако постоје и 
велики су, али мислимо да политич-
ки врх ове државе треба да обрати 
пажњу и на проблеме осталих народ-
ности.

Неприхватљиво је коришћење 
партијске праксе у нашем случају, јер 
политичке партије имају могућност 
да у Парламенту гласају за или про-
тив председниковог предлога. Дак-
ле, постоји могућност да тај предлог 
и не буде прихваћен. Нама је закон 
дао овај начин да утичемо на избор 
мањинског омбудсмана и мислили 
смо да ће се са више тежине имати у 
виду мишљење 12 законом призна-
тих мањина у Мађарској.

Шта је била главна 
тема сусрета ма
њинских председни
ка са председницом 
мађарског Парла
мента др Каталин 
Сили?
– Сусрет са др Ката-

лин Сили је протекао у 
веома пријатном ам-
бијенту, у њеном рад-
ном кабинету. У делега-
цији су били представ-
ници свих 13 мањина у 
Мађарској, а непосре-
дан повод за састанак је 
била идеја председнице 
Парламента да се ство-
ри једно стално консул-
тативно тело под рад-
ним називом Мањински 
форум. Његов циљ би 
био да представници 
мањина имају сталну 
прилику и могућност да 
се у оквиру тог тела 
срећу са представници-
ма посланичких фрак-
ција у Парламенту. У 
тим сусретима би учес-
твовали и стручњаци, 
односно представници 
мађарске владе, што 
значи да би то било јед-
но шире консултативно 
тело. С времена на вре-
ме пружала би се могућ-
ност да се са мањинс-
ким проблемима дирек-
тно упознају они чији је 
делокруг доношење за-
кона који регулишу ту 
проблематику. У Пар-
ламенту већ ради једно 
слично саветодавно те-
ло које окупља мађарс-
ке фракције и политичке представ-
нике или парламентарне посланике 
у околним земљама.

Наравно, ни једна страна не смат-
ра да се тиме замењује политичко за-
ступништво мањина у Парламенту. 
Међутим, пошто је очигледно да тај 
свој дуг мађарски Парламент није 
могао да реши, а највероватније да 
се у овом изборном циклусу то неће 
ни десити, сматрамо да је будуће 
формирање оваквог форума корак 
напред.

Да ли очекујете да ћете успети 
да на том форуму пласирате сва 
питања која се тичу српске 
мањине у Мађарској?
– У овом тренутку можемо само 

да се надамо да ће то заиста бити те-

ло где ћемо моћи да изнесемо све 
проблеме и заступамо наше интере-
се. Да смо до сада имали такву мо-
гућност, политичка јавност би сва-
како била боље информисана о на-
шим проблемима. Овога пута су сви 
представници мањина сагласни у 
томе да ће ова идеја, уколико се ос-
твари, бити корак напред. Добиће-
мо најнепосреднији начин за арти-
кулисање наших проблема и мис-
лим да ћемо и ми Срби умети да ис-
користимо ту могућност. Директни 
контакти са представницима поли-
тичких партија могу бити врло ко-
рисни и мислим да ће то бити при-
лика да још боље и снажније засту-
памо наше интересе. Можда је још 
важније то што је паралелно са овим 

збивањима, у редовима 
мањина покренут један 
нови тренд враћања 
оној мањинској полити-
ци која је раније можда 
била присутнија. Реч је 
о томе да и ми мањинци 
проналазимо онај ми-
нимум сагласности који 
је потребан да би се за-
једнички наступало 
пред органима власти, 
јер сваку нашу поделу 
власт може да искорис-
ти како би се на основу 
тога појавили закони и 
уредбе које најмање ко-
ристе нама, малоброј-
ним мањинама.
Да ли је међу представ
ницима мањина било 
речи о конкретним те
мама које би могле да 
се нађу на једном овак
вом форуму?

– До таквих разгово-
ра до сада није дошло, 
јер је позив од председ-
нице Перламента имао 
кратак рок, а са друге 
стране, сада је требало 
одлучити само о томе 
да ли уопште постоји 
политичка воља за раз-
мишљање о форми-
рању једног оваквог те-
ла. Пошто смо сви дали 
позитиван одговор, до-
говорено је да рад на 
реализацији започне 
током овог лета, како 
би форум био званично 
формиран до почетка 
јесени. Мислим да бис-
мо још током тих при-
према могли да се дого-

варамо о томе шта бисмо желели, 
мада треба најпре видети које мо-
гућности овај форум пружа. Дакле, 
треба урадити пословник, односно 
статут, како би и нама било јасније 
на који начин ће то тело функцио-
нисати и у којој мери нас схватају 
озбиљно.

Да ли су се приликом ових сусре
та чули наговештаји када би 
мањине могле да добију своје 
представнике у Парламенту и 
шта је, по вашем мишљењу, глав
на кочница у том процесу?
– Као наговештај се чуло спо-

мињање краја овог изборног циклу-
са, дакле најраније 2010. године, до 
када би, можда, политичке партије 
могле да се договоре како решити 
заступништво мањина у Парламен-
ту. Тренутно не видим да унутар 
партија постоји политичка воља за 
то, али се надам да ће оне схватити 
да мањине нису те које би евенту-
ално могле да утичу на ремећење 
односа снага у Парламенту. Наш 
циљ је да у Парламенту пре свега 
заступамо наше интересе. Али, ка-
ко још увек нема политичке воље за 
таквим решењем, ми смо једноглас-
но прихватили предлог о форми-
рању тела које ће можда ипак ути-
цати за промену овакве климе у 
Парламенту.

Драган Јаковљевић

Љубомир Алексов, председник ССМ о сусретима са челницима мађарске државе и Парламента

Мањинско питање се све више своди на ромско

О новом Мањинском форуму
– У овом тренутку можемо само да се надамо да ће будући Мањин-

ски форум заиста бити тело где ћемо моћи да изнесемо све пробле-
ме и заступамо наше интересе. Да смо до сада имали такву могућ-
ност, политичка јавност би свакако била боље информисана о нашим 
проблемима. Овога пута су сви представници мањина сагласни у то-
ме да ће ова идеја, уколико се оствари, бити корак напред. Добићемо 
најнепосреднији начин за артикулисање наших проблема и мислим да 
ћемо и ми Срби умети да искористимо ту могућност. Директни кон-
такти са представницима политичких партија могу бити врло ко-
рисни и мислим да је то прилика да још боље и снажније заступамо 
наше интересе.

Љубомир Алексов: „Можда ће кандидат председнка Шољома 
бити добар омбудсман, али нам све ово говори да се мањинс-
ка проблематика у Мађарској све више своди на проблеме Ро-
ма. Ти проблеми свакако постоје и велики су, али мислимо да 
политички врх ове државе треба да обрати пажњу и на про-
блеме осталих народности”.
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�	 СРПСКЕ	НАРОДНЕ	НОВИНЕ

Договор је договор. Представни-
ца Мађарске на мајском „Евро-
сонгу” у Хелсинкију, Ружа Маг-

долна, код претходног интервјуа за ср-
пски недељник замолила је сарадни-
ка СНН-а да јој пресними на ЦД срп-
ске песме – „Јесен стиже дуњо моја” 
и „Живот је један она бацила”, јер, 
пошто их много воли, намерава да их 
уврсти у свој други албум. У првом, 
„Ђурђевдан” је постао прави хит у 
Мађарској!

„Добар дан, Магда је. Да ли сте ус-
пели да ми пронађете изворне верзије 
песама о којима смо причали пред мој 
пут у Финску” – питала је Ружа нашег 
дописника.

„Наравно” – одговорио јој је.
„Можемо ли сутра у два поподне да 

се видимо у ТВ2, у пештанској Рона 
улици, испред другог улаза. На њему 
пише „МАФИЛМ” – питала је Ружа.

„Можемо, доћи ћу!”
Сутрадан, изненађење. Потписник 

ових редова са собом је повео и десетак 
ученика будимпештанске Српске гим-
назије, који су желели да упознају му-
зичку икону Мађарске, пореклом из Ср-
бије, попричају са њом, фотографишу 
се, добију аутограм (свако је уз ауто-
грам добио и насмејано срце које им је 
Магда на папиру нацртала). Ружа је од 
њих добила неколико бројева Српских 

народних новина у којем је објављен 
интервју са њом (и заједничка фотогра-
фија са Аницом Мандић, полуфиналис-
том популарног мађарског квиза „Звез-
де на леду”), а од аутора ове приче ЦД 
са две српске песме које намерава да 
препева. Одушевљено се захвалила, 
поздравила чланове редакције, а чита-
оцима ексклузивно открила да су се на-
кон наступа на „Евровизији” БиХ, Хр-
ватска и Израел понудили да јој издају 
нови албум, а Немачка и Финска пос-
лале предуговоре за серију мањих кон-
церата у елитним клубовима те две 
земље, као и продају свих њених песа-
ма у енглеској верзији.

