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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Ускршњи бал у Сантову

Весело и ове године
Т оком последњих четири, пет 

година, Срби, Мађари и други 
људи добре воље који воле срп-

ске народне песме и игре, балкански 
мелос уопште, већ су навикли да се 
на први дан римокатоличког Уск-
рса, у Сантову приређује ускршњи 
бал и то у организацији госпође 
Евице Чатић-Козић, уметничког ру-
ководиоца Културног удружења 
„Вeсели Сантовчани”.
Приход од бала је сваки пут био 

потрошен на путовање чланова ан-
самбла на Црногорско приморје, у 
Утјеху, где је последњи пут при-
ређен фолклорни табор, штавише, 
сантовачки фолклораши су својим 
наступом увеличали културно-за-
бавну манифестацију која је носила 
наслов „Дани Утјехе”.

Tрадиција да се на први дан Хрис-
товог воскресења у сантовачкој сва-
товској дворани приреди балско ве-
сеље настављена је и ове године уз 
малу измену: овом приликом орга-
низационе обавезе на себе је преузе-
ла Мађарска основна школа. Нарав-
но, подршку у припремама и реали-
зацији приредбе дала је и Евица Ча-
тић-Козић  чијем 
позиву су се, слично 
претходним година-
ма, одазвала два ор-
кестра задужена за 
добро расположење 
и разоноду: Оркес-
тар Миће Јанковића 
из Новог Сада и му-
зички састав „Зoра” 
под управом Кру-
нослава-Киће Ага-
тића.
На самом почетку 

ускршњег бала, који 
је поздравним речи-
ма отворио Бариша 
Ковачев, директор 

Мађарске основне школе, уприли-
чен је свечани програм у којем је 
најпре три лепе српске народне пе-
сме отпевао дует Анђелка Анишић 
– Даринка Орчик, а затим се, праћен 
од стране оркестара Миће Јанко-
вића и Крунослава Киће Агатића, 
представио и млади, талентовани 
хармоникаш Зоран Барић.
У наставку вечери, уследила је за-

бава до зоре. Два музичка састава 
свирала су наизменично, без пре-
станка, а сјајној атмосфери у много-
ме је допринела и певачица Љиља 
Петров из Новог Сада.
Мали предах, приликом бала, ис-

коришћен је за извлачење томбола: 
најсрећнија је била Евица Чатић-
Козић, уметнички руководилац 
КУД „Вeсели Сантовчани” којој се 
насмешила срећа и постала је до-
битник главне награде: она ће има-
ти прилике да током лета проведе 
седам дана у Макарској, на Хрватс-
ком приморју.
Све у свему, ускршњи бал у Сан-

тову, којем је присуствовало око 500 
људи, окончан је у јутарњим часо-
вима. П. М.

Четврто коло интернационалне ВИБА лиге за младе кошаркаше

Почасти новосадском Данубиусу

Ч етврто коло новоосноване ин-
тернационалне ВИБА лиге за 
младе кошаркаше (чије седи-

ште је у Новом Саду), након Србоб-
рана, Новог Сада и Осијека, одигра-
но је од 13. до 16. априла у Будим-
пешти. Одлика сва три претходна 
круга (у којима игра свако са сва-
ким) је да се у мечеве могу укључи-
ти и нови тимови (изван конкурен-
ције, наравно), како би видели да ли 
им одговара систем такмичења, ни-
во квалитета и турнирска организа-
ција и – евентуално се догодине зва-
нично укључили. Тиме би ового-
дишња пилот сезона која броји шест 
сталних чланова, од 2006/2007. мог-
ла добити још неколико, па би са 10 
до 12 екипа постала стабилна међу-
народна лига!
Домаћин четвртог кола ВИБА 

лиге био је друголигаш из главног 
града Мађарске ПЕКОШИ, чији је 
директор Зрењанинац др Ласло 
Хајнал, познато играчко и тренерс-
ко име у СЦГ и Мађарској. Утак-
мице су игране у Хали спортова 
престоничког Трећег кварта (Обу-
даи Касашок) у Радл арок улици 1, 
а уз пет лигашких чланова (шести 

