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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

О универзитетској сарадњи у Сегедину

Јачање веза са Србима
у Румунији

Н а позив руководства Институ-
та за славистику Сегединског 
универзитета, у дводневној 

посети тој образовној установи бо-
равила је двочлана делегација Ка-
тедре за славистику Темишварског 
универзитета.
Др Миља Радан, ванредни про-

фесор и др Маца Царан, асистент, 
предавачи Одсека за српски језик и 
књижевност Западног универзитета 
у Темишвару, у Сегедину су 6. и 7. 
јуна боравили у узвратној посети, 
одазвавши се на тај начин позиву др 
Агнезе Кациба, доцента Сегединс-
ког универзитета која је прошле го-
дине посетила колеге у Румунији.
Приликом дводневне посете срп-

ских просветара из града на Бегеју 
Сегедину, доста се говорило о са-
радњи Сегединског и Темишварс-
ког универзитета међу којима већ 
постоји протокол о сарадњи. Уну-
тар тога, посебан сегмент може да 
представља сарадња на пољу србис-
тике, па баш, зато, посебна пажња је 
посвећена будућим стручним кон-
тактима у свим доменима: тако на-
пр. постигнут је договор по питању 
размене научних публикација, раз-
мене студената, гостујућих профе-
сора, заједничких научно-истражи-
вачких пројеката попут научног от-
кривања и презентације српских го-
вора у Румунији и српских у Мађар-
ској.
Гости из Румуније су се детаљно 

упознали са радом и могућностима 
Института за славистику при Сеге-
динском универзитету, при томе, 
имали су и неколико корисних сус-
рета са представницима установе, 
задуженим за међународну сарадњу 
и просвету.
Миља Радан и Маца Царан били 

су гости и сегединских Срба. У мес-
ном Српском клубу, Миља Радан је 
говорио о положају српске заједни-
це у Румунији. Он се осврнуо на њи-
хов политички и културни живот, а 
затим представио и Одсек за српски 
језик и књижевност Темишварског 
универзитета на којем и он сам ра-
ди. Ванредни професор је подвукао 
да у просеку имају 45 студената 
који, након окончања студија, запо-
шљавање налазе у српском школс-
тву, односно, српским јавним гласи-
лима. Наравно, постоје и такви који 
се не могу запослити „на српској ли-
нији” па баш зато, могућности тра-
же у сфери туризма, трговине и пре-
водилаштва.
Уколико би дошло до унапређења 

трговинско-привредног живота Ев-
рорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса, 
како рече господин Радан, с правом 
би се могло рачунати и на форми-
рање српско-румунских, румунско-
српских мешовитих фирми што би 
у великој мери потпомагало могућ-
ности запошљавања њихових ап-
солвената.
Миља Радан је присутнима гово-

рио и о својим научним преокупа-
цијама, језичким и етнолошким ис-
траживањима у кругу Срба у Руму-
нији а изашао је у сусрет и пос-

тављеним питањима од стране пуб-
лике.
У сваком случају, 7. јуна између 

предавача србистике у Сегедину и 
Темишвару конкретизовано је да 
већ у септембру дође до подношења 
и размене научних публикација, по-
зива за учешће на разним научним 
симпозијумима а предвиђа се и раз-
мена гостујућих професора и студе-
ната.
Др Маца Царан и др Миља Радан 

су се у повратку за Румунију зауста-
вили и у Десци. Ту су најпре посети-
ли месну српску православну цркву 
а затим су у седишту дешчанске ср-
пске мањинске самоуправе разгово-
ре водили са њеним председником и 
потпредседником Кристифором Бр-
цаном и Боривојем Русом, који је 
уједно и потпредседник Самоупра-
ве Срба у Мађарској.

Госте из Темишвара највише је 
занимао мањинско-политички, са-
моуправни живот српске заједнице 
у Десци, изборни систем у Мађарс-
кој а интересовање им се прошири-
ло и на друге области народносног 
живота. Током пријатељских разго-
вора, дотакнута је и сарадња Срба у 
Мађарској и Срба у Румунији која 
би се могла дићи на још виши ниво: 
у томе би значајно место могла има-
ти универзитетска сарадња између 
Темишварског и Сегединског уни-
верзитета, наиме, две високошкол-
ске установе још увек нису исцрпи-
ле заједничке могућности, напро-
тив, много тога могле би да постиг-
ну већим залагањем, заједничким 
научно-истраживачким пројектима 
при којима и србистика има шта да 
тражи!
Остаје да се види како ће се од-

вијати универзитетска сарадња два 
града – наставак контаката, у сва-
ком случају, најављен је и у септем-
бру се очекује конкретизација сада 
датих обећања.

Предраг Мандић

Фестивал „Прва храмоника Војводине”

Успех младог хармоникаша
из Сантова

З оран Барић, млади хармоникаш 
Културно-уметничког друштва 
„Весeли Сантовчани” освојио је 

друго место на Фестивалу „Прва 
хармоника Војводине” одржане 3. 
јуна текуће године у Стапару.
Ова вест, свакако, обрадовала је 

љубитеље српског народног мелоса 
у Мађарској, наиме, не дешава се 
често да наши инструменталисти 
одмеравају своју снагу у матичној 
нам земљи Србији. Међутим, млади 
свирац који од своје четврте године 
свира на популарном инструменту, 
хармоници, одлучио је да се пријави 
на традиционалну културно-забав-
ну приредбу и добро је учинио. 
Представио се на најбољи могући 
начин и није требало много да се 
нађе на самом врху победничког 
трона…
Но, кренимо редом… У Стапару, 

војвођанском насељу где живи 4000 
становника, сваке године одржава 
се надметање младих хармоника-
ша, талената који обећавају. И ове 
године, приређена је традиционал-
на манифестација: на петом по реду 
фестивалу „Прва српскa храмоника 
Војводине” нашло се 18 хармоника-
ша а учесници су своје свирачко 
умеће, сходно узрасту, могли да по-
тврде у категоријама за јуниоре, пи-
онире и сениоре. Све извођаче пра-
тио је Велики народни оркестар 
РТВ Београд под хармоникашком 
палицом маестра Бранимира Ђо-
кића.
У категорији пионира представио 

се и Зоран Барић из Сантова. Ваља 
рећи да млади свирац из Сантова 
није био једини учесник из иност-
ранства, наиме, пропозиције су омо-
гућиле да се на овом популарном 
такмичењу појаве и други хармони-
каши из суседних земаља па се тако 
могло догодити да се на надметању 
нашао и један младић из Румуније 
који је пак засвирао у категорији за 
јуниоре. Њих двојица су, дакле, 
представљали иностранство, дијас-
пору и уопште нису изневерили, 
подбацили…
Према правилима такмичења, и 

Зоран се морао представити са три-

ма програмским тачкама: избор је 
пао на песму под насловом „Дeвој-
чица ружу брала”, међу играма пре-
вагнуо је „Моравац” а код бржег ко-
ла одлучио је да изведе „Чукаричко 
коло”.
Извођачко умеће хармоникаша 

„Веселих Сантовчана” оставило је 
дубок утисак не само у редовима 
публике већ и стручног жирија 
којим је председавао Мића Јанко-
вић, познати хармоникаш, шеф Ве-
ликог народног оркестра РТВ Нови 
Сад. Како је признао први човек 
групе људи који су морали да доне-
су тешку, соломонску одлуку по пи-
тању најбољих, Зорану Барићу је у 
категорији пионира за длаку ишчез-
ла победа! Свакако, веома је похвал-
но и друго место у групи најбољих 
хармоникаша о чијем учешћу на 
фестивалу су током претходних 
такмичења одлучивале стручне ко-
мисије: на основу њихове одлуке је 
на V Фестивалу „Прва српскa хра-
моника Војводине” учествовало 18 
музичара.
У ревијалном делу програма, ина-

че, наступао је Мирослав Илић, по-
пуларни интерпретатор српских на-
родних песама, славуј из Мрчајева-
ца а пратио га је Оркестар Браними-
ра Банета Ђокића.
У сваком случају, како је то под-

вукао Мића Јанковић, председник 
жирија хармоникијаде, масовност 
такмичара с године на годину расте 
а такође радује и квалитет извођача! 
Познати хармоникаш из Новог Сада 
је, међутим, признао да су хармони-
кашки таленти често пута погреш-
но усмерени па баш зато, предло-
жио је да се приреди курс хармони-
каша, па тако и у Мађарској, како би 
музикантима који на популарном и 
вољеном националном инструмен-
ту негују српски народни мелос мог-
ли да предоче исправан правац сви-
рања, инструменталне уметности!
Хармоникашко надметање наста-

виће се и догодине – следећег јуна 
приредиће се шести по реду Фести-
вал „Прва српскa храмоника Војво-
дине”.

П. М.

Зоран Барић и Оркестар Бранимира Ђокића

Др Миља Радан
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Ексклузивна изложба у Музеју Лудвиг

Резонанција-електромагнетна 
тела

У Српском клубу у Будимпешти

Још једном о мањинским 
изборима

Конференција у Градоначелничком уреду 
Будимпеште

Десет година мањинског 
самоуправљања

У организацији Српске самоуп-
раве у Будимпешти и Српског 
културног клуба у просторија-

ма библиотеке ССМ, 22. јуна са по-
четком у 18 часова одржана је три-
бина на тему припрема за пред-
стојеће мањинске изборе. Модера-
тор скупа, потпредседник ССБ, Пе-
ра Ластић, присутне је упознао са 
актуелним изменама прописа, који 
се односе на изборну процедуру, 
што у првом кораку значи да је ос-
новни предуслов за расписивање из-
бора, формирање тзв. бирачког 
списка на којем сваки грађанин, 
који располаже правом гласа, треба 
да се национално декларише. Ми-
нималан број припадника одређене 
националне заједнице у једном на-
сељу, или кварту је тридесет, а рок 
пријаве је 15. јули, што значи да за 
испуњавање ове обавезе не преос-
таје још много времена.
Том приликом присутни пред-

ставници будимпештанских кварто-
ва постављали су питања, углавном 
техничке природе, а током разгово-
ра примећено је да су у неким дело-
вима Будимпеште разаслати неадек-

ватно адресирани пријавни листићи 
(напр. без назнаке пошиљаоца и сл.), 
што је изазвало забуну, па је део 
грађана српске националности ауто-
матски бацио пошиљку. Такође је 
наглашено да су бележници насеља 
дужни да прихвате и фотокопиране 
листиће, јер се у закону не наводи да 
исти треба да буду оригинални.
С обзиром да до закључивања ове 

фазе преостаје још две недеље, не-
опходно је да се законске обавезе 
што пре реализују, што подразуме-
ва већу агилност наших људи на-
сељених на територији Будимпеш-
те. Подсетимо, да би се формирала 
мањинска самоуправа на градском 
нивоу, неопходно је да српске само-
управе буду основане у најмање де-
сет квартова.
У интересу правовременог обаве-

штавање јавности Српска самоуп-
рава у Будимпешти већ је организо-
вала више сличних сусрета, међу 
којима је и предавање које је пре два 
месеца одржао председник Уреда за 
националне и етничке мањине, Ан-
тал Хаизер.

С. М.