– Већ четврту годину, од уласка 
Мађарске у Европску унију, у Будим-
пешти се, на отвореном, одржава 
„Концерт прикључења”. Тим пово-
дом, крајем јуна певаће Брајан Адамс, 
док ћу пре њега ја одржати коцерт. 
Организатор процењује да ће нас 
уживо слушати и гледати четврт ми-
лиона људи! – каже бачка Џенис Џоп-
лин на чистом српском језику, до-
дајући још један ексклузивитет из 
Хелсинкија. Продуценти из 42 држа-
ве, учеснице Фестивала, прогласили 
су је најбољим композитором на „Ев-
ровизији” и доделили јој велики пехар 
с посветом.

Властимир	Вујић

Дискусија о апсурдној лири на Mађарској 
академији наука
Пера	Милошевић	успешно	одбранио	

докторску	дисертацију
У	организацији Докторског већа Академије наука одржана је 31. маја 

2007. јавна дела Пере Милошевића са насловом: Апсурдна лира. 
Опоненти и чланови комисије су високо оценили дело нашег књи-

жевника и предложили да му се додели звање доктора академије на-
ука.

Током дискусије присутни су истакли у вези са темом дисертације три 
основне чињенице. Прво заслугу Пере Милошевића, који је после апсурд-
не драме први увео у књижевност појам апсурдне лире. Друго: да је овај 
појам тесно повезан са именом и опусом српског песника Васка Попе. Треће: 
да је апсурдна лира Васка Попе настала независно од западоевропске књи-
жевности, а не, као обично, да је пратила тенденције ове поезије.

Томе још можемо додати да је ово први случај да српски књижевник у 
Мађарској добије тако високо научно признање.

Никола	Ластић–Радомир	Ластић

Преминуо	Стеван	Раичковић,	
лауреат	награде	„Јаков	Игњатовић”

У последње време као да је комуникација између мене и света заказала. 
Вести и обавештења стижу до мене с таквим  закашњењем као да жи-
вим у пустињи а не у сред Будима. И за смрт пријатеља из давнашњих 

дана сазнао сам тек јуче, 10. јуна, а прошло је више од два месеца како је на-
пустио овај свет, како је заувек оставио оне који су га волели, поштовали и це-
нили његов изузетно богат и разгранат научни и културни рад.

 Први пут сам га срео средином шездесетих година на Филозофском фа-
култету у Новом Саду где је, као млад доцент, предавао историју југословен-
ских књижевности. Наш однос је тада био срдачан однос професора и ванред-
ног студента. Крајем шездесетих и током седамдесетих година, када је често 
долазио у Будимпешту да у овдашњим библиотекама истражује српску штам-
пу XIX века, зближили смо се посредством Стојана Вујичића, и наше поз-
нанство се постепено претворило у пријатељство. Касније, како су одмицале 
године, све мање смо путовали, и он и ја, па смо се ређе и виђали. Али кад год 
сам сазнао да борави у Будимпешти, тражио сам прилику да га сретнем. Та-
кве прилике сад већ више неће бити. А то је тешко схватити и прихватити. То 
боли. Боли кад човек изгуби некога кога је и волео и ценио.

 Верујем да за већину Срба у Мађарској не би било потребно рећи ко је био 
и шта је све радио и урадио Божидар Ковачек. Бошко, за све оне који су му би-
ли блиски. Али потребно је рећи за млађе, који тек сад стасају. И они треба да 
знају шта је све учинио, чиме је и у каквој мери задужио српску културу, ср-
пски народ, па и Србе у Мађарској.

 Божидар Ковачек је од младих дана паралелно радио на новосадском Фи-
лозофском факултету и у Матици српској. На факултету је предавао народну 
књижевност и историју југословенских књижевности до XX века, а у Мати-
ци српској је, почев од шездесетих  година, обављао разне научно-истражи-
вачке, организационе и управне послове. Поред тога је био и гостујући  про-
фесор на универзитетима у Београду, Будимпешти, Печују, Сегедину, Софији, 
Пловдиву, Вроцлаву, Познању и Берлину. Био је и један од оснивача новосад-
ске Академије уметности где је изабран за редовног професора и где је дуж-
ност декана обављао од 1976. до 1981. године.

 И поред тога што је волео да ради са студентима, Божидар Ковачек је нај-
више времена ипак посветио Матици српској. У четири мандата је био биран 
за потпредседника ове најстарије српске научне и културне установе, био је 
дуго година и управник Матичине библиотеке, а од 1999. био је председник 
Матице српске.

 Не могу се на овом месту набројати све установе у којима је током свог бо-
гатог радног века Божидар Ковачек имао разне функције (Стеријино позорје, 
Вукова задужбина итд.) Још мање се могу навести дела која је написао и обја-
вио. Све ће се то наћи, а у знатном делу се већ и налази у разним лексикони-
ма, библиографијама, књигама. Зато ћемо се ограничити на оне његове фун-
кције и радове који су непосредно везани за Србе и српску културу у Мађар-
ској. Поред бројних других задужења, Божидар Ковачек је био и члан Патро-
ната Задужбине Саве Текелије, а у низу његових дела се налазе и књиге „Те-
келијанумске историје 19. века” (1997), „Срби у Пешти марта 1848.” (2000), 
„Матица српска – Szerb Matica  1826-1864” (2001). Наравно, имају везе са на-
шим поднебљем и друга његова дела, као што су „Матица српска 1826-2001” 
(2001) или „Никола Тесла и Матица српска” (2006). Уосталом сва његова де-
ла имају везе са нама, као што и ми, будући да смо део целокупног српског 
народа и српске културе, имамо везе са свим његовим делима.

 Божидар Ковачек је својим животним делом заувек задужио цео српски 
народ, а посебно је много учинио и за Србе у Мађарској. Иако тешка срца при-
хватамо чињеницу да више није међу нама, да нам више неће доћи у посету, 
са судбином се морамо помирити. Остаје нам утеха да његово дело и даље 
живи, а  успомена на дивног човека и пријатеља ће остати докле год буде оних 
који су га познавали и волели. Предраг	Степановић

Сећање са тугом

Божидар	Ковачек	1930	–	2007

СНН и ЦД Ружи Магдолни

Српске	песме	за	нови	албум

Н едавно је стигла до нас вест да 
је преминуо Стеван Раичковић 
(Нересница 1928–Београд 2007) 

један од најпопуларнијих песника 
епохе после Другог светског рата и 
најзначајнији представник тзв. 
субјективног лиризма. Овај правац 
је на прелому четрдесетих и педесе-
тих година прошлог века заменио 
примат социјално ангажованог пес-
ништва идеолошког заноса.

Стеван Раичковић у својим пе-
смама окреће се личним емоцијама, 
исповедању себе, открива интимне 
тренутке сопствене интиме. Он је 
сав окренут свету природе, лишћу 
и травама, плавом небу и реци. У 
својим раним песничким књигама 
(Детињства 1950, Песма тишине, 
Балада о предвечерју 1955, Касно 
лето 1958, Тиса 1961) он је изразио 
спокојство у недрима природе и ва-

сељене, радост у повратку реци де-
тињства и једноставности. У овим 
песмама присутан је и град, али ис-
кључиво по својим негативним од-
ређењима.

У каснијим књигама Раичковићев 
мисаони лиризам прожима се тра-
гичним доживљајем пролазности и 
смрти (Камена успаванка 1963, Про-
лази реком лађа 1967, Записи о црном 
Владимиру1971 и др.). У песничкој 
техници и изразу он је приврженик 
традиционалних облика и везаног 
слога, а свој највећи домет дао је у 
строгој форми соната (Малена успа-
ванка). Повељу са медаљом Јакова 
Игњатовића уручио му је Стојан 
Вујичић 1999. године са образло-
жењем: „За изузетан допринос мо-
дерној српској лирици у другој поло-
вини нашег столећа”.

Никола	Ластић

Ружa		Магдолнa	са	ученицима	Српске	гимназије
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…И ТАЧКА
Жене са телом од бронзе. Доласком топ-

лијих летњих дана поново су се у граду Б. 
појавиле оне добро познате жене са телом од 
бронзе, са бронзаним раменима, попрсјем, 
леђима, бутинама и задњицама, које измиле 
из својих скровишта сваке године некако у 
ово време, па целога лета пролазе кроз град, 
шетају лево и десно, наизглед без циља и свр-
хе, на велику радост мушке популације Б, а 
песник М. се упорно труди да одгонетне ту 
тајну и да схавти где се све те жене скривају 
зими, зашто их нигде нема да разведре су-
морне, хладне дане, да развеју маглу и снег, 
зашто се скривају у својим скровитим легли-
ма, одакле може да их измами само мајско 
сунце, као да су сушта супротност вампира 
и као да их тама уништава, а светлост их 
снабдева снагом и лепотом, светлуцајући и 
враголасто играјући по њиховим бронзаним 
телима.