КК ФКЛ из Темерина није допуто-
вао), први пут су се појавиле и две 
нове, БЦ Химик из Одесе (Украји-
на) и КК Обуда из Будимпеште 
(Мађарска). Украјинци, који су до-
вели свој други тим (1986. и 1988. 
годиште, с просечном висином 
екипе од 201,4 центиметра), у 
својим редовима су имали два чла-
на младе репрезентације (Констан-
тин Верник и Дмитро Антонетс), а 
помоћни тренер им је Владан Жив-
ковић (бивши кошаркаш ОКК 
Београда), док је учитељ сениорс-
ког тима Химика, иначе премијер-
лигаша Украјине, Звездан Митро-
вић, некадашњи кошаркаш подго-
ричке Будућности Монета. Млади 
кошаркаши из Одесе приказали су 
врхунску кошарку забележивши 
тријумфе у свим утакмицама, али 
без табеларних бодова јер су игра-
ли изван конкуренције, док су но-
вајлије КК Обуда забележиле – све 
поразе. Заиста, минималне, што 
им пружа наду да би од следеће се-
зоне могли бити равноправни свим 
ривалима. Обе екипе, иначе, изра-
зиле су чврсту жељу да се од на-
редне јесени активно укључе у так-

Веома весели Сантовчани

БЦ Химик из Одесе, у чијим редовима играју два 
млада репрезентативца Украјине (Верник и Анто-
нетс), изван конкуренције забележио све победе

Српско финале Чачанима
Паралелно са мечевима ВИБА лиге, на другом крају мађарске 

метрополе, у двадесетом кварту, Пештержебету, у хали ПЕКО-
ШИ на Мартирок путу, одржавао се ускршњи кошаркашки тур-
нир „Поздрав пролећу” у којем су наступали пионири (1993. годиш-
те) из три државе – Мађарске, Србије и Црне Горе и Македоније. 
Три дана су играли утакмице по групама, а последњег, четвртог – 
за укупни пласман на турниру.
На крају, у борби за седмо место, КК М83 из Београда победио је 

испоставу КК Пекоши из Сентандреје, док су њихови клупски 
имењаци из Будимпеште у борби за пету позицију били бољи од 
београдског КК Поштар. Мало финале и бронзану медаљу освојио је 
КК Јуниор из Скопља победивши будимпештански КК „Обуда”, а у 
великом финалу нашла су се два клуба из Србије, показавши да се у 
нашој матичној земљи и даље најбоље ради са најмлађим катего-
ријама. Снаге су одмерили Нишлије и Чачани. Чачанска КК Мла-
дост била је много боља. Тријумфовала је над нишким КК Нибак са 
убедљивих 74:33 и освојила велики пехар и златне медаље, док је ри-
валу припао мањи пехар и сребрне колајне.

мичење ВИБА лиге за младе ко-
шаркаше.
Што се тиче лигашких староседе-

лаца, у будимпештанском четвртом 
колу, најуспешнији је био КК Дану-
биус из Новог Сада. Момци тренера 
Ненада Селића добили су сва чети-
ри меча, а у дербију против суграђа-
на из КК Спорт Кеј (чији је власник 
Јанко Луковски, а тренер Горан Вр-
кић) забележили су победу од 71: 66. 
КК Спорт Кеј је други био по учин-
ку, док су кошаркаши хрватског КК 
Осијека са Франом Барачем на клу-
пи били трећи. Четврти је био ново-
садски КК ММ тим Милета Меда-
ковића (који је наступио са 1989. и 
1990. годиштем), а шансу свим 
момцима да заиграју дао је и до-
маћин у четвртом колу, овог пута 
петопласирани ПЕКОШИ, који је 
свој најбољи меч одиграо управо 
против најбољег Данубиуса, изгу-
бивши у драматичној завршници са 
свега пола коша, 67:68.