У организацији Градона-
челничког уреда Буди-
мепште, у уторак. 20. ју-

на одржана је конференција о 
искуствима и резултатима из 
протекле деценије на плану 
мањинског самоуправљања. 
Уводне реферате одржали су 
омбудсман за мањинска права 
Јене Калтенбах, односно, 
председник Уреда за нацио-
налне и етничке мањине, Ан-
тал Хаизер, а потом су излага-
ли председници мањинских 
самоуправа Будимпеште. О 
резултатима српске заједнице 
говорио је потпредседник Ср-
пске самоуправе у Будимпеш-
ти, Пера Ластић. Он је, поред 
осталог, рекао да је највећи 
број самоуправа постигао зна-
чајан напредак у правцу само-
организовања, повезивања и 
активирања својих мањина на 
градском нивоу, али да мате-
ријална потпора њиховом раду није 
пропорционална укупном приливу 
прихода у градску касу, односно, 
инфлаторном расту и другим адек-
ватним економским параметрима.
Ластић је, такође, искористио 

прилику да укаже на недостатке за-
кона о мањинама и изборног закона 
у делу који се односи на мањине, 
констатујући да приликом њихових 
измена представници мањина нису 

консултовани у довољној мери, 
изостала је сарадња са надлежним 
градским органима, а ни мањине 
међусобно нису биле довољно ком-
пактне. Нове законе оценио је кора-
ком назад у историји мањинске 
правне регулативе у Мађарској и из-
разио наду да ће у наредном перио-
ду бити прилике и могућности да се 
направљене грешке коригују.

С. М.

Л ичност и дело Николе Тесле, 
поводом 150. годишњице од 
рођења нашег великог науч-

ника, није измакло ни пажњи науч-
не и културне јавности у Мађарској. 
У ексклузивном простору Музеја 
Лудвиг, 22. јуна одржана је научна 
конференција и отворена занимљи-
ва изложба под насловом „Резонан-
ција-магнетна тела”. У организа-
цији манифестације поред покрови-
теља, канадске амбасаде, укључили 
су се Електротехнички и Државни 
музеј технике у Будимпешти, Српс-
ка самоуправа у Будимпешти и Срп-
ска самоуправа у Зуглоу. Овим по-
водом за кратку оцену доприноса 
Николе Тесле светској науци и тех-
ници питали смо директора Елект-
ротехничког музеја, др-а Шандора 
Јесенског, односно, Перу Ластића, 
потпредседника будимпештанске 
српске самоуправе:

– Ми смо од 1993. године радили 
на оживљавању успомене на Теслу и 
на обележавању његовог имена овде 
у Мађарској, не само са циљем да се 
и мађарска јавност упозна и сазна да 
је он српског порекла, а не да је ре-
цимо Чех, или припадник неког 
другог народа. Мислим да је веома 
важно да се то овде зна и да српска 
заједница буде поносна да је једно 
време у њеном окриљу ту живео нај-
познатији Србин на целом свету. 
Због тога је у Помазу, на кући где је 
живела његова родбина, односно, 
његов ујак Паја Мандић, поставље-
на спомен-плоча. Приређена је, та-
кође, велика изложба у Електротех-
ничком музеју, а пре три године у 
Мађарском Радију постављена је 
биста Николе Тесле, где сваке годи-
не полажемо венац.
Надамо се да ћемо моћи и нешто 

више да урадимо да се постави спо-
меник, или обележје у Градском 
парку у Будимпешти. Важно је да се 
спомене да је прошле године отво-
рена стална поставка у кабинету за 
физику Српске основне школе и 
гимназије у Будимпешти, где су 
приказани његови најчувенији 
уређаји: Колумбово јаје, осцилатор 
и трансформатор помоћу којег без 

директног контакта можемо да упа-
лимо сијалицу. Покушавамо да на-
предујемо малим корацима, јер је 
јако важно да наша деца преко на-
ставе усвајају знања о Тесли и да 
свему томе буду привржени. Идеал-
но би било да, рецимо, наша школа 
носи његово име, чиме би се се дело 
Николе Тесле овде у Будимпешти 
међу Србима, трајно обележило.

Др Шандор Јесенски:
– У Мађарској се и данас са вели-

ким поштовањем сећамо Николе 
Тесле, као и на целом свету. То је ра-
зумљиво, јер је стварањем више-
фазних система, као и експеримен-
тима са високим фреквенцијама 
поставио темеље наше данашње 
технике. То што је наизменична 
струја добила битку против једно-
смерне, омогућило је да се форми-
рају енергетски системи, који пок-
ривају не само једну земљу, већ и 
целе континенте.
Немојмо заборавити да је Мађарс-

ка члан једног таквог енергетског 
система, који се простире од Порту-
галије до украјинске границе. Дакле, 
користимо исту струју као Немачка, 
или Шпанија. У суштини када гово-
римо о Европској унији и наглаша-
вамо да не постоје границе, за струју 
те границе већ доста дуго не постоје. 
Мађарска је много пре пријема у Ев-
ропску унију, користила исту струју. 
То је једна од важних ствари. Друго 
су резултати његових експеримена-
та са високим фреквенцијама. Због 
утврђивања првенства проналаска, 
покренут је и судски процес. Идеја је 
призната Марконију, али усаврша-
вање телефонских централа Тесли.
Зашто је то важно? Зато што се на 

тај начин омогућава рад не само јед-
не, две, или пет, него милион радио 
станица. Да ли ће зазвонити мобил-
ни у мом, или туђем џепу, у сушти-
ни зависи од Николе Тесле. Јер, он је 
тачном расподелом фреквенција 
омогућио да од милиона порука, 
које се налазе у простору, који нас 
окружује, изаберемо ону која је за 
нас важна.

С. М.

Пера Ластић
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Одржан 1. Батањски српски комплексни табор

У знаку музике, игре и дружења

Р уку на срце: када се прочула 
вест да због финансијских по-
тешкоћа и других разлога ба-

тањски Дом културе „Атилa Јожеф” 
није у могућности да приреди Јуж-
ноалфелдски народносни комплек-
сни табор који је пуних шеснаест 
година окупљао велики број заин-
тересоване румунске, словачке и 
српске деце у Мађарској, многи су 
отписали Батању и логор и закљу-
чили да се угасио још један народ-
носни камп који је имао циљ да пу-
тем игре, песме, музике и језика 
усади и продуби љубав и дужну 
пошту према неговању традиција, 
културе Румуна, Словака и Срба у 
Мађарској.
На срећу, међутим, у кругу српс-

ке заједнице било је и таквих који се 
просто нису хтели помирити суро-
вом чињеницом и одлучили су да 
батањска логорска нит не сме да 
ишчезне, треба да има наставак и 
ове године: ту шачицу верних акти-
виста предводио је Боривој Рус, пот-
председник Самоуправе Срба у 
Мађарској који је заиста на плећима 
носио организацију батањског ком-
плексног табора и борио се да се он, 
упркос свим тешкоћама, одржи.
Ти напори уродили су плодом па 

је у организацији Културног и доку-
ментационог центра Срба у Мађарс-
кој, после шеснаест година заједнич-
ког логоровања са Румунима и Сло-
вацима, у Батањи први пут при-
ређен самостални српски комплекс-
ни табор који је трајао од 18. до 24. 
јуна.
Већ на самом почетку логорске 

манифестације дошло је до пријат-
ног изненађења: број пријављених 
учесника! Чак осамдесеторо њих се 
појавило на свечаном отварању кам-
па, међу њима и српска деца из Ру-
муније коју је овом приликом пред-
водио Иван Попов, млади Србин из 
Арада. Број полазника већ на самом 
старту приредбе доказао је да многи 
нису заборавили пријатне и корисне 
тренутке проведене у претходним 
батањским Јужноалфелдским ком-
плексним народносним таборима – 
камп ништа није изгубио од свог 
сјаја и популарности, штавише, ста-
ра слава табора може се приписати 

чињеници да су главни организато-
ри традиционалне приредбе сваке 
године ангажовали стручну екипу 
која је радила савесно и на опште за-
довољство!
Боривој Рус, главни организатор 

табора свесно се ослонио на „ста-
ри”, добро испробани тим који је и 
ранијих година одлично функцио-
нисао а ни овом приликом није било 
другачије…
Што се тиче наше српске деце, 

она су и ове године могла да бирају 
међу већ добро познатим секцијама: 
бројчано скромнију музичку пред-
водио је дует Михаљ Ловас и Стан-
ко Мандић, док се за увежбавање 
лепих српских народних игара поб-
ринуо Љубомир Вујчин, врсни ко-
реограф из Врбаса који је уз себе, 
као помагаче, имао Аницу Шошић-
Крунић, уметничког руководиоца 
Културно-уметничког друштва 
„Опaнци” из Помаза и Станиславу 
Гајић, учитељицу батањске Српске 
основне школе која у овој образов-
ној установи руководи фолклорним 
радом.
Музичку пратњу приликом 

учења и увежбавања кореографија 
(најмањи су радили на „Играма из 
Бачке”, средњи узраст је стекао 
увид у „Ужице”, док су се најста-
рији бавили „Буџаком”) обезбеди-
ли су Предраг Алексић из Врбаса и 
Стојан Брцан, хармоникаш Култур-
но-уметничког друштва „Банат” из 
Деске.
Посебно ваља истаћи рад језичке 

секције, наиме, фолклорним зани-
мањима припојена је делатност већ 
поменуте радионице којом је уп-
рављала Станислава Гајић. Прили-
ком часова матерњег језика деца су 
учила песмице, рецитације на српс-
ком језику од којих је настао колаж 
„свeга и свачега”.
Многи полазници логора били су 

задовољни стручним радом руково-
дилаца секција, међу њима биле су 
и Милијана Јанчикин и Ивона Весе-
линов, ученице дешчанске Српске 
основне школе: „Табор је био супер 
а посебно нам се свиђало што смо 
училе нове игре. Пуно смо играле, 
певале а стекле смо и нове прија-
теље. Занимања су била занимљива 

и уопште нам није било тешко. 
Доћићемо и следеће године!”
Станислава Гајић која је била 

марљив помоћник Љубомиру Вуј-
чину при увежбавању кореографија, 
такође је била задовољна присту-
пом раду играча: „Са најмањима сам 
радила и морам рећи да су били вео-
ма заинтересовани за игре, песме, 
рецитације – за све. Убеђена сам да 
ће се сви они и догодине појавити у 
Батањи.”
Љубав и оданост према српској 

народној музици осећала се и при 
музичкој секцији која је на крају 
увежбала познате нумере међу који-
ма су биле и „Ђурђевдан”, „Велико 
коло”, „Болујем ја” и друге… Један 
од руководилаца радионице, Станко 
Мандић овако је оценио рад младих 
свирача: „Десеторо музичара смо 
имали ове године и сви су марљиво 
радили. Иако су млади, тек две-три 
године свирају, ипак успешно су на-
учили све што смо предвидели.”
Табор за очување и неговање на-

родносних обичаја био је, у сваком 
случају, садржајан, обојен струч-
ним радом на високом нивоу и мно-
гобројним забавним програмима од 
којих су се истакли плесачница, 
емитовање филма, ноћно купање 
(батањски градски базен је сваки 
дан био радо посећиван и кориштен, 
стекао је огромну популарност), 
гастрономско вече приликом којег 
је захваљујући Љубомиру Вујчину 
представљена мућкалица, а пос-
ледњег дана у Дому културе упри-
личен је и наступ српског културно-
уметничког друштва из Ловре.