Јабука и пиринач. Последњих дана пес-

ник М. живи на јабукама и интегралном 
пиринчу, покушавајући да своје тело-буре 
мало стеше за предстојећу летњу сезону, и 
резултат је запањујући, маст цврчи и топи 
се као на сунцу, а на месту ње израња ста-
ро – у ствари још увек изненађујуће младо, 
некада добро познато, а до данас помало 
већ заборављено – тело песника, и М. не 
може да се начуди силној снази природе 
која је у стању да године рушења и раза-
рања поправи у року од само неколико не-
деља, под условом да јој се за то укаже бар 
мало шансе.

Милан Степанов

Изабрано ново председништво 
САНУ

На годишњој Скупштини Српске академије на-
ука и уметности, одржаној прошле недеље у 
Београду, изабрано је ново Председништво у 
саставу Драгош Цветковић, Драгомир Виторо-
вић, Драгутин Дражић, Милорад Екмечић и Ни-
кола Јанковић. На дневном реду Скупштине, осим 
избора, био је и извештај о раду Академије у 2006. 
години.

У уводној беседи председник САНУ Никола 
Хајдин истакао је да су просторним проширењем 
створени услови за ефикаснији рад Академије и 
њених института. Подсетивши на бројне обновље-
не и нове контакте са европским и светским на-
учним и културним институцијама, Хајдин је, 
међутим, указао на недовољан број радова Ака-
демије из хуманистичких дисциплина.

Једна од тема која је изазвала дискусију међу 
академицима била је старосна структура члано-
ва САНУ. О томе је говорио досадашњи потпред-
седник Академије Стеван Коички, који је навео 
да је највећи број академика старосне доби између 
75 и 85 година. Према његовим речима, једини 
академик млађи од 50 година је Исидора Жебељан. 
Међу члановима САНУ чак су четири старија од 
90 година.

Академик Коста Михајловић, оправдавајући 
постојећу старосну структуру казао је да је за до-
принос друштвеним наукама важно и животно, а 
не само стручно искуство. Као пример поменуо 
је младе научнике, који професионални успех до-
живе до 35. године, након чега не објаве више није-
дан рад.

Тема дискусије била је и стање архива САНУ у 
Београду и Сремским Карловцима коју је покренуо 
академик Василије Крестић. „Оно што је дубровач-

ки Архив за средњовековну историју, то је Архив у 
Сремским Карловцима за историју Срба на тлу Аус-
троугарске. Ми располажемо минималним средс-
твима која је издвојила САНУ, али то није довољ-
но да се заштите вредна документа од оштећења. 
Потражићемо неопходну помоћ од Министарства 
за културу и Министарства за науку, ако је потреб-
но и од Владе Србије”, нагласио је Крестић.

Председник САНУ сагласио се са ставом Васи-
лија Крестића додавши да брига о архивима јес-
те једна од најважнијих обавеза Академије.

Академик Дејан Медаковић предложио је да 
Скупштина САНУ изда  саопштење о Космету, 
напоменивши да ова институција не би требало 
да задире у дневно–политичке догађаје, већ да се 
оглашава само о суштинским националним пи-
тањима.

Филмски фестивал Србије
Први филмски фестивал Србије биће одржан 

од 3. до 8. јула у Новом Саду у организацији Филм-
ског центра Србије и удружења „State of Exit” који 
организује музички фестивал Егзит, најављено је 
на прошлонедељној конференцији у Медија цен-
тру у Београду.

У главном такмичарском програму „Национал-
на класа”, посвећеном домаћим делима, биће при-
казано 15 филмова, међу којима и седам нових ос-
тварења: „Хадерсфилд” Ивана Живковића, „Про-
мени ме” Милутина Караџића, „Пешчаник” Са-
болча Толнаија, „Одбачен = обележен” Милоша 
Радивојевића, „Аги и Ема” Милутина Петровића, 
„S.O.S. Спасите наше душе” Слободана Шијана и 
годинама очекивани „Belle epoque” Николе Стоја-
новића. У конкуренцији су и филмови који су већ 
приказивани: „Гуча” Душана Милића, „Хамлет” 
Александра Рајковића, „Анђели 3: Рокенрол уз-
враћа ударац” Петра Пашића, „Коњи врани” Љу-
бише Самарџића и „Клопка” Срдана Голубовића. 
На отварању фестивала, ван конкуренције, биће 
приказан филм „Завет” Емира Кустурице, док је 
за затварање предвиђена драма „Оптимисти” Го-
рана Паскаљевића, такође ван конкуренције.

КУЛТУРА МАТИЦЕ

Освајање Македоније
Мир који су 1334. склопили краљ Душан и Андроник III Палеолог трајао 

је до изненадне смрти византијског цара 1341. године. Цариградски престо 
је наследио Андроников малолетни син Јован V, у чије име је владало ре-
генство у сарадњи са царицом мајком Аном Савојском. Јован Кантакузин, 
најпоузданији сарадник преминулог цара Андроника, желео је да сам пос-
тане регент малолетног цара Јована, али се против њега организовала јака 
опозиција, што је довело до грађанског рата у Царству.

Јован Кантакузин је краља Душана упознао још 1336. године, а сад је ре-
шио да у рату против цариградске владе потражи савезника у Србији. До 
састанка српског краља и Јована Кантакузина је дошло у Приштини јула 
1342. Они су закључили уговор о савезу који је садржао и нагодбу да сва-
ки од савезника задржи оно што сам буде освојио. Тиме је започело Душа-
ново ново војевање против Византије.

У јесен 1342. Јован Кантакузин је са српским одредима под заповед-
ништвом Душанових великаша Јована Оливера и војводе Вратка напао ве-
лики византијски град Сер, али је српску војску погодила епидемија дизен-
терије па је опсада дигнута. Покушај освајања Сера остао је без успеха и 
следеће године.

Истих година, 1342. и 1343, Душан је постигао успехе на другој страни. 
Његова војска је освојила велике територије у Албанији па се скоро цела Ал-
банија нашла под Душановом влашћу, осим приморског града Драча. Други 
правац самосталних акција српске војске био је тих година усмерен према 
тврђавама у јужној Македонији које су чувале прилазе Солуну. Душанови 
одреди су заузели Воден, Костур и Хлерин, а почетком 1343. су освојили и 
територије источно од Вардара, с тврђавом Мелником код реке Струме.

Душанови успеси су забринули његовог савезника Јована Кантакузина, 
који је у априлу 1343. напустио заједнички табор и на своју руку заузео град 
Верију, после чега је дошло до раскида међу савезницима. Душан је тада 
прихватио раније понуде цариградске владе и закључио споразум са цари-
цом Аном Савојском за заједничку борбу против Јована Кантакузина.

У новој ситуацији први Душанов потез је био заузимање Кантакузино-
вог града Верије. Почетком лета 1345. српски одреди су освојили неколико 
тврђава у долини Струме, а 25. септембра је коначно и Сер пао у српске ру-
ке. Заузимањем овог значајног града су крунисани Душанови успеси у ра-
товима који су вођени против Византије од 1342. до 1345. године.

Предраг Степановић

Аташе из далеке земље

Е баш на ту прељубазну госпођу – бившег аташеа српске амбасаде у Пеш-
ти (или „аташеовицу”, ако ћемо по новом српском правопису, прилагође-
ном правилима феминистичког покрета) коју сам ти споменуо у прошлом 

писму, подсетио ме је један недавни, сасвим случајни контакт са непознатом 
особом. Али, пре него што ти кажем како је до њега дошло, морам да ти по-
верим шта сам наумио. Пружила ми се прилика да током лета обиђем једну 
земљу која није баш близу, нити је мени лично по нечему значајна. Ипак, оно што 
сам до сада слушао о њој било је сасвим довољно за моју неопозиву одлуку да 
пружену прилику нипошто не пропустим. Осим тога, у једном граду те земље 
рођен је, давно, мој омиљени песник, па решим да се свакако упутим у тај град 
и потражим његову родну кућу. Сигурно још постоји.

Одмах започнем опсежне припреме. С обзиром да у том поднебљу сада владају 
тропски услови, купим и попакујем све реквизите о којима сам давно учио на 
часовима одбране и заштите. На врх кофера ставим маскирну чутурицу за 
воду, коју сам у Мађарску прокријумчарио из арсенала бивше ЈНА (да ме сада 
питаш, не бих знао да ти одговорим зашто). И баш када је поклопац на коферу 
шкљоцнуо, стиже ми СМС порука од једне заједничке познанице: „А како мислиш 
да пронађеш кућу тог песника у граду у којем мало ко говори енглески? И откуд 
знаш да на том неидентификованом месту сада није нека банка?”