Властимир Вујић Детаљ са турнира

Екипа „Пекоши” са тренером Ласлом Хајналом
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У Ловри свечано и весело

Леп одзив у Бати
и Стоном Београду

В оскресеније је у српској цркви 
у Бати служено на велику су-
боту, тачно у поноћ. Како 

сазнајемо од месног пароха, о. Да-
либора Миленковића, богослу-
жењу је присуствовало 50-ак вер-
ника, међу којима и неколико ма-
лишана. Васкршње јутрење у три 
сата обављено је и у Стоном Београ-
ду, где је, иако уз знатно мање вер-
ника, такође било изузетно свеча-
но. Малобројној српској заједници 
у овом граду, поводом Ускрса при-
кључили су се Румуни и Руси, а по-
том је за све присутне у парохијс-

ком дому уприличено свечано пос-
лужење.
На први дан Ускрса света литур-

гија на којој је такође било пуно пра-
вославних верника, у Бати је служена 
у 10 часова. У недељу, у оквиру свете 
литургије у осам часова, на месном 
српском гробљу осветиће се гробови. 
Што се тиче Стоног Београда бого-
служење је обављено на други дан 
празника а литургија ће се служити и 
у суботу у капели, коју је на нашем 
гробљу подигла чувена сликарка Ка-
тарина Ивановић. Тамо ће се потом 
одржати Ружичало. С. М.

Срби у Помазу

На празник, празнично
С рби у Помазу ускршњим бого-

служењима такође су се одаз-
вали у лепом броју. На Воскре-

сенију одржаном у недељу у четири 
часа, присуствовао је велики број 
верника, који су у литији отишли до 
српског крста у центру села, а затим 
се вратили у цркву где је служено 
празнично јутрење. Како каже мес-
ни парох, о. Љубисав Милисавић, 
Васкршње јутрење обављено је по-
том и у Чобанцу. Масовно присуст-
во забележено је у Помазу на први 
дан Ускрса на светој литургији, као 

и на вечерњу у 17 часова, када су чи-
тана јеванђеља на разним језицима.
На други дан Ускрса, света ли-

тургија служена је у седам часова, а 
том приликом помашки свештеник 
благосиљао је поливаче, међу њима 
и доста деце, који су такође дошли 
на богослужење. Истог дана о. Љу-
бисав Милисавић служио је у Чо-
банцу у 11 часова, где је потом 
обављено освећење гробова. Ружи-
чало ће се, како је најављено у По-
мазу обавити у недељу, 30. априла.

С. М.

У Калазу на Ускрс импозантан број верника

У оквиру свете литургије 
обављена два крштења

О бележавању Ускрса масовно 
су се одазвали и Срби у Кала-
зу. Како наводи месни парох, 

о. Милан Дујмов, на Воскресенију 
одржаном у недељу у три часа ујут-
ру 50-ак верника у литији је обишло 
цркву, а на светој литургији окупи-
ло их се више него дупло. Овом при-
ликом у оквиру богослужења 
обављена су и два крштења. Како је 
примећено, у храму посвећеном све-
том архангелу Гаврилу поред меш-
тана, било је и пуно гостију са стра-
не, из Будимпеште, као и припадни-
ка римокатоличке вероисповести.

Све то празновању најрадоснијег 
хришћанског празника дало је по-
себно обележје и учинило да ће по 
присутности богослужењима ово-
годишњи Ускрс сасвим сигурно ос-
тати у трајном сећању наше заједни-
це. Калашки парох тим поводом 
Воскресеније је служио у Баји и 
Медини, где је такође обављено и 
освећење гробова. Ружичало у Ка-
лазу одржаће се у понедељак, 1. 
маја, пошто је претходно предвиђе-
на још једна акција чишћења месног 
гробља.

С. М.