Млади фолклораши са Чепелске 
аде предвођени уметничким руко-
водиоцем Ангелом Ивановом, при-
казали су веома богат програм 
састављен од српских и македонс-
ких игара, а наступали су и певачи 
попут солисте Николе Скорића и 
триа у саставу Радојка и Зорица 
Хранислав те Дијана Алексов.
Ни у којем случају није слободно 

заборавити поменути веома вешт 
омладински оркестар из Ловре о 
којем ће се зацело још пуно тога ле-
пог чути и писати… Иначе, концерт 
младих Ловрана оставио је веома 

добар утисак у кругу публике и са-
мо се понадати можемо да ће их и у 
другим нашим насељима радо ви-
дети, позивати на наступе.
Што се тиче доживљаја и утиса-

ка, многа деца су своја запажања 
овековечила на хартији: најбољи ра-
дови изложени су у холу Дома кул-
туре.
Све у свему, први српски комп-

лексни табор у Батањи протекао је у 
знаку ревносног неговања тради-
ција, фолклорних и културних вред-
ности српског народа у Мађарској. 
Већина полазника кампа већ првих 
дана табора а потом и 24. јуна, након 
гала-програма на којем је пред-
стављено играчко, музичко и језич-
ко умеће, без икаквог размишљања 
обећала је да ће и следеће године 
доћи у Батању. То је, свакако, похва-
ла организаторима међу којима је 
без премца за успех овогодишњег 
логора највише заслуге имао Бори-
вој Рус, потпредседник Самоуправе 
Срба у Мађарској који нам је рекао: 
„ Било нам је драго видети како де-
ца раде и како се међусобно друже. 
Томе су допринели и сјајни педагози 
које смо имали. Батања је, свакако, 
због својих понуда и могућности, 
идеална за приређивање оваквих 
кампова. Људи су гостољубиви, 
околности су овде дате. Оно због че-
га сам посебно задовољан јесте да 
су се у породичној атмосфери, која 
је владала, деца често служила срп-
ским језиком, штавише, и при међу-
собном дружењу он је био веома до-
минантан. Морам признати да смо 
имали мукотрпан рад како бисмо 
приредили овај табор, међутим, вре-
дело је. Мислим да нам се труд, за-
једно са Културним и документаци-
оним центром, исплатио јер оно што 
су деца доживела и рекла нам под-
стиче нас да морамо наставити ову 

логорску манифестацију и следеће 
године.”
А дотле, полазнике кампа ће о до-

живљајима и лепим тренуцима про-
веденим у батањском српском ком-
плексном табору подсећати издање 
за које ће се побринути Борис Бе-
кић, секретар Самоуправе Срба у 
Мађарској који је као хроничар од 
почетка до краја забележио све ис-
такнуте, занимљиве тренутке кам-
па. Сваком учеснику логора до краја 
лета ће бити достављена штампана 
„тaборска успомена”.

Предраг Мандић
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Милан Рус о предстојећем фестивалу Дани позоришта и културе

Ловранско позоришно лето
Т радиционалну манифестацију 

Дани позоришта и културе, 
која се почетком јула одржава 

у Ловри, и ове године ће обележити 
не само гостовања познатих глу-
мачких имена из наше матице и са 
мађарске позоришне сцене, већ и 
једна премијерна представа Српс-
ког позоришта у Мађарској. Глумац 
и уметнички директор овог театра, 
Милан Рус о томе каже:

– Српско позориште се на овој ма-
нифестацији поново представља 
једним новим комадом. Ове године 
спремамо представу „Професиона-
лац” Душана Ковачевића, у режији 
нашег старог пријатеља и сарадни-
ка Радослава Златана Дорића. При-
преме су у току, а улоге тумачимо 
Зорица Јурковић, Тибор Ембер, Јосо 
Маториц и ја. То је један велики за-
логај. Представа у режији Душана 
Ковачевића је гостовала у Варсин-
хазу, када сам имао прилике да се 
први пут сретнем са покојним Да-
нилом Батом Стојковићем. Мислим 
да је тада проклијала идеја да и ми 
урадимо ову представу, мада у то 
време још нисмо знали када бисмо 
то могли да изведемо. Изгледа да је 
стигао тај тренутак, јер је текст, чи-
ни ми се, сада још акутелнији него 
што је био тада.
Једне године је чак редитељ Бора 

Драшковић радио са нама велику, 
спектакуларну представу „Антиго-
на у Њујорку” и жао ми је што после 
тога публика није имала прилике да 
је види.
Да ли вам припремање ове пред-
ставе отежава чињеница да ју 
је у нашој матици годинама иг-
рала екипа врхунских глумаца, 
које смо имали прилике да види-
мо и у Мађарској?
– Убеђен сам да Бата Стојковић и 

дан данас утиче на све представе 
које се раде, али мислим да можемо 
још додати многе ствари на ту тему. 

Нови 
„Професионалац”
– Српско позориште се на 

овој манифестацији поново 
представља једним новим ко-
мадом. Ове године спремамо 
представу „Професионалац” 
Душана Ковачевића, у режији 
нашег старог пријатеља и са-
радника Радослава Златана До-
рића. Припреме су у току, а уло-
ге тумачимо Зорица Јурковић, 
Тибор Ембер, Јосо Маториц и 
ја. То је један велики залогај. 
Представа у режији Душана 
Ковачевића је гостовала у Вар-
синхазу, када сам имао прилике 
да се први пут сретнем са по-
којним Данилом Батом Стој-
ковићем. Мислим да је тада 
проклијала идеја да и ми уради-
мо ову представу, мада у то 
време још нисмо знали када бис-
мо то могли да изведемо. Изгле-
да да је стигао тај тренутак, 
јер је текст, чини ми се, сада 
још акутелнији него што је био 
тада.

Свако прављење представе је раз-
мишљање на дату тему и наравно да 
ми имамо нешто што сматрамо да је 
важно и да би требало додати, а што 
је везано за живот интелектуалца, 
писца у одређеном времену. И сам 
Ковачевић је унео доста аутобио-
графских елемената, пишући улогу 
Теодора Краља. Лик шпијуна Луке 
Лабана је посебно актуелан данас у 
Мађарској, јер се из дана у дан от-
кривају бивши агенти и отварају се 
листе. То је био један од повода због 
којег смо почели да припремамо ову 
представу.
Интересантно је да сарадња 
Српског позоришта у Мађарској 
са редитељем Радославом Зла-
таном Дорићем траје већ годи-
нама, а наставља се и кроз пред-
ставу „Професионалац”?

– Дорићева велика врлина и пред-
ност је што тачно осећа могућности 
нашег ансамбла и сваког глумца 
појединачно и што, док ради са на-
ма, не мисли да је у једном „Атељеу 
212” или у неком потпуно аматерс-
ком позоришту. Дакле, уме да нас 
осети, зна наше способности и, што 
се режије тиче, ради са нама оно 
штио нам најбоље пристаје. Много 
нам значи што радимо са човеком из 
Војводине, који је одрастао у мулти-
културној средини и режирао више 
од двадесет представа у „Ујвидеки 
синхазу” на мађарском језику и је-
дан је од оснивача тог позоришта. 
Када смо се упознали у Театру „Сла-
вија” у Београду, то је била „љубав 
на први поглед”, а прва представа са 
њим нам је била „Срби граде кућу”.
Радослав Златан Дорић написао 

је за нас једну драму коју до сада 
нисмо успели да изведемо јер нам за 
њу треба дванаесторо глумаца. Реч 
је о представи „Чудо у Рондели”, 
која почиње на проби „Крештали-
це” а режира је Јоаким Вујић 1813. 
године. Та драма чека на извођење и 
ја се надам да ће је у догледно време 
наша публика видети.
Које ћемо представе још видети 
у оквиру манифестације у Лов-
ри?
– Долази нам Мира Бањац, вели-

ка глумица српског театра. Извешће 
монодраму „Жене као судбине” и то 

гостовање је једно у 
низу које су у Мађар-
ској имали водећи 
глумци из Србије. Да 
подсетим, били су 
нам у гостима Љуба 
Тадић, Бранислав 
Лечић, Мима Ка-
раџић… У оквиру те 
серије гостовања 
наш директор је до-
говорио и долазак 
госпође Бањац. Про-
шле године је, такође 
у Ловри, Рале Ми-
ленковић са великим 
успехом извео пред-
ставу „Страдија” и 
трудићемо се да на 
Данима позоришта и 
културе сваке годи-
не имамо барем по 
једну монодраму.
До сада смо има-

ли и по једну пред-
ставу на мађарском 
језику и трудимо се 
да у њима има и на-
ших глумаца, да се 
некако веже за нашу 
заједницу. Прошле 
године смо пред 
препуним гледали-
штем имали пред-
ставу „Певај госпођо Дери”, а сада 
ћемо са Катом Чонгради одиградти 
„Акцију нофертити”. Уз неколико 
познатих мађарских глумаца, у 
представи играмо и Јосо Маториц 
и ја.
Судећи по програму ловранског 
фестивала, примећујемо да се и 
Српско позориште у Мађарској 
придружује обележавању јуби-
леја оца српске комедиографије, 
Јована Стерије Поповића?
– За крај манифестације припре-

мамо „Родољупце” у знак сећања на 
200. годишњицу од рођења Јована 
Стерије Поповића. То ће бити омаж 
састављен од одломака из Стерији-
них текстова, у режији Валентина 
Венцела. Хтели смо да направимо 
представу у копродукцији са мати-
цом и надали смо се да ћемо за то 
добити одговарајућа средства од 
покрајинске владе Војводине, али 
нажаност нисмо успели да обезбе-
димо средства за ту замисао. Запра-
во, и комад који спремамо је такође 
представа, мада не у класичној фор-
ми. Одломке из „Родољубаца”, „По-
кондирене тикве” и још неких Сте-
ријиних комада извешће глумци 
Срђан Алексић, директор сомборс-
ког театра, Лидија Стевановић, ди-
ректор драме Српског народног по-
зоришта и изванредна глумица 
Соња Стипић.
Како теку организационе при-
преме за ову вишедневну позо-
ришну фешту?
– Ово је четврти фестивал по ре-

ду, који смо отпочели 1999. са „Гос-
пођицом Јулијом”. Ту представу смо 
извели девет пута, биле су и вечере, 
игранке, музички блокови и у Ловру 
се тада долазило. Посећеност фес-
тивала је до сада била завидна, мно-
го се ради на томе, мада немамо про-
фесионалног организатора у позо-

ришту. Зато сви ми који смо запос-
лени радимо и друге ствари, осим 
својих примарних обавеза. Највећи 
проблем је што немамо један свој 
центар у Будимпешти, који би био 
наша радионица и из којег би пола-
зиле све представе. Сви знамо да је 
за једног глумца позориште први 
дом, па тек онда стан у којем живи. 
Тренутно пробамо у српској школи, 
где нам је обезбеђен простор за то, а 
као и до сада, имамо могућност ко-
ришћења Дома културе у Ловри, где 
се иначе одржава ова манифеста-
ција.
Законодавац је наговестио неке 
измене у позоришној делатнос-
ти, које би се могле одразити и 
на ваш рад?
– Од деведесетих година глумци 

у Мађарској су присиљени да буду 
предузетници. Свако од нас је мо-
рао да отвори БТ или да као преду-
зетник регулише своје администра-
тивне и пореске обавезе. Тако је сва-
ки глумац постао једна фирма. Сада 
се врши реорганизација: свако тре-
ба да се врати у радни однос, али ће 
то бити јако велики проблем за фи-
нансијску конструкцију самих по-
зоришта. Многа од њих то неће би-
ти у стању. То значи да ће и Српско 
позориште у Мађарској морати да 
изврши једну структуралну проме-
ну, а уједно треба да размислимо на 
који начин ћемо даље опстајати. Ми 
нисмо имали глумце у радном од-
носу, већ су ангажовани по пројек-
ту. Међутим, они нису толики про-
блем колико остало особље које је 
такође део ансамбла – аквизитери, 
ораганизатори, техничка лица… 
Морамо наћи решење како да удо-
вољимо новим прописима, а да то 
не поремети функционисање позо-
ришта.