Иако ми је питање било врло ненесимпатично (да не употребим један грубљи 
израз), захтевало je хитан одговор. Пронађем неке мапе, а из њих хладан туш. 
Нема те улице! Неко ми рече да се сада можда зове другачије или да више не 
постоји. Не желим да верујем! Пожалим се код пар познаника, али помоћи 
ниоткуд. Авај, жали боже авионских карата!

После неколико дана бесомучног и узалудног претраживања по интернету, 
последњим атомима снаге кликнем да проверим електронску пошту и 
запрепастим се. Са адресе српске амбасаде у песниковој земљи стиже ми 
порука: „Драги господине, чула сам за вашу намеру и пронашла нешто што би 
могло да вас интересује. Овде је план града са обележеном кућом песника, 
сателитски снимак улице, снимак спомен-плоче и неколико фотографија које 
ће вам сигурно бити од користи. Желим вам пуно лепих тренутака на путовању. 
Срдачан поздрав од аташеа у далекој земљи…”.

Ето, па ако хоћеш веруј да и данас има таквих. Ја не бих, да ово не доживех.
Твој Драган

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (68)
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ТЕКУЋА ТРАКА
Где има дима има и „Мреже”

Србија се у паузи између (најзад) задовољ-
не Карле дел Понте и вечитог косовског пи-
тања ових дана бавила „старим, добрим” кри-
миналом – још из доба Милошевића. Оним 
криминалом за који се мислило да му нико ни-
када неће ући у траг а камоли стати на пут: реч 
је о шверцерима дувана.

Српска полиција је (опет најзад) раскрин-
кала банду Станка Суботића, што би сигур-
но звучало смешно да у суштини није туж-
но, јер се у Србији одавно зна ко је и шта је 
овај „контроверзни бизнисмен” са Уба. Су-
ботић је своју каријеру изградио у време Сло-
биног режима, али је са успехом наставио да 
се бави нелегалним пословима и после фа-
мозног 5. октобра. Он је једна од ретких мрља 
у биографији покојног Зорана Ђинђића, који 
је још за живота истрпео бројне критике што 
се возикао приватним авионом поменутог 
„господина”. Изгледа да се ствари у Србији 
мењају с променом састава Коштуничиног 
кабинета, па се поред Суботићеве мафије, 
спрема хапшење припадника још две крими-
налне групе означене у акцији „Мрежа”. 
Првом групом руководили су Мира Марко-
вић, Марко Милошевић и Бојана Бајрушевић, 
удовица Владе Ковачевића Трефа. На челу 
друге групе били су највиши официри тада-
шњег МУП-а и ДБ-а, као и један висококоти-
рани члан СПС-а, један нишки бизнисмен и 
блиски сродник Радована Стојичића Баџе, не-
кадашњег министра полиције. У обе групе, 
као и у организацији коју је предводио Стан-

ко Суботић, кључну улогу у шверцу цигаре-
та имали су Михаљ Кертес, тадашњи шеф 
Царине, и Јовица Станишић, у то време све-
моћни први човек српске тајне полиције.

Али, да се вратимо Цанету Суботићу. Он је 
своје „послове” у Србији, после убиства ми-
нистра полиције Радована Стојичића Баџе 
1997. године, преместио у Црну Гору, где је 
имао блиске везе са највишим представници-
ма тамошње власти: Милом Ђукановићем, 
Светозаром Маровићем, подгоричким биз-
нисменом Душком Баном и Гораном Жугићем, 
саветником за националну безбедност који је 
убијен 2000. Суботићев прелазак у Црну Го-
ру подудара се и са расцепом у ДПС-у и Ђу-
кановићевим отвореним сукобом са Милоше-
вићем (!?).

Суботић је имао фри-шопове у Бару, где му 
је било и консигнационо складиште, а седиш-
те његове фирме било је у хотелу „Црна Гора” 
у Подгорици. Суботић је радио легално, био 
је овлашћен за промет цигарета кроз ову ре-
публику, а шверц је обављан тако што су ци-
гарете бродовима пребациване у италијанску 
луку Бари, одакле су стизале на европско цр-
но тржиште.

Управо због тога је јавни тужилац из Ба-
рија Ђузепе Шелзи 2000. започео истрагу о 
кријумчарењу цигарета и ступио у контакт са 
српском полицијом. На мети Шелзијевог ин-
тересовања били су и Суботић и Мило Ђука-
новић.

Цане је намеравао да изгради марину у Ба-
ру, тако да је извесно да се још увек налази у 
овим крајевима. Питање је, међутим, колико 
је овде сигуран будући да његовог заштитни-
ка траже по истом основу. Можда га Ђукано-
вић лично ухапси „разочаран” сазнањима до 
којих је дошла полиција.

МАТИЦА НА ДЛАНУ
Но пасаран

Позиција Русије о Космету је добро позната, она 
је формулисана одавно и није промењена, изјавио 
је руски председник Владимир Путин у разговору 
са премијером Србије Војиславом Коштуницом. 
После сусрета у Санкт Петербургу Коштуница је 
рекао да му је Путин још једном потврдио да у Са-
вету безбедности УН „неће проћи” резолуција 
којом се крши Повеља УН и Резолуција 1244.

Наставак преговора са ЕУ
Одлука Европске комисије да настави преговоре 

са Србијом дочекана је са одушевљењем како у међу-
народној, тако и у српској јавности. Вест је потвр-
дио и европски комесар Оли Рен, који је, међутим, 
нагласио да је важно да власти у Србији наставе да 
остварују пуну сарадњу с Хашким трибуналом. Из-
вестилац Европског парламента за Србију Јелко Ка-
цин најавио је да ће његов извештај о напретку Ср-
бије у приближавању ЕУ, бити позитиван.

Одбачен предлог Саркозија
Предлог француског председника Николаса Сар-

козија о шестомесечном одлагању решења за Косо-
во одбацили су и Београд и Приштина. Срби су оце-
нили да овај предлог носи опасност да албанска 
страна опструира нове преговоре. Албанци, пак, 
сматрају да се одлагање ипак дешава, и очекују да 
ће сада када је руски вето у Савету безбедности УН 
сигуран, прећи на – проглашење независности.

А сад мало Војводина
Лидер ЛСВ Ненад Чанак изјавио је на једној три-

бини у Новом Саду да ће се након решавања стату-
са Косова отворити и питање аутономије Војводи-
не. „Како може од осам федералних јединица бив-
ше Југославије да постоји седам одговора? Један 
одговор недостаје, а то је Војводина. Како ће тај од-
говор гласити, то зависи од нас”, рекао је Чанак.

Хаос у Немачкој
„Самите политичке и економске елите убудуће 

би у Немачкој требало одржавати на највишем пла-
нинском врху земље – Цугшпице”, предложио је 
бивши немачки министар финансија Тео Вајгл, ин-
директно потврђујући да немачка полиција није 
способна да стане на пут дивљању антиглобалис-
тичких демонстраната. Немачкој полицији, није 
пошло за руком да обузда прошлонедељне протес-
те демонстраната, усмерене против самита Г-8, се-
дам најразвијенијих земаља запада и Русије, у бал-
тичкој приморској бањи Хајлигендам.

Предан тражи азил у Хрватској
Словеначке власти прете председници Хелсин-

шког монитора Словеније Неви Миклавчич-Пре-
дан запленом имовине, што је последица њеног ра-
да на заштити људских права. Заплена имовине, не 
само оне која је у власништву те организације не-
го и њене личне, последица је нараслих судских 
трошкова у четири тужбе којима је Преданова по-
кушала да заштити словеначки Хелсиншки одбор 
од најразличитијих напада којима је изложен. Пре-
данова тврди да више не може да поднесе претње 
којима је изложена у домовини, зато је крајем ове 
седмице искористила „дискреционо право” да за-
моли за азил, односно за пријем у држављанство 
друге државе. То је учинила у амбасади Хрватске 
у Љубљани, а разлог су „притисци који су све тежи 
од априла наовамо”.

Шпијунска афера у Словенији
Словеначки и немачки агенти „надзиру комуни-

кационе везе на Балкану”, а откривено је и седиш-
те агентуре у некад елитном а сада оронулом небо-
деру усред града, преко пута словеначког „Телеко-
ма”. Из Берлина је, наиме, процурела вест да је не-
мачки сервис француске АФП, преносећи разрачу-
навања на словеначкој политичкој сцени путем рас-
кринкавања малверзација у „Сови” повезао балкан-
ске операције немачке обавештајне службе БНД са 
„Совом”.

„Историјска” конференција
за штампу руског председика

Одлучност Владимира Путина
Руски председник Владимир Путин је про-

шле недеље, неколико дана пред почетак сами-
та земаља чланица Г-8 који се ове године одржа-
ва у немачком граду Хајлигендаму, на конфе-
ренцији за одабране руске и стране новинаре, 
представнике медија земаља велике осморке, 
обзнанио свеобухватну политичку платформу 
коју ће заступати у разговорима са западним ко-
легама. Ради се о читавом низу питања – од раз-
мештања америчких ракетних система у Евро-
пи, поштовања људских права, енергетике, са-
радње на азијском континенту, до проблема ста-
туса Косова и Метохије.