О дзив црквеном празновању 
Христовог васкрсења у једи-
ном нашем насељу са већинс-

ким српским становништвом ове 
године био је масован. Према речи-
ма месног пароха, о. Павла Каплана, 
на Велики четвртак у Ловри и Чипу 
обављено је читање јеванђеља, а на 
Велики петак пре подне у Ловри су 
држани царски часови. После подне 
вечерње са изношењем плаштанице 
служено је у оба села.
На Велику суботу у 1 час ујутру у 

Ловри је у присуству великог броја 
мештана, нарочито деце, одржано 
јутрење, а литија је уз клепетање 
обишла цело село. Воскресеније је у 
Ловри служено истог дана у 21, а у 
Аљмашу у 23 сата. Васкршње јут-
рење у недељу у два уприличено је у 
Чипу, док су у Ловри са почетком у 
четири часа, верници у литији оби-

шли село, а по повратку у цркву од-
ржано је богослужење.
На први дан Ускрса у 10 сати одр-

жана је света литургија у којој су узе-
ли учешће и ловрански малишани. У 
15 сати служено је вечерње са чи-
тањем јеванђеља на пет језика. Другог 
дана у оквиру свете литургије са по-
четком у 9 сати обављено је освећење 
гробова. Истог дана богослужење у 
Чипу обавио је о. Андреј, настојатељ 
манастира у Српском Ковину.
Треба још рећи да је на први дан 

Ускрса у ловранском дому културе 
одржан бал, на којем је мештане, 
окупљене не само и празничној, већ 
и у правој породичној атмосфери, 
забављао властити Омладински ор-
кестар. Било је наравно и ића и пића, 
окретао се ражањ, а весеље је пот-
рајало до ситних јутарњих сати.

С. М.

Настављају се радови
у Мохачу

Р еконструкција гробљанске ка-
пеле у Мохачу, која је саграђе-
на 1848. године а посвећена је 

св. Константину и Јелени, отпочела 
је пре четири године и до сада је за-
хваљујући, пре свега, добровољ-
ним прилозима месних српских 
православних верника и средстви-
ма добијеним путем конкурса, у њу 
утрошено близу три милиона фо-
ринти.
Српски православни верници 

предвођени Зорицом Степанов, пот-
председницом Самоуправе Срба у 
Мохачу и Норбертом Бугарским, 
старатељем мајшанске српске пра-
вославне цркве који несебично пот-
помаже рад српске заједнице у гра-
ду на Дунаву, у протекла четири ме-
сеца у 2006. години успели су да ре-
ализују бројне извођачке подухва-
те.
Будући да је у унутрашњости 

гробљанске капеле зид био у веома 
лошем стању, поскидана је лампе-
рија, разбијен је под (бетон) и након 
тога уследило је малтерисање зидо-
ва и бетинирање пода. У међувреме-
ну, урађени су послови на увођењу 
струје а уведен је и аларм-систем.

Што се тиче планова, сада пред-
стоји кречење и фарбање. Наравно, 
за наставак радова потребна су 
средства за која ће мохачки Срби на-
стојати да конкуришу. Своје финан-
сијске молбе упутиће на адресу раз-
них задужбина, фондова, а надају се 
да ће, као и до сада, и локална само-
управа Мохача потпомагати њихове 
напоре.
Оно што посебно ваља истаћи 

јесте да су се поред месних српских 
православних верника огласили и 
многи Срби из околине Мохача који 
са својим добровољним финансијс-
ким прилозима такође пружају под-
ршку при обнови гробљанске капе-
ле.
Радови, дакле, увелико теку. По-

ред свих материјалних проблема, 
Мохачани се искрено надају да ће 
моћи да обнове своју гробљанску 
капелу посвећену св. Константину 
и Јелени како би испунили стару 
жељу свог дугогодишњег, данас 
нажалост покојног блаженопочив-
шег проте Радована Степанова који 
вечни санак сни близу улаза капе-
ле.