Драган Јаковљевић

Милан Рус
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Промовисана књига Драгомира Дујмова „Превозник тајни”

Девет паклених самоисповести
Д рагомир Дујмов спада у оне 

књижевне ствараоце чије пе-
ро ретко мирује. Његове књи-

ге готово да сустижу једна другу, 
па су и организатори промоција 
често на муци: шта од тога најпре 
представити публици – да ли се 
руководити редоследом објављи-
вања књига или пак слободним 
терминима промотера. Српски 

клуб у Будимпешти за сада се др-
жи овог првог критеријума, па смо 
тако недавно у Библиотеци ССМ 
имали прилике да присуствујемо 
промоцији збирке приповедака 
„Превозник тајни”, мада су из пера 
Драгомира Дујмова после овог из-
дања изашле још две књиге – ро-
ман „Воз савести” се већ налази у 
рукама читалаца, а очекује се да се 
то ускоро догоди и са још једним 
прозним делом око чијег наслова, 
како смо чули, још има малих дво-
умљења.
Познати књижевник Давид Кец-

ман, иначе уредник у Радио Сомбо-
ру, стари је сарадник Драгомира 
Дујмова, с обзиром да је потписан 
као лектор у више његових књижев-
них издања. Овога пута, у Будим-
пешту је дошао у улози књижевног 
критичара и промотера збирке 
„Превозник тајни”.

– На страницама овог обимом не-
великог, али тематиком, садржајем 
и начином остварености у много че-
му ванредног, јединственог дела у 
савременој српској прози, девет је 
прича, све су о греху, а сабране под 
исти свод доживљавају се као девет 
кругова Пакла. Већина је остварена 
у форми самоисповести, или у са-
дејству упоредних наратора, гласом 
„свезнајућег” и гласом грешника. 
Нимало случајно, а можда је то и 
казна над казнама, већина оних који 
о свом греху без икаквог скривања 
говоре и сведоче, безимени су. Име 
им се почињеним грехом занавек, 
па и посредством слова белином па-
пира, затрло. Од свега живота, ма 
како успешан и било чиме да је, па и 
бројним потомцима или пустим 
благом испуњен, опстало је и доми-
нантно је сећање на грех – рекао је 

Давид Кецман на почетку пред-
стављања књиге.
По његовим речима, централне 

личности ових прича Драгомира 
Дујмова су не само убице, заверени-
ци, него и забављачи, гутач пламе-
на, ходач по жици, возач рикше, све-
штеници, боеми, славни и аноним-
ни, сликари, врачи, мудраци, свети-
тељи, верници, лаковерници, илу-
зионисти, подједнако и силни и по-
низни… Уз оне из ниске од седам 
смртних грехова, ту је, макар и спо-
редна, из рукавца поред главног то-
ка и прича о сијасет „малешних” ог-
решења, јер управо се међу њима 
крије клица или капља за изданак 
већег зла, већег греха.
На почетку збирке је прича о Ис-

целитељу чији је грех почињен 
сумњом у постојање чуда и у моћ 
која нам се од Бога „понекад даје, а 
да и не знамо зашто”. Бити дарован 
таквом моћи, значи не понашати се 
као њен поседник, него као вечити 
давалац, превозник дара од Бога до 
убогог и најбоље је када то прихва-
тимо без сувишног питања, без оног 
на шта ни сам Христос није при-
стајао.
Наук религије, понајвише из 

хришћанства, а у његовом окриљу 
најупечатљивије су слике којима се 
обелодањује православни, светосав-
ски дух, често је уткан у ток не само 
прича са страница ове књиге. Дра-
гомир Дујмов, међутим, није догма-
та и вешто мири, у једну целину 
збира свеземаљску и општељудску 
духовност било с које стране света, 
било из којег времена да долази и 
макар јеретичношћу да је обележе-
на, јер писаним словом о волшебни-
цима са свих меридијана тежи ка 
остварењу портрета душе. Занима 

га надасве пут до Истине за коју, 
примера ради, у причи „Последњи 
запис богумила”, који су такође 
чешће присутни и у другим књига-
ма овог аутора, осим осталог вели 
да је „једна и недељива”, па је, у том 
погледу и сам чин писања неопрос-
тив грех.

„Чиним двоструки грех: пишем. 
Слажем мисли и нижем слова по 
рубовима Јеванђеља и чиним оно 
што ни Христос никада није: запи-
сујем своје мисли. За писање по 
маргинама могу још и да нађем не-
ко оправдање, али како се суочити 
са скрнављењем: бележењем својих 
мисли које се не би смеле ставити 
на пергамент само ради утехе своје 
душе. Ох, душа! Душа уме лако да 
завара. Све нас. И тако олако пос-
таје највећи противник самога чо-
века, јер нас преко осећања везује 
за ову стварност и преко ње нас не-
частиви тера у грех; саплиће нас и 
гони по странпутицама овозе-
маљских замки: страхова, оду-
шевљења, маловерја, љубавних 
мисли и заноса, мржње, сумње и 
очаја. Како Христос говори: Јер од 
срца излазе зле мисли, убиства, 
прељубе, блуд, крађе, лажна сведо-
чанства, хуле на Бога. Душа без 
спокоја је напукли круг где станује 
немир, и њу верно, као три слуш-
киње, опслужују: жудња, похлепа, 
страст. А знамо од кога су осећања, 
гордост и тело у којем се сва та рђа 
и патња рађа. Душа је болна. Дух 
је вечан. Признајем. Све што ове 
ноћи откривам, убрах од мислила-
ца којих више нема. Они све то ка-
зиваху не страхујући од речи, јер је 
Истина Живот Вечни, Љубав и 
Слобода”.
Кецман примећује да је једна од 

битних осебености прозног концеп-
та Драгомира Дујмова, потврђена и 
књигом „Превозник тајни”, препоз-
натљива по вештини синтетизо-
вања класичног и ововременог, по 
темпоралном укрштању, у склонос-
ти ка онеобичавању реалног и „при-
питомљавању” митског, фантас-
тичног и магичног, а тиме и оно на-
изглед немогуће, постаје једино по-
уздано знаковље при одгонетању 
оног чиме се показује Вечност. Дуј-
мов зналачки, без околишања, већ 
на принципу In medias res, обликује 
прозну целину пуну драматичнос-
ти, зачудности, бајковитости и с ме-
ром.
Бољем и потпунијем разумевању 

појединих прича од помоћи може 
бити ширина у погледу изворишта 
знања из различитих цивилизација, 
религија, митова и предања, управо 
оног у чему је Дујмов налазио не са-
мо тему за причу, него и нит самоиз-
бављења при изласку из лавиринта 
душе. Свих девет прича, појединач-
но, али и као књига под заједничким 
именитељем, доиста и јесу превоз-
ник тајни попут безименог централ-
ног лика из истоимене приче. 
Сазнањем нечије тајне и слушалац 
и читалац постају саучесници греш-
ника, већ оствареног, али и оног ко 
се ка огрешењу о Живот, о Истину, о 
Слободу, у мисли о греху тек упу-
тио. Спознајом паклених биогра-
фија бивамо ближи Истини при од-
гонетању оног што је у основи свих 
вера, свих култура, од Искона: У че-
му је смисао живота?
Девет прича, девет паклених био-

графија, а све остварене као одраз 
мисли: У Рај нећемо стићи без споз-
наје Пакла, а најпре оног по муци 
најтежег, несношљивог, Пакла у се-
би, каже Кецман и додаје да се са 
оваквим сазнањем и с таквим мис-
лима читалац не суочава напречац и 
намах после читања прича на стра-
ницама књиге „Превозник тајни” 
Драгомира Дујмова. До њега се сти-
же тек извесно време након читања, 
потом ишчитавања књиге и про-
мишљања не само о судболомници-
ма чије су паклене биографије у сре-
дишту пишчевог, такође грешног 
наума да обелодани, уз то, донекле, 
само суштаствено и да протумачи 
оно најболније у њиховом живото-
пису, енигму о себи, о свом месту у 
властитом животу.

Драган Јаковљевић

На страницама овог обимом невеликог, али темати-
ком, садржајем и начином остварености у много 
чему ванредног, јединственог дела у савременој срп-
ској прози, девет је прича, све су о греху, а сабране 
под исти свод доживљавају се као девет кругова 
Пакла – истакао је књижевни критичар Давид Кец-
ман.

Драгомир Дујмов и Давид Кецман

Публика у Српском клубу у Будимпешти
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Песник М. машта

о хладноћи
Цео наш живот пролази у маштању о не-

чему што нам управо тог тренутка недо-
стаје: о топлини зими, о хладном ветру лети, 
о животном искуству у младости, о млада-
лачком заносу у старости – помисли песник 
М. знојећи се у летњој врућини која је тога 
дана преплавила град Б. и одлучи да тој 
плиткој летњој философији посвети једну 
песму:

Шта нам фали
Сунце зими
лети хлад
а искуство
кад си млад
старцу снага
и лепота нага
друга жена
други друг
југу север
а северу југ
нападу одбрана
а одбрани напад
мани врлина
а врлини мана
сваком фали
нека друга страна
зато нема
живота без смрти
– живота ми

Милан Степанов

Славни кореограф први пут
у Београду

Почетком јесени, у Београду ће први пут гос-
товати балетска трупа славног Мориса Бежара и 
истовремено премостити два домаћа угледна 
фестивала. Играче из Лозане чекају два посла: 
да затворе 40. Битеф и свечано отворе 38. Бемус. 
Два пута у Сава центру, 30. септембра и 1. ок-
тобра, они ће се представити Бежаровим „Бале-
том за живот”, необичним сусретом музике Мо-
царта и британске групе „Квин”. Њен легендар-
ни певач Фреди Меркјури и Хорхе Дoн, некад 
водећи играч Бежарове компаније, инспириса-
ли су великог кореографа да направи овај спек-
такл.
Две звезде сцене судбина је тужно повезала. 

Обојица су умрли у 45. години, од исте болести – 
сиде. Бежар је ипак напоменуо како „Балет за 
живот” није омаж само њима већ и толиким дру-
гима који су прерано умрли. Укључујући и самог 
Моцарта који је чак десет година краће живео од 
поменуте двојице.

Изложба Нунција ди Стефана
у Музеју савремене уметности
Један од најзначајнијих италијанских савре-

мених скулптора Нунцио ди Стефано предста-
вио се самосталном изложбом скулптура у Му-
зеју савремене уметности 24. јуна. Ово је друго 
гостовање уметника са интернационалном ре-
путацијом у Београду. Први пут излагао је у 
СКЦ-у, 1987, након што је добио награду на 
Бијеналу у Венецији као најбољи млади умет-
ник. Самостална изложба Нунција у Музеју 
савремене уметности је део пројекта „Перспек-

тиве једног музејског модела”, коју Музеј сав-
ремене уметности МАКРО из Рима приређује у 
сарадњи са Италијанским институтом за кул-
туру као специфичну иницијативу пред-
стављања актуелне италијанске сцене. Овај му-
зеј приредио је недавно Нунцију велику рет-
роспективу, а изложба у Београду представља 
избор најзначајнијих скулпторских радова. По-
сетиоци ће имати прилику да виде и радове на 
папиру, који представљају самостална умет-
ничка дела, а не скице или припреме за реали-
зацију скулптура.

Премијера драме 
„Трансилванија”

Драмски првенац младог аутора Драгана Ни-
колића „Трансилванија” премијерно је изведен 
19. јуна на сцени Београдског драмског позориш-
та. Ова комедија инспирисала је редитеља Мила-
на Караџића да направи представу као влашки 
вестерн са Дунава јер се комад бави тим под-
небљем и менталитетом. У глумачкој екипи је и 
Војин Ћетковић који тренутно наступа у новом 
комаду Милене Марковић „Брод за лутке” у ре-
жији Слободана Унковског у Југословенском 
драмском позоришту.