Вероватно најупечатљивији утисак који ос-
таје после сусрета Путина са новинарима јесте 
тај да ће, и по његовом одласку из Кремља, нај-
већом земљом на свету наставити да влада дух 
„путинизма”. Одлучност са којом председник 
Русије најављује одговор своје земље на разме-
штање ракетних система САД у Европи и, ана-
логно томе, појаву америчког нуклеарног арсе-
нала на Старом континенту није конфронтација 

дневног карактера. Напротив, у питању је стра-
тешки став који ће сигурно остати да живи и 
после промене на челу руске државе.

Говорећи о сучељавању запада и истока на 
војном плану, Путин је јасно ставио до знања да 
НАТО сматра обичним привеском америчке вој-
не силе. Сарадња ЕУ са Русијом, по Путину, има 
смисла само изван војних оквира, а инстали-
рање ракетних база и радара у Пољској и Чеш-
кој, као и отварање база НАТО-а у Бугарској и 
Румунији дефинитивно не улази у тај оквир. 
„Главни проблем данашњице је што поједине 
чланице међународне заједнице себи дају за пра-
во да своје мишљење сматрају коначном исти-
ном”, навео је Путин и додао: „То свакако не до-
приноси атмосфери поверења… Дубоко сам 
убеђен да уколико бисмо успели у међународ-
ну праксу да уведемо не просто разматрање про-
блема него проналажење компромиса за њихо-
во решавање, то би било добро за све.”

Пред лидере Г-8 Путин ће изаћи са још јед-
ним стратешким ставом који би Европљане мо-
гао да доведе у незавиднију позицију од сада-
шње. Реч је, наиме, о све бржем окретању Ру-
сије земљама азијског континента. Али, са-
радња са суседима на истоку за Русију није пу-
ка размена добара. Реч је о најдинамичнијим 
економијама у свету којима су и те како не-
опходни и технологија којом Руси располажу, 
и енергенти, и јака финансијска подршка. На 
све то у Москви су одавно спремни. Уосталом, 
жеља да се сва спорна питања, укључујући и 
неспоразум са Јапаном око Курилских острва, 
реше на обострано задовољство јасно показују 
намеру Москве да ка истоку гради мостове, а 
не ровове.

Председник Русије одлучан је и у ставу да бу-
дућност највеће земље на свету више не може 
да буде грађена тако што би се њени непреглед-
ни простори претворили у јефтин извор енер-
гије за партнере са запада. То, наравно, значи 
мању зараду за стране улагаче, већу обавезу 
поштовања законских прописа, укључујући и 
еколошких, али и, што је најважније, већу си-
гурност у пословању за све учеснике.

ОКО ПЛАНЕТЕ

Буш у помирљивијем тону
Председник Буш је прошле недеље у Пра-

гу, на почетку своје осмодневне турнеје по 
Европи, поручио како Русија није неприја-
тељ САД. Односи Москве и Вашингтона 
су се заоштрили протеклих месеци због 
америчке намере да у Чешкој и Пољској 
постави ракетне системе. Ново америч-
ко нуклеарно оружје би овога пута било 
много ближе Русији него током хладног 
рата.

� СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ
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КРИВО ОГЛЕДАЛО

Влада звани Треф
Знате ону Балашевићеву песму о Божи зва-

ном Пуб? Како је „карта курва, извин̀ те ме што 
псујем”, и како „свако губи бар једампут, али 
никад Божа звани Пуб”… Е, па тако је мислио 
и Влада звани Треф. „Џаба вам новци, моји си-
новци, џаба вам било добре воље, и погледи чвр-
сти, и лепљиви прсти, ја ипак варам мало боље”, 
каже народни кантаутор тј. песник.

Само што је песма једно а живот друго. У 
песми је, некако, све фер, чак и у полусвету, ипак 
се зна неки ред, јесте да је и он преварант, али 
најбољи, па му онда и припада највећа част. Би-
ло је тако и у животу Владе Трефа, све док му 
живот није постао песма и у једном стиху се 
појавио лично Милошевићев син. Дружење Мар-
ка Милошевића и Владе Ковачевића почело је де-
ведесетих година. Марко је много волео да вози 
болиде, а Треф је има аутомобилски тим, па је 
Марку давао најбоље машине. За узврат, Мар-
ко је преко маме и тате Ковачевићу обезбедио 
фри-шопове, који су били маска за шверц цига-
рета. Шлепери за Ковачевићеву компанију „Ин-
терспид” улазили су свакодневно у Србију, и то 
уз помоћ државних органа које је потпуно над-
гледала Мира Марковић. У почетку је, дакле, све 
било као у песми. Сви су варали, али је Коваче-
вић варао најбоље. Слобином сину, за којег је 
мислио да је дилеа напаљена на формулу један, 
редовно је давао џепарац – десетак хиљада ма-
рака дневно! Трефу је остајало много више. Цео 
свет је био његов, камоли ово малено парче Ср-
бије. Али, ко би се надао да ће Марко да се унерво-

зи, да му неће бити доста, да ће тражити још? 
„Шта си рек̀ о?” „То што си чуо.” „Кол̀ ко, бре, 
брате?” „Лапо-лапо, или у преводу: пола-по-
ла”.

Е, онда је Треф окренуо ћурак наопако. Било 
је то крајем 1996. кад се Ковачевић, као човек 
који никад не одустаје, окренуо Црногорцима и 
у бизнис с цигаретама укључио ролингстонсе 
из Подгорице и са Цетиња, а може и Никшић, 
Беране и сл.

У интервјуу „Недељном телеграфу” 19. феб-
руара 1997, Боб Радовић, представљен као краљ 
шверца цигарета у Црној Гори, изјавио је следеће: 
„Ако се чудите одакле цигарете на улицама Ср-
бије, боље да питате Марка Милошевића. Он је 
најјачи дилер цигарета у Југославији.”

Дан после објављивања интервјуа Влада Ко-
вачевић Треф је убијен у Београду. Његово убис-
тво до данас није расветљено.

У априлу исте године у београдском ресто-
рану „Мама миа” убијен је и министар полиције 
Радован Стојичић Баџа. После његовог убист-
ва Станко Суботић, који је до тада уз помоћ ср-
пских власти стекао милионе на шверцу цига-
рета, бизнис из Србије сели у Црну Гору. У Ср-
бији су од тада у шверцерском послу са цигаре-
тама неприкосновени Марко Милошевић и Ко-
вачевићева удовица Бојана Бајрушевић.

Од Владе је остао само Треф, детелина са 
три листа на печату Бојанине фирме која се 
уздигла до неслућених висина и добила држав-
ни значај. Преко „Треф рентакара” и преко 
„Треф” фри-шопова Милошевићева породица 
убирала је милионске приходе. Које је пребаци-
вала на Кипар. „А карта је курва, извин̀ те ме 
што псујем, јер ја само причам онако како 
чујем, и ако су лагали мене и ја лажем вас…”

Братислав Вељић

СРПСКА ПОШТА

ТВ Фокс, гост Драган Марковић-Палма, један 
од лидера народњачке коалиције окупљене око 
Војислава Коштунице:

Водитељка: А коју музику слушате?
Палма: Волим да слушам од домаћих Цецу… 

Пазите, Цеца је певач који је окупио највише 
својих симпатија… На Ушћу је било преко 200.000 
људи. Ја само да вам кажем, мени није свирао и 
певао, овај, једино Бетовен и Шопен, јер сам био 
мали. А не постоји естрадни уметник, народни 
или забавни који ми није певао у просторији од 
два-три метра…

Водитељка: Како то мислите кад сте били ма-
ли… Бетовен…

Палма: Ја сам био мали кад су они били попу-
ларни. Можда да сам био ових година, можда би 
их довео да дођу на ноге да ми певају. Пошто сам 
музикалан, волим музику…

Водитељка: Ви сте направили неки лапсус. Ви 
нисте били мали кад је Бетовен био жив!?

Палма: Јесте, јесте… Па колико Бетовен има 
година?

(Лудвиг ван Бетовен, немачки композитор, 
1770-1825;

Фредерик Шопен, пољски композитор, 1810-
1849, прим. ур.)

…
Ако вас занима шта сам уживо пратила, то су 

онда кошарка, пливање, рукомет, хокеј на леду, 
чак сам имала прилику да и билијар гледам ужи-
во.