Летња филозофска школа 
„Феликс Ромулијана”

Зајечарска Летња филозофска школа „Феликс 
Ромулијана” обновиће рад овог лета, после седам 
година паузе, свечаним отварањем у амфитеатру 
старе римске царске палате на Гамзиграду. Биће 
обновљена на темељима које су јој 1993. године 
поставили њени тадашњи оснивачи, угледни ср-
пски филозофи, на челу са академиком Михаи-
лом Ђурићем и поново ће у Зајечару, од 9. до 14. 
јула, окупити најбоље студенте филозофије, на-
ставнике овог предмета и истакнуте теоретичаре 
из матице и света.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Обновитељ
После смрти бугарског цара Симеона прилике на Балкану су се поново 

промениле. Његов син и наследник Петар није имао освајачке амбиције 
нити енергију свога оца па је похитао да склопи мир са Византијом. Миро-
љубив и побожан, нови бугарски владар је пао под јак утицај византијског 
цара Романа Лакапина, таста и сувладара Константина VII Порфирогени-
та. У то време на двору у Преславу живео је српски кнежевић Часлав, рођен 
у Бугарској још за време Борисове владавине као син Клонимира и једне 
Бугарке, па према томе унук српског удеоног кнеза Стојимира, а праунук 
кнеза Властимира. Био је то исти онај Часлав кога су Бугари приликом пос-
ледњег свог похода на Србију повели са собом како би намамили и похва-
тали српске жупане. Смутње које су настале после Симеонове смрти омо-
гућиле су Чаславу да побегне из Бугарске и да се врати у Србију. Он је од-
мах на почетку признао врховну власт Византијског цара Константина VII 
Порфирогенита који је постао његов главни заштитник. Часлав је земљом 
завладао уз помоћ малог броја присталица, али се раније разбегли народ 
врло брзо почео враћати из Бугарске, Хрватске и других суседних земаља. 
Један део је чак из Буагрске пребегао у Цариград где их је цар лепо примио 
и послао Чаславу у Србију. Цар Константин каже да је Часлав, благодарећи 
царевим, то јест његовим, богатим даровима, „средио и населио земљу” и 
да се „као архонт у њој учврстио”.
Нема података како је била насељена и организована Часлављева држа-

ва, али се може створити представа о њеном пространству јер Константин 
Порфирогенит наводи један део њених граница. На западу се Часлављева 
Србија граничила са Хрватском, и то са Хрватским жупама Плива, Ливно, 
Цетина и Имота. Захумље, где је тада владао кнез Михаило Вишевић, 
својом планинском страном у унутрашњости граничило се и са терито-
ријом Хрватске и са територијом Србије.
Кнежевине Травунија и Дукља својом планинском страном граничиле 

су се са Србијом, али пошто је та „планинска страна” широк динарски ма-
сив, тешко је тачно утврдити којом се линијом протезао гранични појас. 
На основу каснијих података се може закључити да су Невесиње, Гацко и 
Оногошт (данас Никшић) припадали тадашњпј Србији. На истоку је гра-
нична област била око Раса, али се не зна тачно да ли је Србија на тој стра-
ни обухватала целу долину Западне Мораве или само један њен део. У 
саставу Србије је била и тадашња Босна. Као један од градова Србије Пор-
фирогенит спомиње Салинес (данас Тузла) па се тамо вероватно Чаславље-
ва држава простирала до Саве.

Џорџ који је волео трамваје

З апуцам ономад са Палатинуса преко Маргитиног моста, право у здрав 
живот, што ће рећи пешице, брзоходно. До трчања ми баш и није би-
ло на плус тридесет и неколико, а и ходање је кажу доктори, много ко-

рисније за… стварно се не сећам за шта, али сигурно не шкоди. У нормал-
ним приликама. Али, има и оних ненормалних које те спопадну кад им се 
најмање надаш. У облику Џорџа Буша, на пример.
Прво смо се замерили због двојке. Трамваја. Рачунам, хајде да мало пре-

дахнем од тог острвског здравог живота и да следећу етапу превалим на 
точковима, посматрајући из виламоша залазак сунца за будимска брдаш-
ца. Сачеках пет минута, десет, тридесет, а када прође и четрдесети, по-
мислих како овде нешто изгледа не штима. Тек тада приметих како људи 
прилазе табли на оближњем стубу, читају нешто са ње и настављају 
даље, према парламнту пешице, псујући себи у браду. Двојка, кажу, не са-
обраћа због „изузетних околности”.

– Да није поплава? – пита ме једна госпођа и хлади се лепезом, док се ас-
фалт под нашим ногама полако топио. – Ма, друга напаст… – промумлах 
и кренух ногу пред ногу, рачунајући да ме сунце неће претворити у мрљу на 
асфалту пре него што се докопам метроа на Кошутовом тргу.
Ал’ не лези враже, још из далека видих барикаде. Прилазим са неверицом 

све ближе, а пандур виче: „Лево, лево, овуда се не може!”. Питам га за-
што, као не знам, а он ми показује хеликоптере из којих нас пажљиво мот-
ре његове колеге. Шта ћу, кренем лево, према нашем пријатељу Микши 
Фалку, кад, и тамо нека гвожђурија. Све заграђено, ни птица да прелети. 
Окренем се, а госпођа опет иза мене, само што се није претворила у ону 
мрљу које сам се прибојавао. Псује Америку, Јевреје, мађарске улизице, На-
то, све по списку и гледа ме хоћу ли да јој се придружим. Хтедох, али се уг-
ризох за усну, јер… јавно псовање дотичних са немађарским акцентом по-
пут мог, производи ипак мало теже последице од немоћног слегања раме-
нама од стране полицајаца.
Како која барикада, нама душа све ближе носу. На крају се, уместо на 

Кошутовом тргу, обресмо на Њугатију, ни сами не знајући шта тамо ра-
димо. Конвоји трамваја, уз остало гвожђе, остали паркирани испред пар-
ламента да штите председнику леђа. Госпођа каже да је тако било и че-
трдесет прве.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Савет безбедности о Косову
У Њујорку је прошле недеље одржана сед-

ница Савета безбедности УН посвећена Косо-
ву и Метохији. Пошто се од најмоћнијег међу-
народног тела очекује да одигра кључну улогу 
у решавању косовског питања, било је за-
нимљиво видети реакције на различите изве-
штаје са терена.
Шеф Унмика Серен Јесена-Петерсена, као 

први говорник, тврдио је да се ситуација на Ко-
сову у последње време осетно поправља и да је 
учињен напредак на многим пољима, док је 
председница Координационог центра за Косово 
и Метохију Санда Рашковић-Ивић указала да 
није било видљивог напретка у примени стан-
дарда и да прокламовани циљ међународне за-
једнице да Косово буде стабилно, демократско 
и вишенационално није ни близу испуњења.
Као што је било очекивано да шеф Унмика 

(у одласку) о свом мандату изрекне само нај-
боље, тако је био предвидљив и критички став 
Русије, чији је представник истакао да изве-
штај Јесен-Петерсена „не одражава реално 
стање на Косову и да тамо „примена стандарда 
није задовољавајућа”. Русија је зато одбацила 
захтев да се примена стандарда одложи за пе-
риод после одређивања статуса Косова. Моск-
ва инсистира да се никоме не намеће решење, а 
„потпуно контрапродуктивним” је оцењена 
„журба с наметањем рокова за исход прегово-
ра”.
Руси упозоравају да ће формула по којој се 

решава питање Косова имати утицаја на реша-
вање сличних проблема у другим земљама и 

од Савета безбедности траже да као решење 
прихвати само консензус до кога се дође пре-
говорима – „уколико жели да избегне озбиљну 
међународну кризу”.
Са друге стране, амерички представник је 

похвалио досад учињени „прогрес” на Косову, 
али уз указивање да још много тога треба учи-
нити. Вашингтон позива обе стране да буду 
„реалне” у статусним преговорима, нагласив-
ши да „Косово мора да буде мултиетнично, а 
решење прихватљиво за народ Косова”, поз-
вавши Београд, као што су то учинили и пред-
ставници неколико европских држава, „да 
подржи, а не да омета” учешће Срба у привре-
меним институцијама Косова.
У излагању Санде Рашковић-Ивић, међу-

тим, могао се чути „одговор” на ову примедбу 
који каже да „Београд сматра изузетно важ-
ним учешће Срба у политичком животу Кос-
мета под условом да је сврсисходно, а да не 
служи само као декор”.
Санда Рашковић-Ивић је касније новинари-

ма рекла како је ова седница Савета безбед-
ности показала да Србија није усамљена у 
свом приступу за решавање косметског пи-
тања, назвавши руског амбасадора Виталија 
Чуркина „јунаком дана”. Она је затим као 
„земље које су се изричито заложиле за ре-
шење у оквирима територијалног интегрите-
та” и суверенитета Србије, навела Русију, Ар-
гентину и Кину, а као „врло добре” оценила 
наступе Словачке, Јапана и Перуа.
На заједничкој конференцији за новинаре 

коју су одржали после седнице Савета Јесен-
Петерсен и Агим Чеку су прихватили примед-
бе да положај српске мањине на Косову „није 
добар”. Чеку је обећао да ће се трудити да ис-
прави те и друге недостатке на које му је у 
Њујорку скренута пажња.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
„Састанак слонова”

Главни посредник у преговорима о Косову 
Марти Ахтисари залаже се у Њујорку за идеју да 
разговори о статусу започну већ у јулу, и то ди-
ректним српско-албанским састанком на најви-
шем нивоу. Ахтисари тражи да међународна за-
једница организује скуп на којем би се за истим 
столом, на челу својих делегација, нашли Војис-
лав Коштуница и Агим Чеку.
У дипломатском жаргону ова се врста сусрета 

назива „састанком слонова”, и сва је прилика да 
је Ахтисари убедио државе чланице Контакт 
групе да нема делотворнијег начина да се отворе 
прави преговори о статусу Космета.

Дипломатски односи
Србија и Црна Гора су потписале Протокол о 

успостављању дипломатских односа на нивоу 
амбасада. Уз шампањац и реченицу „Живела Ср-
бија и живела Црна Гора” – стављање потписа на 
овај документ прославили су шефови диплома-
тија двеју земаља Вук Драшковић и Миодраг 
Влаховић. Према речима Драшковића, Србија ће 
поред амбасаде у Подгорици, отворити и истуре-
но одељење на Цетињу, где је некада било пос-
ланство Краљевине Србије.

Потера за Младићем
Председник Националног савета за сарадњу са 

Хашким трибуналом Расим Љајић потврдио је да 
су и стране службе безбедности ангажоване у 
потрази за Ратком Младићем.
Он је рекао да сарадња БИА и ВБА са колегама 

из иностранства није новост, залажући се за „хр-
ватски модел” сарадње који је резултирао хап-
шењем Анте Готовине.

Проди у Москви
Италијански премијер Романо Проди посетио 

је прошле недеље Москву где се састао с руским 
председником Владимиром Путином и другим 
званичницима. Монопол Русије над гасом и чес-
то тестирање односа Кремља и ЕУ биле су неке 
од тема разговора званичника двеју земаља. Пу-
тин и Проди су разговарали и о билатералним 
економским односима Москве и Рима, односу 
Русије и ЕУ, као и ситуацији на Блиском Истоку 
и иранској нуклеарној кризи. Односи Русије и ЕУ 
у последњих неколико месеци су напети, наро-
чито од свађе Русије и Украјине почетком године 
поводом снадбевања гасом. Инцидент се одразио 
и на Европу која је оптужила Русију да користи 
своје знатне нафтне и гасне ресурсе као политич-
ко оружје. После тога су уследиле и оптужбе За-
пада да Путинова влада „омета” демократију и да 
су у тој земљи људска права озбиљно угрожена. 
„Верујем да је један од инструмената да се по-
бољшају односи са Европом очување добрих од-
носа са суседима”, изјавио је Проди. „Мислим да 
упркос великој територији, Русији требају узајам-
ни додатни односи са Европом”.

Јапан повлачи трупе из Ирака
Јапански премијер Јунићиро Коизуми објавио 

је прошле недеље планове за повлачење јапанс-
ких војника из Ирака. Коизуми је изјавио да је 
присуство Јапана „високо поштовала ирачка вла-
да и народ те земље”. Укупно 600 неборбених 
војника радило је на инфраструктурним пројек-
тима на југу Ирака од фебруара 2004. под зашти-
том британских и аутсралијских трупа. Одлука о 
повлачењу није наишла на одобравање у јапанс-
кој јавности.

Условна помоћ ЕУ Палестини
САД, УН и Русија подржале су предлог ЕУ о 

слању хитне помоћи Гази и Западној обали, а која 
би мимоишла владу Хамаса. Помоћ од 126 мили-
она евра биће дата за средства за медицинску 
бригу, компанијама и појединцима, али тим нов-
цем неће бити исплаћене плате хиљадама радни-
ка у палестинској администрацији.

СМЕР победник парламентарних избора
у Словачкој

Фицо добија мандат
за састављање нове владе

Словачки председник Иван Гашпарович дао је 
Роберту Фицу, лидеру странке СМЕР, која је по-
бедила на прошлонедељним парламентарним из-
борима у Словачкој, мандат за састављање нове 
владе. У Словачкој ће то бити први пут у пос-
ледњих осам година да странка која је освојила 
највише гласова саставља владу, пошто је 1998. 
године и 2002. победио са тридесетак одсто гла-
сова бивши ауторитарни премијер Владимир Ме-
чијар са којим, међутим, нико није хтео у владу.
Социјалдемократа Фицо, чија странка је на из-

борима у суботу освојила трећину од 150 посла-
ника у парламенту, најавио је три варијанте нове 
коалиционе владе, будући да сам неће моћи да за-
устави успешне али болне реформе владе десни-
це са досадашњим премијером Микулашом Дзу-
риндом на челу. Као могућност помиње се дого-
вор са странкама које су биле у Дзуриндиној вла-
ди, Хришћанским демократском покретом (КДХ) 
и Странком мађарске коалиције (СМК), што би 
гарантовало да бар костур реформи остане нета-
кнут. Друга је мало вероватни покушај да би де-
мохришћани пристали да седе у истој влади са 
екстремним националистима из Словачке народ-
не странке (СНС) који се нуде Фицу као коалици-
они партнер. А трећа, по реформе погубна, да ле-
вица потребну већину стекне захваљујући гласо-
вима националиста и Мечијаровог Покрета за де-
мократску Словачку. „Нећемо учинити ништа 
што би могло да угрози привредни раст Словач-
ке”, послао је Фицо умирујући сигнал иностранс-
тву, али је додао да његова влада „свакако, неће да 
реализује програм деснице”.
Према саопштењу Словачког завода за статис-

тику, СМЕР Роберта Фица освојио је 29,14 одсто 
гласова, 18,35 одсто добила је владајућа Словач-
ка демократска и хришћанска унија премијера 
Микулаша Дзуринде, која може да рачуна на 31 
посланика. Следе националисти из Словачке на-
родне странке, који се тријумфално, после чети-
ри године паузе, враћају у парламент са 11,73 од-
сто гласова, односно 20 посланика. Исто толико 
посланика припашће и Дзуриндином партнеру 
у досадашњој влади, Странци мађарске коали-
ције, која је добила 11,68 одсто гласова. У посла-
ничким клупама седеће још и представници 
Покрета за демократску Словачку бившег пре-
мијера Владимира Мечијара, због кога је земља 
провела неколико година у међународној изола-
цији, а који је освојио 8,79 одсто гласова и имаће 
15 посланика. Шеста и последња странка која је 
успела да пређе цензус од пет одсто и уђе у пар-
ламент, јесте Дзуриндин партнер из досадашње 
владе, Хришћански демократски покрет са 8,31 
одсто гласова коме припада 14 посланичких 
мандата.

„То је сјајно”, прокоментарисао је изборну побе-
ду Фицо кога, међутим, тек чекају велике муке да 
састави стабилну владу. Најстабилнија али готово 
искључена због принципијелног спора око ради-
калних реформи досадашње владе јесте „велика 
коалиција” Фицових социјалдемократа и Дзурин-
диних либерала, која би имала комотну већину од 
81 посланика. Састављање владе Фицу отежава 
велики успех националиста на изборима, који би 
радо у његову владу, али су са својим антимађарс-
ким паролама тешко прихватљиви. Језичак на ва-
ги је ХЗДС Владимира Мечијара, кога је осам го-
дина у опозицији, по оценама аналитичара, „при-
питомило”, а пред изборе је водио рачуна да буде 
прихватљив и за десницу и за левицу.
Већину би Фицу дала и коалиција са демох-

ришћанима и представницима словачких Мађа-
ра, али премијер Дзуринда који је признао пораз 
на изборима, настоји да те две прореформске 
странке остану с њим као јаки прореформски 
блок у опозицији и гарант да СМЕР неће минира-
ти све реформе. На изборе је изашло 54,67 одсто 
од око 4,2 милиона словачких бирача.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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Ратомире – српски сине
Тек сад ми је јасна она народна изрека: „Чија 

Гана црну вуну преде?” Одговор гласи – наша 
Гана! У каквом су се само чуду нашли центри 
моћи, Ватикан, Вашингтон, мормони и масони, 
кад су схватили да им ништа не вреде провидне 
намештаљке са Холандијом и Аргентином, као 
ни она смејурија од намештене утакмице са 
Обалом Слоноваче. Срби иду даље упркос здра-
вој логици! Ако смо до сад наступали као непос-
тојећа држава Србија и Обала Лозоваче од сад, 
брале, па надаље наступамо као афричка земља 
Гана, која се да чудо буде веће граничи баш са 
Обалом Слоноваче, која им дође са запада као 
Босна нама. А са истока им као нама Бугарска 
дође Того, који даље није мог̀ о. И сад, замисли-
те, ко Срем, Банат и Бачка, три срца јуначка из 
Гвинејског залива, запуцала у Немачку, и два од-
мах уганула ногу, а наша Гана сама у други круг 
такмичења. Има комшије да поједу децу од му-
ке. Гањали су нас, гањали, али нас нису избаци-
ли из игре. Гана је друга у групи, разбили смо Че-
хе и Амере, сад идемо на Бразил! Ако је некада 
наша тробојка била плаво-бело-црвена са црве-
ном звездом у средини, сада је црвено-жуто-зе-
лена са црном звездом у средини. Ми смо Гања-
ни и гањаћемо се још! Ко не зна какве су то боје, 
да кажемо да су то боје растафаријанизма, 
пансловенског, пардон, панафричког покрета, 
чија се култна биљка такође зове гања тј. 
ганџа, а неки кажу и марихуана.
Цела нација – репрезентација у уторак седи 

испред телевизора, пуши гању и навија за иза-

бранике Ратомира Дујковића. Па нисте ваљда 
помислили да ће највећи шоу на планети да 
прође без Србина?! Једину афричку репрезен-
тацију у наставку Светског првенства, поз-
нату као „Црне звезде” води легендарни гол-
ман „Црвене звезде”, једна од Миљанићевих 
беба, наш драги Дујке! Поник̀ о је, што би се 
рекло речником спортских новинара, у Борову, 
још као дјечарац постао вратар ногометног 
клуба „Осијек”, а отале 1960.– за Београд. Бра-
нио је Дујке и за „плаве”, а голманску каријеру 
наставио 1974. у „Реалу” из Овиједа. После се 
вратио у Србију, и копачке окачио на клин 
1982. у ФК „Земуну”. Онда не знам шта је ра-
дио, али се некако обрео у Венецуели, где је за-
почео своју тренерску каријеру, да би се за ње-
га чуло тек кад је прешао у Африку. Године 
2001. Дујке по препоруци Фудбалског савеза 
СЦГ стиже у Руанду, која је тек изашла из 
страве грађанског рата. Одатле су, наиме, 
Београду (ваљда због његове активне улоге у 
покрету Несврстаних и земљама Трећег све-
та) упутили молбу да им пошаље неког доброг 
тренера. Ратомир тамо прави фантастичан 
тим који ће у квалификацијама за Афрички куп 
у Тунису 2004. победити фаворита – Гану! Е, 
баш нас је гануо. А пошто ми Гањани нисмо 
сисали весла, позовемо одмах Дујковића да нам 
спреми репрезентацију за СП 2006 у Немачкој. 
Ето, тако.
И уопште није битно шта ће са Роналдом и 

Роналдињом да се збуде, важно је да су Срби 
испали најпаметнији, и да је Дујке ушао међу 
16 најбољих и тако одржао обећање које је дао 
народу Гане, а то су наша браћа Акане 44%, 
Моши-Дагомбе 16%, Еве 13%, Га 8%, Гурма 
3% и Јорубе 1%.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Захвалан сам што председник Владе Србије 
није на ЕУ пребацио и одговорност за пораз Ср-
бије и Црне Горе на утакмици са Аргентином, 
која је завршена резултатом 6:0. Оли Рен,

европски комесар за проширење

Није ни коректно ни озбиљно рећи да је пред-
седник Владе Србије Војислав Коштуница опту-
жио Европску унију за сопствене промашаје. (…) 
А што се тиче опаске о фудбалу, за разлику од 
наше репрезентације, Финска се није ни пласира-
ла на Светско првенство. Срђан Ђурић,

шеф Канцеларије Владе Србије
за односе са медијима

У недељном броју „Политике”, у тексту „Не-
ки нови либерали” грешком је Гордани Поп Ла-
зић, потпредседници Скупштине Србије из редо-
ва Српске радикалне странке, приписано да је 
Велимира Илића, министра за капиталне инвес-
тиције, назвала „мајмуном”. Поменути цитат 
припада другој посланици СРС-а Вјерици Раде-
ти. Извињавамо се госпођи Поп Лазић и чита-
оцима. Исправка објављена у „Политици”

Два авиона Ф-16 посетиће крајем ове седмице 
аеродром Батајница. Биће то историјска посе-
та јер ће први пут амерички борбени авиони сле-
тети на један од аеродрома ваздухопловних сна-
га Србије. (…) Авиони су из састава Ваздухоплов-
них снага САД за Европу, из 555. ескадрона. (…) 
Један од авиона из тог ескадрона је оборен у ноћи 
између 1. и 2. маја 1999. године у селу Накучани, 
код Шапца. Из саопштења Министарства

одбране Републике Србије

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Округи сто Економист магазина посвећен 
мерама НБС

Банкари незадовољни
„Задатак централне банке није само да се бори 

за снижавање инфлације него и да води рачуна о 
стабилности финансијског сектора. А ако је тако, 
онда би требало да је забрине то што су на крају 
првог тромесечја и неке од највећих банака у Ср-
бији забележиле губитке у пословању јер је то 
најдиректнија последица мера које је Народна 
банка Србије предузимала, а које имају ретроак-
тивно дејство са становишта банкарских билан-
са”, рекла је Нинослава Жугић, представник Хи-
по Алпе Адриа банке на округлом столу посвеће-
ном ефектима мера НБС на банкарски систем 
који је организовао Економист магазин.
Одговарајући на ту примедбу Диана Драгути-

новић, вицегувернер НБС нагласила је да мере 
НБС нису дугорочног карактера и да се може 
дискутовати о томе да ли је најновији пакет мера 
монетарне политике сувише рестриктиван или 
не. „Нажалост, судбина монетарних мера је да се 
њени ефекти могу видети у нашем случају тек за 
два до три месеца. Народна банка Србије не може 
да игнорише податке који указују да се не заус-
тавља кредитни раст и да се платно билансна си-
туација погоршава”, наглашава Драгутиновић.
Највише примедаба банкари су имали у вези 

са констатацијом вицегувернера Драгутиновић 
да је превасходни циљ НБС да се избори за ста-
билност цена, а да је посао других да брину о 
привредном расту. „Ако банке спутавате или их 
онемогућите у њиховој основној функцији оне ће 
бити оштећене, али у крајњој линији више ће би-
ти оштећена привреда која без кредита не може 
да ради”, упозорио је Предраг Михајловић из Ко-
мерцијалне банке, додајући да ће банке увек наћи 
алтернативу, али да НБС мора да води рачуна о 
томе да својим мерама не угрожава будућност 
привреде.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Гувернер НБС на трибини
у Новом Саду

Народна банка Србије није подигла оба-
везну резерву код пословних банака да би 
повећала девизне резерве које достижу око 
8,5 милијарди евра, већ у намери да заузда 
инфлацију и потрошњу, која расте знатно 
брже од штедње, изјавио је гувернер НБС 
Радован Јелашић учествујући у Новом Са-
ду на трибини под називом „Централна 
банка наспрам пословних банака”, која је 
окупила све директоре домаћих и страних 
банака које делују у Војводини. Он је рекао 
да девизна штедња расте у просеку и до 50 
милиона евра месечно, прогнозирајући да 
би пораст могао да се приближи прошло-
годишњем износу од 850 милиона евра на 
годишњем нивоу. Гувернер је упозорио да 
потрошња још увек расте „јако, јако бр-
зо”, упозоривши да се и даље олако одобра-
вају кредити великим јавним предузећима 
које велики број банака и даље посматра 
као квази државне институције иако за 
њихове дугове нема државних гаранција.