Снежана Самарџић-Марковић,
министарка за спорт и омладину

Независну Србију није направио ни Карађорђе 
нити неки други јунак, већ Мило Ђукановић, који 
је организовао успешан референдум о независ-
ности Црне Горе. С друге стране, становништво 
Србије на окупу држи комесар ЕУ Оли Рен, који 
нашим грађанима не да визне олакшице, јер би у 
супротном сви побегли из овог раја.

Ненад Чанак,
лидер ЛСВ-а

УГАО ЗА СМЕХ

Недовољно искориштен новац који стиже
из дијаспоре

Вредност дознака 
из иностранства – 

три милијарде евра
Гувернер Народне банке Србије Радован Јела-

шић прошле недеље је указао да се за инвести-
рање и започињање приватног бизниса у Србији 
недовољно користи новац који стиже из дијаспо-
ре. Вредност дознака које годишње стигну у Ср-
бију процењује се на више од три милијарде до-
лара, а највећи део тог новца се употреби за на-
бавку робе, изградњу и реновирање кућа.

Дознаке се ретко шаљу званичним каналима, а 
разлог су високе провизије, навео је Јелашић на 
Међународној конференцији о дознакама коју је у 
сарадњи са НБС организовао Швајцарски држав-
ни секретаријат за економске послове (СЕЦО). Овај 
скуп је окупио више од 100 учесника из међуна-
родних и домаћих финансијских институција и 
представнике Владе Србије и страних донатора, 
који су разменили искуства о значају и утицају доз-
нака на развој националних економија.

Према истраживању које је СЕЦО спровео про-
шле године, укупна вредност дознака из Швајцар-
ске у Србију се процењује на око 60 милиона швај-
царских франака, а Србија се сврстава међу првих 
11 земаља по вредности новца који добија из дијас-
поре. „За слање новца незваничним каналима, пре-
ко пријатеља и шофера аутобуса, одлучује се 75 
одсто анкетираних становника Швајцарске који 
шаљу дознаке у Србију, а 17 одсто користи услуге 
банака и фирми за пренос новца”, рекла је пред-
ставница СЕЦО-а Мартина Мегерт. Незванични 
канали се, како је додала, користе због тога што је 
таква услуга, према процени анкетираних, једнос-
тавнија, поузданија и јефтинија, а услуге банака 
се избегавају јер су већи трошкови, спорија доста-
ва новца, а недовољно је и поверење у банкарски 

систем. Слање дознака банкарским уплатама траје 
од два до пет дана, а трошкови су око 20 одсто вред-
ности уплате.

Анкета међу грађанима у источном делу Ср-
бије, који добијају дознаке из Швајцарске, пока-
зала је да су њихова домаћинства годишње у про-
секу примала око 1.000 швајцарских франака го-
дишње и да је та помоћ била трећина њихових 
укупних примања.

Учесници конференције о дознакама истакли су 
да би се бољом организацијом и повезивањем ба-
нака у Србији и Швајцарској смањили трошкови 
слања дознака, а њихово убацивање у банкарски 
систем би помогло привредном развоју земље.

ЕКО НОМИЈА Задужени грађани Србије
Грађани Србије су у просеку задужени по 

31.455 динара или око 380 евра, што је за око 
19 одсто више у односу на првих пет месеци 
прошле године. До краја маја 2007. укупна за-
дуженост грађана, фирми и предузетника 
повећана је са 16 одсто на око 721,6 милијар-
ди динара. Према подацима Кредитног би-
роа од укупне суме дуга око 66 одсто или го-
тово 466 милијарди динара дугују фирме, док 
је дуг грађана око 236 милијарди или 32,6 од-
сто. Предузетници дугују око 18,9 милијарди 
динара, или 2,6 одсто. Грађани највише узи-
мају готовинске кредите, чији је укупан из-
нос на крају маја достигао око 115 милијарди 
динара, уз месечни раст од 15 одсто. У про-
шлом месецу је одобрено око 66 милијарди ди-
нара стамбених зајмова, што је за осам одс-
то више него у априлу.

Задуженост српских грађана и није та-
ко велика ако се пореди са државама у ок-
ружењу: просечан дуг житеља Хрватске је 
око 3.000 евра, а њихова просечна плата је 
око 600 евра. Укупан износ неизмиреног ду-
говања банкама у Србији је 31,8 милијарди 
или 4,4 одсто њиховог потраживања. Од 
тог износа правна лица дугују 28,1 милијар-
ду динара, предузетници 584 милиона, а 
грађани 3,07 милијарди динара.

Будимпешта, 14. јун 2007. �

Чудни огласи (2)
Истинити босански, хрватски и српски огласи 

у облику у којем су предати:
• 100 девизних марака
• 350 цеховских хвати
• Кућа, све комуникалије
САЈАМ АУТОМОБИЛА ЈАКУШЕВЕЦ:
• Опел Манта, мало лупнута
• Фиат Пунто, може паметна замјена
• Фиат 127, полимарен
• Ренаулт 4, због хитности хитно
• Ренаулт 5, лимарија ко цурица
• Mitsubishi Colt, 2200 ДЕМ са цјенкањем, 2000 

ДЕМ без цјенкања
• Suzuki Maruti
• Голф, 88. г, швабо
• Кадет, 87. г, трулкаст
• Цитроен АX, 89. г, беспријекоран, мислио сам 

га оставити себи
• Курблу за пежоја и четри ћелаве зимске гуме
• Пежо 504 дизел, 79. год, идеалан, седи-вози
• Фиат 126 П, цијена реална
• Мерцедес 200 Д, мјењам за 10000 ДЕМ
• Мици буши
• ВW буба, 59. год, као нова
• Ренаулт 4, стари тип, врата, опруге и остале 

ситнарије
ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ
• Штефа сале хитно тражи излетиште Пунтијар-

ка
• Гром на Мирогоју уступам
• Краткодлака оптичарка
• Кракодлака птичарка
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен

Д ана 23. маја ове године у ба-
тањској Српској основној шко-
ли приређено је такмичење у 

рецитовању. Као и увек, овом до-
гађају је претходило много рада. 
Учитељице су уложиле доста труда 
како би се одабрала најбоља песма, 
узимајући у обзир узраст рецитато-
ра и карактер појединих песама. А то 
је често од пресудног значаја. Усваја-
ли су се стихови, обраћало се много 
пажње на акценат, на изговор и на 
артикулацију, а не у последњем ре-
ду, и на начин казивања песме. Није 
било лако, али се исплатило. Деца ти-
ме добијају вишеструко. Првенстве-
но проширују лексичко знање, упоз-
нају се са српском дечјом поезијом, 
а истовремено, пружа им се могућ-
ност да рецитовањем песама дотак-

ну свилену нит уметничког до-
живљаја.

На такмичењу је своје умеће при-
казао знатан број учесника, укупно 
21 рецитатор. Чланови жирија били 
су батањски парох о. Илија Галић, 
учитељице Ката Силађи и Ката Ца-
рић. Ваља признати нису имали лак 
посао. Требало је послушати и оце-
нити сваку поједину рецитацију узи-
мајући у обзир многе ситне детаље 
који су били одлучујући. У узрасту 
од 1. до 4. разреда 1. место је припа-
ло Грети Винце, ученици 2. разреда, 
са песмом Светислава Виковића 

«Светозар – Тоза». Друго место је ос-
војио Стеван Станојев, ђак 4. разре-
да, са песмом Драгомира Ђорђевића 
«Ошишана песма», док су трећу на-
граду поделиле Александра Фица, 
ученица 3. разреда, са песмом Јова-
на Јовановића Змаја «Неће мачка да 
се играмо» и Атина Штефанидес, 
ученица 1. разреда, са песмом «Сад 
је већ велика» од истога аутора.

Специјалне награде су заслужно 
додељене Габријели Гал, ученици 2. 
разреда, за лепо рецитовану песму 
чика Јове Змаја «Брата се дури» и Та-
машу Станојеву, ђаку 3. разреда, за 

занимљиву интерпретацију песме 
Недељка Попадића «Рођендан».

У категорији виших разреда 1. 
место су с правом освојиле Анет Роц-
ков, ученица 6. разреда, са песмом 
Десанке Максимовић «Не бој се» и 
Кинга Пајко, ученица 5. разреда, са 
песмом «На брегу», такође од песни-
киње Десанке Максимовић. Друго 
место припало је Дори Богнар, уче-
ници 8. разреда, за казивање «Непов-
ратне песме» Мирослава Антића. 
Трећа награда је уручена Роланду 
Пајкоу, ђаку 5. разреда, такође за ре-
цитовање песме од ненадмашног 

песника Мике Антића. У овом узрас-
ту је такође додељена специјална на-
града коју је овом приликом освоји-
ла Ђенђи Њари, ученица 6. разреда, 
са песмом Десанке Максимовић «Во-
зимо се».

После поделе награда сви рецита-
тори заједно са учитељицама могли 
су бити задовољни постигнутим ре-
зултатом, док су остали учесници 
добили инспирацију да следеће го-
дине буду још активнији и уверљи-
вији у учењу стихова и лепом из-
вођењу бисера српске дечје пое-
зије.

Активности	у	батањској	Српској	школи
Сакупљање старе хартије

У батањској српској основној школи постоји традиција прикупљања 
старог папира. Узимајући у обрзир данашње еколошке трендове у сав-
ременом свету овај подухват је од посебног значаја. Тиме се истовре-
мено постиже неколико васпитно-образовних циљева. Деца науче ка-
ко да посматрају и чувају своју ближу али и ширу околину, усвајају 
знања о поновном коришћењу хартије што, уједно, умногоме доприно-
си и очувању шума у свету.

Батањски ђаци су одушевљено прионули на посао. У такмичењу за 
сакупљање старе хартије прво место је заслужено освојио 6. разред 
са прикупљених 656 килограма папира. Друго место је без сумње при-
пало ученицима 8. разреда са 580 килограма хартије. На трећем мес-
ту су завршили ђаци 3. и 4. разреда са 365 килограма старих новина, 
часописа, картона и кутија.

Посебно ваља истаћи Васу Армана, ученика 8. разреда, који је донео 
највише папира, укупно 420 килограма што заиста заслужује нарочи-
ту похвалу.

Маштања	батањских	
ђака

Да	сам	туристички	водич

К ад бих била туристички водич, ја бих води-
ла туристе у Будимпешту, јер је она главни 
град Мађарске. Тамо бих им показала Пар-

ламент, зато што је то најлепша зграда. Возили 
бисмо се бродом по Дунаву јер се тако најбоље ви-
ди град. Исто тако, било би лепо погледати цркве 
којих има много у Будимпешти. Ту су још и Трг 
хероја и велики број споменика. Сви заједно бис-
мo отишли у Вестенд центар, пошто тамо може 
свашта да се купи.

Укратко, тако би изгледао један дан са турис-
тима у Будимпешти.

Клаудија	Лубарда
6.	разред

Кад	бих	била	туристички	
водич

К ада бих била туристички водич, позвала бих 
туристе да дођу код мене у току лета. Показа-
ла бих им целу Батању, а нарочито парк јер у 

њему има пуно лепог дрвећа, цвећа и птица. Виде-
ли би цркве, школе и продавнице у којима се могу 
купити и сувенири. Обавезно би отишли у Ђулу и 
Бекешчабу. У Ђули би лепо било погледати тврђа-
ву из средњег века, а исто тако и отићи на базен, 
пошто је тамо лековита вода. У Ђули је направљен 
нови кружни ток, у средини је водоскок, а около 
цвеће баш као у великим светским градовима.

У Бекешчаби треба посетити Чаба центар и био-
скоп у коме се увек приказује неки нови филм. 
Хаљине, панталоне, блузе и ципеле су јако лепе, али 
нису најјефтиније. Шетали бисмо улицама града, 
удисали топли летњи ваздух и јели сладолед.

Ја бих све то урадила када бих била туристич-
ки водич. Анет	Роцков	6.	разред

Бисери	мудрости
Постоји један дивни тајанствени закон: љу-

бав, срећа и слобода добијају се тек онда кад 
их другима дајемо.

*
Понекад људи тако дуго и жељно са-

купљају знање да никад не нађу времена да 
га примене у корисне сврхе.

*
Ко те је икада више разочарао од тебе са-

мога?
*

Дарежљивост, праштање и стрпљење, вр-
лине су добро васпитаног човека.

*
Најбољи показатељ менталитета једног чо-

века јесте важност ствари око којих долази у 
сукоб са својом околином.
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Ђука на ветрометини
У београдској штампи је крајем прошле и у првој половини ове го

дине објављено неколико написа о роману Предрага Степановића Жи-
вети у Мохачу. Међу првима су биле Књижевне новине које су у руб
рици „Портрети”, у броју за децембар 2006. објавиле есеј Милована 
Витезовића под насловом Блиско а измакнуто, написан поводом доде
ле награде „Арсеније Чарнојевић” Предрагу Степановићу.

Такође у Књижевним новинама, у броју за јануар 2007. објављена је 
подужа вест о промоцији романа Живети у Мохачу која је одржана сре
дином децембра 2006. у Будимпешти, у организацији Задужбине Јако
ва Игњатовића, Удружења књижевника Србије и Српског културног 
клуба у просторијама Српске самоуправе у Будимпешти.

Београдски дневни лист Новости у рубрици „Седам књига за седам 
дана” 19. марта 2007. доноси кратак приказ романа Живети на грани-
ци под насловом Ђука на ветрометини. У приказу се, између осталог, 
може прочитати и следеће: „Српски прозаиста, есејиста и критичар 
Предраг Степановић (…) који живи и ствара у Будимпешти, у роману 
„ЖИВЕТИ У МОХАЧУ” дао је врло уверљиву слику српског живља у 
Мађарској”.

Током бројних сусрета и разговора писца са његовим блиским срод
ником Тихомиром Ђуком Болманцем нижу се још живе успомене, гор
ка присећања и родослови, сплиће се својеврсни панонски венац, који 
обухвата готово читав прошли век. Прича се о Ђукином школовању, 
српским страдањима у Првом светском рату после кога је Ђука при
моран да се одсели у Србију, да би се неколико година касније опет вра
тио у Мохач и ту дочекао Други светски рат. Следи време комунизма, 
долазак Руса, колективизација…”

Будући да је рубрика „Седам књига за седам дана” и својеврсна рек
лама књига домаћих и страних писаца, у њој се доносе и подаци о из
давачима и ценама. За роман Предрага Степановића се наводи да су 
издавачи Удружење књижевника Србије и Задужбина Јакова Игњато
вића, да је штампан на 156 страна, а продајна цена је 345 динара.

Да подсетимо: роман Живети у Мохачу може се купити и у Мађар
ској. Заинтересовани се путем телефона могу обратити Радомиру Лас
тићу на броју 4873045 или Корнелу Новачеку на 06303969661. На
руџбине се могу послати и на адресу Szerb K. Ö. Budapest III. ker. l033 
Budapest, Fő tér 3.

Књига се може набавити и у Мохачу, у Српском клубу.

Државни секретаријат за међународне везе и националну политику 
Уреда премијера

Расписује конкурс за коришћење мањинског 
координационог и интервенционог 

материјалног фонда
Циљ потпомагања:
Потпомагање се односи првенствено на мањинске нонпрофит орга

низације, институције и мањинске самоуправе, које се налазе у криз
ној ситуацији због финансијских потешкоћа.

Конкурисати могу:
– мањинске образовне, културне, научне институције,
– мањинске самоуправе,
– мањинске друштвене организације,
– месне самоуправе, задужбине, друштва за јавно добро, црквене ор

ганизације.
Конкурисати се може: искључиво путем формулара
Рок предаје: континуирано до 15. новембра 2007.
Рок остварења конкурса: 31. децембар 2007.
Пријава може да се преда:
Путем поште, адресу: 1357 Budapest, Pf. 2.
Лично: Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 

Főosztályának Titkársága, 1055 Budapest, Báthory u. 12.
Све информације у вези расписаног конкурса и формулар могу се 

наћи на интернет страницама: www.meh.hu; www.mnekk.hu односно 
на тел: 0614412210, 0614412211

Дани позоришта и културе 
на летњој позорници у Ловри

од 21. до 24. јуна 2007.
у организацији Српског позоришта у Мађарској

21. јуни (четвртак) у 20.30 сати
Српско позориште у Мађарској

„Мостови Париза”
мономјузикл о Едит Пјаф

главна улога – Зорица Јурковић
текст и режија – Милошевић & Рус Co.

22. јуни (петак) у 19.30 сати
Отварање изложбе сликара Беле Феђа

22. јуни (петак) у 20.30 сати
Гостовање бугарског позоришта

Малко Театро Будимпештa
„…Слободњак…”

импровизована, комична трагедија,
на основу стварних догађаја

Режија: Иштван Ц. Нађ
Играју:

Петер Шерер, Јожеф Тот, Габријела Хаџикостова
Музика: Слободан Вертетић

23. јуни (субота) у 20.30 сати
Српско позориште у Мађарској

Музеј естраде
документарни мјузикл

Наступају:
Габријела Хаџикостова, Зорица Јурковић,

Катица Шокац, Даринка Орчик, Раде Сенић, Ратко Краљевић,
Никола Скорић, Тибор Ембер, Божидар Путник,

„Дешчански дукати” и оркестри:
Фестивалски оркестар под руководством

Крунослава, Киће Агатића и „Дунавски бисери”
Режија: Милан Рус

24. јуни (недеља) у 20.30 сати
Гостовање Београдског драмског позоришта

Ерик Емануел Шмит:
„Оскар и мама Роз”

монодрама
Мама Роз: Весна Чипчић


Приредбу су помогли:

Јавна фондација за етничке и националне мањине,
Самоуправа села Ловре, Бугарска самоуправа села Ловре

и града Српског Ковина
COMP-Press Kft. Будимпешта

Дан села у Ловри
30. јуна 2007.