„Залажем се да се најбоља искуства из 
света у вези са заштитом потрошача 
примене и у Србији, и то тражим од бана-
ка које добро знају шта то значи, пошто 
се таквих стандарда придржавају у ма-
тичним земљама. Када се буде успоставио 
такав однос и на српском банкарском тр-
жишту, постаће евидентно да су комер-
цијалне банке и НБС на истом задатку”, 
рекао је Јелашић. „Да није било одлучних 
резова у финансијском сектору од стране 
НБС, данас бисмо сигурно имали мање 
кредита, још више марже и државни мо-
нопол у банкарском сектору, банке би биле 
у поносном друштвеном власништву, 
иностране банке биле би третиране као 
народни непријатељи”, подсетио је гувер-
нер НБС на тврдње Милошевића и њего-
вих банкара.

Афоризми
Имао сам несрећан живот. Све ми је полазило 

за руком.

Пијаног од среће два несрећна придржавају.

Плашим се. Сувише сам храбар.

Велики се морају чешће сагињати.

Сви су дигли руке на нас – каква величанстве-
на предаја.

Живот мазан, плус морал поразан, плус карак-
тер празан, једнако иметак недоказан.

Сви умемо: да се упарадимо, накарадимо, бо-
горадимо, најмање да радимо.

Обележите последњу страницу историје да 
знамо где смо стали.

Међу нама буди речено – ми немамо шта да 
кријемо.

Срби су небески народ: остали су без земље.

Обогатили смо туристичку понуду. Једина смо 
комунистичка земља у Европи.

Како нам је кренуло, на море ћемо ићи на 
Крф.

Неки одговорни праве непромишљене грешке. 
Какве би тек правили да мало промисле.

Непријатељ је поштенији од нас… Још нас 
није издао.

Испирали су нам мозак… Да бисмо их боље 
упамтили.
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Српска гимназија у Будимпешти

Успешно завршена матура
У смени део матурских испита у 

Српској гимназији почео је 19. 
јуна са почетком у осам часо-

ва. Овогодишњи председник матур-
ске комисије био је др Милан Степа-
нов. На самом почетку осећало се 
узбуђење код матураната, што је са-
свим уобичајена појава пре пола-
гања усмених испита. Но, труд про-
фесора и ђака уродио је плодом.
У среду 21. јуна са почетком у 13 

часова у зборници Српске гимна-
зије подељена су сведочанства. Ма-
турантима се прво обратила дирек-
торка Катица Рус која је свима чес-
титала на положеним испитима, по-
том им је пожелела дуг и срећан жи-
вот. Након кратког говора дирек-
торке окупљенима се обратио пред-
седник матурске комисије др Ми-
лан Степанов. Он је том приликом 
рекао да је матура редовно и према 
важећим прописима успешно 

обављена и да није било никаквих 
сметњи. Затим је нагласио да су сви 
матуранти задовољили захтевима и 
да су сви положили матурске испи-
те. Председник матурске комисије 
је тада прочитао имена оних мату-
раната којима је матурска комисија 
доделила похвалу, а то су: Сања До-
кић и Предраг Алексов. Предметне 
похвале су добили следећи мату-
ранти: Иван Киш из енглеског јези-
ка, Естер Биро и Аница Мандић из 
мађарског језика, Лила Форо из 
мађарског језика за виши степен, 
Дуња Лукач из мађарског као стра-
ног језика, те Бранислав Вујић и 
Мак Васић из физичког васпитања.
У име своје генерације председ-

нику комисије др Милану Степано-
ву захвалила се Сања Докић а ди-
ректорки Катици Рус је цвеће за-
хвалности предао Предраг Алек-
сов.

Деца из Будимпеште
посетила Помаз

Н а позив забавишта „Меше-
велђи” у Помазу организован 
је Летњи народносни камп 

који је отворен 12. јуна. Тако је пред 
сам завршетак школске године, у 
среду 14. јуна, једанаесторо деце 
Српског забавишта заједно са ђаци-
ма првог разреда Српске основне 
школе у Будимпешти, посетило на-
родносни камп у Помазу. Мирно се 
може рећи да је дружење чак попри-
мило и извесну врсту традиције, 
што је од велике користи за обе 
стране. Васпитачица у Помазу, Ес-
тер Абрахам је срдачно дочекала де-
цу и педагоге из Будимпеште.
Са Трга ружа су деца из Пеште до 

Помаза путовала школским аутобу-
сом, а у месном забавишту нестр-
пљиво их је очекивала група мали-
шана који похађају српску језичку 
групу „Пчелице”. Дочек је био прија-
тан и веома срдачан. Госте је чекало 
дрво пријатељства на које су ставље-
ни знаци појединих група. Међутим, 
није то био пуки сусрет. Том прили-
ком Помазлије су се потрудиле да де-
цу из Будимпеште и забаве. Тако је 
било разних занимљивих занимања, 
учили су се плесови под вођством 
Анице Шошић Крунић, нудила се 
могућност да се праве разне фигуре 
од глине, затим су деца усвајала тајне 
справљања лутака од варјаче. Нарав-

но, поред едукације 
било је места, време-
на и за игру. Тако су 
се деца из Помаза и 
Будимпеште играла 
и дружила на дво-
ришту и у сали. По-
мазлије су биле пра-
ви домаћини, части-
ли су ручком своје 
госте. Сматрамо да 
су овакви сусрети ве-
ома корисни, јер се 
том приликом деца 
међусобно упознају, а 
истовремено им се 
пружа могућност да 
користе и вежбају 
 срп ски језик.
Овом приликом 

забавиштарци, уче-
ници и педагози из 
Будимпеште желе да 
се захвале на лепом 
дочеку и указаном 
гостопримству. Из-
ражена је жеља да се 
ово дружење проду-
жи и да се створи 
традиција заједнич-
ког учења и игре у 
оваквом и њему 

сличном кампу.

Даровита деца пештанске Српске школе

Бојана – љубитељка дечје 
железнице

У Будимским брдима на-
лази се „Дечја железни-
ца” која је некада била 

позната под називом „Пио-
нирска железница”. Она функ-
ционише од педесетих година 
прошлога века и занимљиво је 
да све на њој, сем руковођења 
локомотиве, обављају деца. 
Сазнали смо да је и једна наша 
ученица 6. разреда Српске ос-
новне школе у Будимпешти, 
Бојана Сабо, „запослена” на 
овој јединственој железници.
Из разговора са Бојаном Са-

бо сазнали смо да је она по-
лазник курса да би могла да 
обавља све послове на „Дечјој 
железници”. Одакле љубав 
према железници? Бојана нам 
је између осталог рекла и сле-
деће: „Поред свих превозних сред-
става који су нам данас на распола-
гању, возови су мало пали у заборав. 
Добар начин да возови врате стару 
славу, да деца упознају и науче нове 
ствари и пре свега да се забаве, јесте 
овај курс. Схватила сам да се овде 
деца добро забављају. Курс је почео 
1. семтембра. Састајемо се два пута 
недељно. На почетку смо учили о 
железници, како цео систем функ-
ционише, али учимо и о многим 
другим стварима. До фебруара смо 
учили на часовима, а затим је сле-
дила пракса, то јест забавнији део 

наставе. Деца су тада у возу или 
продају разгледнице, новине, мапе 
на станицама, продају возне карте, 
дочекују и испраћају возове. Иначе 
су на курсу деца подељена у 15 гру-
па, по просеку оцена у школи.”
Наша Бојана је у 14. групи. На 

крају курса ће добити диплому. Ка-
ко смо сазнали, њена заинтересова-
ност није случајна. Наиме, за дечју 
железницу је Бојана чула од свога 
оца који је некада и сам радио на овој 
малој, али занимљивој железници.

Марта Гајин,
9. разред

Бојана Сабо

Аца – дечак који не може
без стихова

Д анашња омладина под 
утицајем медија има пот-
пуно другачији поглед 

на свет и тотално другачије 
амбиције у односу на старије 
генерације. На пример, када 
питате дете шта жели да буде 
када порасте, одговори су нај-
чешће – фудбалер, манекенка, 
глумица (наравно, одмах 
циљају на Холивуд) али се све 
мање чује оно – доктор, адво-
кат или писац…
Свако дете има много тале-

ната у себи, само њему треба 
помоћи да их открије, развије 
и унапреди. Мали Алексан-
дар Богдановић ученик 4. раз-
реда Српске основне школе у 
Будимпешти је наша будућа 
песничка нада. Како нам при-
ча, писање песама почео је 
прошле 2005. године. Из разговора 
са њим сазнала сам да је за сада на-
писао око десетак песама и већ при-
мио награду за најбољу еколошку 
песму на Невеновом фестивалу. 
Уочивши његов таленат за писање, 
његова учитељица Анђа Миловано-
вић се потрудила да му помогне да 
напредује. Она је сазнала за песнич-
ки камп „Обедска бара” у Сремској 
Митровици где је Аца боравио са 
својим вршњацима, забављао се и 
ширио хоризонте.

Александар Богдановић има већ 
две антологије у којима се налазе и 
његови стихови што је веома лепа и 
охрабрујућа ствар. Наслови антоло-
гија су следећи: „Душа јутарње ро-
се” и „Послушај птице”.
Деци треба пружити прилику да 

се упознају са правим светом и да не 
гледају само на материјалне ствари, 
већ да препознају лепоту ситница и 
да виде пут успеха и среће.

Марта Гајин,
9. разред

Деца пажљиво слушају васпитачицу Естер Абра-
хам

Александар Богдановић
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Исправка
У прошлом броју нашег листа на 6. страници је као година битке на 

Марици грешком уписана 1317. уместо 1371. Извињавамо се аутору 
чланка, др Бошку Колунџији и читаоцима.

Редакција

Регионални мањински фестивал
у Шошкуту

одржаће се 8. јула са почетком од 16.00 сати
у месној основној школи (Sóskút, Tulipán u.)
У оквиру пригодног програма наступиће
Јужнословенска мањинска група „Тукуља”

Истовремено одржаће се и вашар народне радиности
По завршетку програма следи бал, свира оркестар „Beta Party”

Концерти Ансамбла Вујичић
30. јуни Печуј – XVII Печујски фолкси дани – Трг Барбархан

1. јули, у 19.00 сати Hegykő – Уметнички фестивал
2. јули у 19.00 сати – Etyeki Búcsú

8. јули у 19.00 сати Сентандреја – Музеј Барчаи
10. јули у 19.00 сати – Културни центар Petőfi  Csarnok

13. јули у 19.30 сати Будимпешта – Kévés Stúdió,
In memoriam Vujicsics Tihаmér

XI Народно весеље у Баји

Традиционално такмичење
у кувању рибље чорбе

одржаће се 8. јула, 2006.
богати музички програм и сајам народне радиности у центру града

у 18.30 сати наступиће нови веома популаран оркестар
балканске дувачке музике „Ајде Браћо”

Обавештење
Српска самоуправа будимпештанског XVIII кварта обавештава
да ће се одржати парастос и освећење спомен-плоче на гробу

Цветка Недучића
8. јула у Мађарчанаду

Организован аутобус креће из Будимпеште
у 8.00 сати испред квартовске самоуправе

за Мађарчанад – адреса: XVIII кварт, Üllői út 400.
Сви заинтересовани могу се пријавити код госпође Емике Димић

на тел: 1-291-8776, или 06-70-223-5565

Дани позоришта и културе
на летњој позорници у Ловри

од 6. до 9. јула 2006.
6. јули (четвртак) у 20.30 сати
Српско позориште у Мађарској

Душан Ковачевић:
Професионалац

(тужна комедија, по Луки)
Режија: Радослав Дорић

Играју: Тибор Ембер, Милан Рус, Зорица Јурковић, Јосо Маториц

7. јули (петак) у 20.30 сати
Гостовање монодраме из Србије

Јелица Зупан:
Жене као судбинe (колаж)

монодрама
Изводи: Мира Бањац

8. јули (субота) у 20.30 сати
Гостовање позоришта – Budapesti Kamaraszínház

Ката Чонгради:
Нофретете акција

(комедија у два дела)
Режија: Бела Арваи

Играју: Ката Чонгради, Роберт Гергеј, Ласло Пелшеци, Антал 
Конрад, Јаровинскиј Игор, Аманда Балог, Милан Рус, Јосо Маториц

9. јули (недеља) у 20.30 сати
Српско позориште у Мађарској

Јован Стерија Поповић:
Родољупци

(сећање на Ј. Стерију Поповића)
Режија: Валентин Венцел

Играју: гостујући глумци из Србије – Срђан Алексић,
Лидија Стевановић, Соња Стипић

Поводом 200. годишњице рођења Ј. С. Поповића представу 
помаже:

Аутомна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат
за образовање и културу

Реализацију приредбе помогли су:
Фондација за националну културу, Државна фондација
за националне и етничке мањине, Самоуправа села Ловре

Семинар хармонике
У Сантову крајем јула 2006. године

(тачан термин по договору)

Под руководством МИЋЕ ЈАНКОВИЋА (Нови Сад)
по први пут се организује табор хармоникаша у Сантову.

Детаљне информације могу се добити од 3. јула
на телефоне ССМ: 06 1 3315345; 2690636.

Пријаве слати писмено на факс: 06 1 2690638 или
на адресу Самоуправе Срба у Мађарској
1055 Будимпешта, Ул. Фалк Микше бр. 3.

Дан села у Ловри
1. јула 2006. gодине

У оквру целодневног програма организоваће се разна такмичења,
програми за децу и такмичење у кувању специјалитета.

Гост вечери биће Зорица Марковић, извођач народних песама
из Србије.

Путовање
на грабовачку храмовну славу
Сегединска месна српска заједница организује путовање
за Грабовац, на храмовну славу, која ће се одржати 16. јула

текуће године.
Аутобус полази из Деске 16. јула у 6.00 сати.

Пријављивање за пут код дешчанског свештеника
Светомира Миличића, односно код Наде Недучин-Добози

(Сегедин 06-62-310-195)



Јеромонах Никодим (Богосављевић)

Православна култура и Запад (4)
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„Ц рква пре свега и изнад све-
га јесте богостворена и 
богодарована стварност, 

присуство новог живота у Христу, 
пројава новог „еона” Духа Светога” 
(Шмеман). Црква, као „Света Тајна 
Царства Божијег”, (Шмеман) сведо-
чи и објављује истину о Христовом 
васкрсењу и избављењу читаве тва-
ри на четири начина: Св. литур-
гијом, богословљем, културом и 
крстоноством – страдањем.
На тајанствен и невидљив начин 

Св. литургија, која се служи у чита-
вом свету, читаву васељену држи у 
постојању – да није ње свет би већ 
давно доживео свој апокалиптични 
суноврат. Св. литургија је највеће 
што човек може принети Богу на 
дар: под видом хлеба и вина читава 
творевина се приноси Богу Оцу на 
жртву и Он је Светим Духом пре-
твара у Тело Бога Сина, претва-
рајући читаву васељену у велеле-
пни храм, у Цркву. „Евхаристија се 
приноси „ради свих и за све”: она је 
испуњење којим Црква остварује 
своју свештену функцију – изми-
рење читаве Творевине са Богом, 
жртвоприношење читавог света Бо-
гу, заузимање за читав свет пред Бо-
гом” (Шмеман).
Њено деловање је за свет непозна-

то дело, али, по благодатној сили из-
бављања од пропадања, оно је од 
суштинске, онтолошке важности. 
Она је зато основ сваког делања пра-
вославних у свету; без ње би свака 
наша реч и свако наше дело били не-
ми и немоћни. Св. литургија је обја-
ва Неба на земљи: „Пасхални, док-
солошки и „преобразитељски”, а 
истовремено и дубоко покајнички 
карактер византијске Литургије – 
укључујући ту архитектуру, ико-
нографију, химнографију, време, 
простор, литургијско кретање које 
има за циљ да, заиста, читавог чове-
ка и, на литургијски начин, читав 
свет уведе у ритам и загрљај Литур-
гије – јесте оно што ту Литургију 
чини догађајем који је много више 
од пуког „култа”. Литургија је ис-
куство „света који ће доћи” већ сада 
у „овоме свету”. Литургија обузима 
свецелу творевину – твар, звук, боју, 
мирис – преображујући је у средс-
тво светотајинског изласка и узно-
шења у славу Божијег присуства” 
(Шмеман). Коначно, „Црква као ев-
харистијска заједница даје задо-
вољење најдубље глади савременог 
човјека уопште а посебно младих, 
глади за истинским општењем и за-
једништвом” (Радовић).
Православно богословље извире 

из Св. евхаристије. Оно је сведо-
чанство наше вере унутар Цркве, 
али и пред инославнима. Оно сведо-
чи истине догмата вере у Св. Троји-
цу, чува их од новачења и кварења, 
јер је питање исправности догмата 
питање живота и смрти: права вера 
рађа живот, искривљена доноси 
смрт. Зато је у погледу догмата своје 
вере православно хришћанство 
конзервативно, при чему је „конзер-

ванс” – Онај који веру чува од ква-
рења – управо Свети Дух. Веома 
важна улога савременог православ-
ног богословља јесте тумачење 
стварности у којој се налази Црква, 
и трагање за могућностима њеног 
пуног сведочења Истине. Постоји, 
међутим, опасност да богословље 
постане само себи циљ. Већ је при-
мећено „готово потпуно отуђење 
богословља од стварног живота Цр-
кве и њених практичних потреба”, 
као и везивање богословља за „уски 
круг професионалних теолога-ин-
телектуалаца који пишу и раде, у 
ствари, искључиво једни за друге” 
(Шмеман). У томе се савремени тео-
лози разликују од Светих Отаца, 
чије је богословље било упућено 
читавој Цркви, и тиме „што су они 
богословствовали с обзиром на 
„практичне” потребе Цркве, откри-
вајући их у њиховом сотиоролош-
ком смислу” (Шмеман). С овим у ве-
зи је битно богословско про-
мишљање стварности у којима жи-
ви Православље, ради, као што смо 
рекли, изналажења што бољег мето-

да обнове сопствене и преображаја 
туђих култура.
Сведочанство православне теоло-

гије је нарочито битно у дијалогу са 
осталим хришћанским конфесија-
ма: римокатолицима и протестан-
тима. Ово екуменистичко прибли-
жавање је неопходни покушај да се 
дође до јединства Цркве. Тај процес 
је дуготрајан и тежак и изискује ка-
ко богословску трезвеност, тако и 
стрпљење и истрајност. Неопход-
ност дијалога извире из природе 
Цркве и благослова Божијег да се 
истином спаси што већи број људи. 
Православни нису самодовољни и 
небрижни за спасење других. Црква 
љуби свет као Божију творевину и 
жели да га преобрази у Царство Бо-
жије; свет је „објекат њене љубави, 
бриге и делања” (Шмеман). Зато Цр-
ква не сме да буде „самозатворени и 
аутоцентрични религијски гето”, 
јер „она не постоји ради себе саме, 
већ ради света и његовог спасења” 
(Шмеман). Све док постоји и мали 
трачак наде наше је да на уједињењу 
у истини радимо, јер би прихватање 

једне вере од стране 33 одсто 
хришћана у свету (Јанулатос), исто-
рију и судбину човечанства окрену-
ло у потпуно другом правцу, у одно-
су на овај којим сада иде. Тако је још 
на почетку 20. столећа В. Соловјов 
писао: „Ако укидање рата уопште 
сматрам немогућим пре крајње ка-
тастрофе, ја у већем зближавању и 
мирној сарадњи свих хришћанских 
народа и држава видим не само мо-
гућ него неопходан и морално оба-
везан пут спасења за хришћански 
свет, од опасности да га прогутају 
ниже стихије” (Соловјов).
У природи хришћана је да зидају 

мостове, без обзира колико их дру-
ги рушили.
Као што смо рекли, трећи начин 

сведочења истине о Христу од стра-
не Православља јесте православна 
култура. Она извире из Св. евхарис-
тије и богословља. Током векова код 
свих православних народа стварана 
су аутентична културна наслеђа, 
чији највећи и најважнији део јесте 
православно Предање (Зизјулас), 
које чини темељ на коме се може зи-
дати савремено здање православне 
културе. При томе, ово Предање 
није само основа већ и унутрашњи 
суд, савест и провера за целокупно 
ново стварање и грађење. Предање 
није, међутим, музеј старина који се 
за празнике и прославе отвара и про-
ветрава, већ је то жива баштина која 
се непрекидно обнавља и објављује 
у богослужењу Цркве, али и у дру-
гим видовима живота православних 
народа. Предање је непрекидно ак-
туелно јер оно дише Светим Духом, 
који му чува сјај, укус и боју. Пре-
дање, као ни православна култура 
која се на њему назиђује, није затво-
рено према другим православним 
народима, као ни према другим на-
родима, културама и религијама 
(Стокановић). Као што је човек који 
нема општење са другим особама 
себе осудио на духовно и душевно 
разбољевање, тако су и затворени и 
самодовољни народи и културе 
осуђени на кварење и нестајање, за-
то „јер човек живи не у самоћи, не у 
затвору као монада, и црпи моћи за 
свој живот не из самога себе. Човек 
се корени у „другоме” (Флоровски). 
Поготово православна култура, бу-
дући да је Христом ослобођена од 
лажи, лицемерја и смрти, може и мо-
ра слободно да излази пред друге на-
роде и културе, без обзира на то ко-
лико они то хтели или били искрени 
у томе. Архиепископ Анастасије о 
овоме пише: „Култура која ствара не 
идентификује се са једном облашћу, 
са једним народом. Не постоји затво-
рени круг. Она је стално отворена 
према другим групацијама. Не тра-
жи се једнообразност, већ једнодуш-
ност у вишезвучју. Прихватање кул-
турне вишеобразности увек је било 
карактеристично за православно 
хришћанство” (Јанулатос). Човек и 
народ утврђени у вери, могу слобод-
но излазити пред друге људе и наро-
де, и сведочити истину о Христу, 
дајући, али и примајући. Наша кул-
тура, заједно са информативним 
системима, треба да посведочи да 
ми желимо да се што већи број људи 
спасе и задобије вечни живот (Сто-
кановић).