Целодневни програми на обали Дунава
Гост вечери: Гордана Лазаревић,

естрадна певачица из Србије

Концерти
17. јуни у 18.30 сати – ансамбл Вујичић,

Будимпешта IX кварт, Трг Бакач
23. јуни у 20 сати – ансамбл Вујичић, 

Országos Széchenyi Könyvtár

Српско позориште у Мађарској
Приказује представу: „Мостови Париза”

мономјузикл – о Едит Пјаф
главна улога – Зорица Јурковић

текст и режија – П. Милошевић и М. Рус
16. јуни у 19.30 сати, велика сала КДЦСМ

(Budapest VI., Nagymező u. 49.)
Улазнице искључиво путем резервације

Телефон: 3541186, 06302733399
Представу је помогла:

Јавна фонадација за етничке и националне мањине
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Нема оправдања 
за уништавање манастира

П редседник Србије Борис Тадић 
изјавио је у Букурешту, на Са-
миту о сарадњи у култури на 

Балкану, да не може бити оправдања 
за уништење више од 150 српских 
манастира и цркава на Косову и Ме-
тохији и да нема изговора за изоста-
нак акције која би довела до кажња-
вања одговорних.

„Превентивне мере, које се преду-
зимају како би српска света места на 
Косову била заштићена од уни-
штења, не припадају овом веку, овом 
времену интеграција и сарадње”, 
оценио је Тадић на самиту званич-
ника држава југоисточне Европе на 

тему „Културна различитост – мост 
између културног наслеђа и културе 
будућности”.

Председник Србије указао је да 
сва четири објекта на Косову и Ме-
тохији, која су, као светска културна 
баштина, под заштитом УНЕСКО-а, 
данас чувају стотине тешко наору-
жаних војника Кфора. „Морамо на-
пустити културу насиља и нетоле-
ранције, као и манипулација култур-
ним и верским идентитетима, и најо-
штрије осудити уништавање и крађу 
културног наслеђа других”, рекао је 
председник Тадић.

Мирашу Дедеићу забрањен улазак 
у цркве

О сновни суд у Бару донео је пре-
суду којом се забрањује само-
званом поглавару канонски не-

признате Црногорске православне 
цркве (ЦПЦ) Михаилу да упада у цр-
кве и омета свештенике Митропо-
лије црногорско-приморске Српске 
православне цркве.

Ову одлуку донео је судија Основ-
ног суда у Бару Веселин Шћепано-
вић, поступајући по тужби Митро-
полије црногорско-приморске про-
тив Мираша Дедеића, како је свјетов-
но име поглавара ЦПЦ-а, због упада 
у цркву на острву Бешка, на Скадар-
ском језеру. Дедеић је са својим при-
сталицама у фебруару 2002. године 
покушао насилно да уђе у цркве Све-
тог Ђорђа и Свете Богородице, које 

је у то време обнављала Митропо-
лија СПЦ. У пресуди се наводи „да 
је тужени Мираш Дедеић ометао ту-
жиоца, Митрополију црногорско-
приморску у фактичком, мирном 
стању поседа и кориштења цркава 
Светог Ђорђа и Свете Богородице 
манастира Бешка на истом острву”. 
У образложењу се наводи да тужени 
Дедеић „нема никакву документа-
цију и да никада није био у поседу 
наведених цркава, већ је насилним 
путем упао у затворене просторије”. 
Дедеић је дужан да на име трошкова 
судског поступка исплати Митропо-
лији црногорско-приморској, са се-
диштем у Цетињском манастиру, 
2.197 евра, под претњом принудног 
извршења.

Грујевски 
за самосталну Македонску цркву

М акедонски премијер Никола 
Грујевски је изјавио за неде-
љник НИН да је македонска 

Влада спремна за самосталност Ма-
кедонске православне цркве. Пре-
мијер је у интервјуу рекао за себе да 
је верујући човек и да, као ни пре-
мијер Србије, не жели да злоупот-
ребљава свој статус за решење про-
блема који постоји у односу Српске 
православне цркве и Македонске цр-

кве. На питање да ли питање ауто-
кефалије МПЦ сматра делом држав-
ности, он је одговорио: „Да, мислим 
да је то део наше државности. МПЦ 
је вековима била, као што је и у да-
нашње време, део наше државности, 
чак и у разна времена када смо били 
под влашћу разних окупатора. Због 
тога мислим да проблем Цркве не 
представља само црквени проблем 
него има и политички значај.”

Свеци из Енглеске
С урошка епархија Руске право-

славне цркве организовала је 2. 
јуна конференцију „Енглески 

свети и јединство Цркве”. Сличне 
епархијске конференције се одржа-
вају сваке године, али се ова разли-
кује по томе што су на њој први пут 
учествовали и представници Руске 
заграничне цркве (РПЦЗ).

На конференцији је први имао реч 
свештеник Андреј Филипс из РПЦЗ, 
познат као један од најбољих право-
славних агиографа у Енглеској. Он 
је истакао да Енглеску ретко виде као 
земљу светости, а ипак, она је поро-
дила више од 300 православних про-
светитеља, мученика, који су дали 
свој живот Богу и Цркви.

По предању, првоврховни апосто-
ли Петар и Павле су проповедали на 
британском острву. Због тога су два 
највећа храма у Лондону посвећена 
њима: Вестминстерска опатија – 
апостолу Петру, а Саборни храм – 
апостолу Павлу.

У Енглеској је посебно поштован 
св. Албан, који је овде био први му-
ченик. Још у време Римске империје, 

на овим просторима је цветао цркве-
ни живот. Међутим, када су у V и VI 
веку земљу окупирали варвари из 
Данске и Норвешке, црква је скоро 
престала да постоји. Свети Григорије 
Двојеслов је послао мисију која је ос-
новала будућу Цркву Англа. Центар 
ове мисије био је Кент (Кентербе-
ри).

Отац Андреј Филипс је у свом из-
лагању говорио о монасима и мона-
хињама, просветитељима, великим 
подвижницима разних национал-
ности, који су на овој територији ши-
рили и јачали православну веру, ос-
нивајући епархије, манастире, гра-
дећи храмове и учећи Енглезе вери 
и побожности. Свој процват право-
славље у Британији је доживело до 
краја VIII века. Након тога је наста-
ла епоха мучеништва која је трајала 
све до времена када је Енглеска от-
пала од Православља. Ово излагање 
је изазвало велику пажњу учесника 
конференције и током дискусије је 
предложено да се енглески свеци ув-
рсте у календар светих Руске право-
славне цркве.

Ухапшено 4.000 хришћана
У индијској престоници Њу Де-

лхију током мирних демонс-
трација ухапшено је више од 

4.000 хришћана, који су од државних 
власти тражили да прекине ћутање 
о насиљу над хришћанима у овој 
земљи. Митинг је организован након 
недавног телевизијског приказа ре-
портаже о нападу на хришћане, као 
и после низа других антихришћанс-
ких испада.

Упркос очекивањима организатора 
митинга, који су предвиђали да неће 
бити присутно више од две хиљаде 
људи, на демонстрацијама у Делхију 
се окупило више од пет хиљада 
хришћана. Учесници митинга су тра-
жили заштиту људског достојанства 
и уставних права хришћана и других 
религиозних мањина. Полиција је кас-
није потврдила да је привела више од 
4.000 демонстраната.

Свечаности у спомен 
св. Јована Кронштатског

Д уховно-културне свечаности 
под називом „Под Покровом 
Пречисте”, посвећене 180-того-

дишњици рођења и 100-годишњици 
смрти св. праведног Јована Кронш-
татског, биће одржане 11. и 12. јула 
ове године у Кронштату.

У склопу програма биће одржана 
међународна конференција „Сабор-
ност, јединство и препород Русије”, 
као и IV православна научна конфе-
ренција „Православни научници Ру-

сије”. На конференцијама ће бити го-
ворено о темама: Св. Јован Кронш-
татски и промисао Божији о Русији; 
Саборност, духовне основе и будућ-
ност руске државности; Армија и 
флота – у служби руске отаџбине; 
Улога козаштва и сународника ван 
Русије у препороду Русије; Духовно, 
научно-образовно и културно је-
динство руског друштва; Духовно и 
војно-патриотско васпитање омла-
дине.

Црква у Емиратима
У граду Шарџа (Уједињени Арап-

ски Емирати) регистрована је 
парохија Руске православне цр-

кве и ускоро ће почети градња храма. 

Управа ове парохије св. ап. Филипа 
биће поверена старешини храма Св. 
Николаја у Техерану игуману Алек-
сандру (Заркешеву).