П. М. Гробљанска капела у Мохачу
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Двострука прослава у Будимпешти

Ускршња литургија и „Дани Николе Тесле”
О вогодишња прослава право-

славног Ускрса у Будимпеш-
ти разликовала се од досада-

шњих из више разлога: у оквиру 
целодневног програма је осим све-
те литургије одржано и једно науч-
но-популарно предавање, отворена 
изложба, изведена позоришна пред-
става и одржан мини-концерт. 
Осим тога, настављена је и недавно 
започета пракса чешћег отварања 
врата задужбине Саве Текелије за 
ширу јавност. Све то уприличено је 
како због најрадоснијег хришћанс-
ког празника, тако и због обележа-
вања 150. годишњице рођења вели-
ког српског научника Николе Тес-
ле.
Иницијатива коју су покренули 

будимпештански парох о. Мирослав 
Шешевић и одбор Српске православ-
не црквене општине на челу са пред-
седником Миланом Кићевцем, да се 
почевши од Ускрса, у главном граду 
Мађарске током три недеље низом 
програма обележи јубилеј научника 
светског гласа чији су изуми у мно-
гоме променили историју човечанс-
тва, наишла је на подршку у нашој 
матици, пре свега у њеној Влади. О 
томе је о. Шешевић детаљно упознао 
окупљене у сали Текелијанума, на-
кон ускршње свете литургије одржа-
не тог преподнева у цркви светог 
Ђорђа (појао је хор „Свети Димит-
рије”, састављен углавном од студе-
ната Славистичке катедре Универзи-
тета „Лоранд Етвеш”), када је поред 
осталог прочитана и посланица Ње-
гове светости патријарха српског 
господина Павла.
Поздрављајући присутне у Теке-

лијануму, будимпештански парох је 
најпре прочитао Одлуку Владе Ср-
бије, односно Одбора за обележа-
вање јубилеја 150 година од рођења 
Николе Тесле. У том документу се 
прихвата иницијатива Српске пра-
вославне црквене општине у Будим-
пешти да се овај велики јубилеј обе-
лежи манифестацијом „Дани Нико-
ле Тесле” у Будимпешти, 23. и 30. 
априла, и 7. маја. Реч је о саставном 
делу програма Владе Републике Ср-
бије чији је циљ да се на достојан на-
чин обележи годишњица рођења ве-
ликог научника.

– Идеја за одржавање „Дана Ни-
коле Тесле” и претварање ове свеча-
не сале Текелијанума у Теслин дом, 
потекла је у септембру месецу про-
шле године. У једној познатој теле-
визијској емисији било је поставље-
но питање које је националности 
био Никола Тесла. Била су понуђена 
четири одговора, а ниједан од њих 
није гласио да је српске национал-
ности. Човек који је одговарао на 
питање рекао је како он зна да је Ни-
кола Тесла био Србин, али пошто у 
емисији није понуђена могућност да 
се тако одговори определио се за 
погрешан одговор, који је по њему 
био најближи оном истинитом. Тај 
одговор је уважен као прави. Нажа-
лост, није било реакције ни од једне 
званичне институције да се та не-
правда исправи – рекао је домаћин 
прославе и подсетио да је Никола 
Тесла био син српског православног 
свештеника, госпићког проте Ми-

лутина Тесле и да им је слава била 
Ђурђевдан.
По речима оца Шешевића овај 

датум је најбоља прилика и за вас-
крснуће идеје да је Никола Тесла 
најбољи српски „бренд”, јер је на 
Ускрс и Господ васкрсао и победио 
смрт.

– Наше прославе везане за Нико-
лу Теслу завршиће се на Ђурђевдан, 
одржавањем славе нашег будим-
пештанског светог храма. Или, како 
би рекао Милош Обреновић: ето ме-
не, ето вас, па дајмо истину на виде-
ло. Сви смо ми браћа кроз једног ве-
ликог Бога, па ако ћемо гледати Тес-
лу и његова дела, њих сви користи-
мо и не мислимо да ли је то ова или 
она истина, јер је истина само јед-
на.
Он је додао да ће средства Владе 

Србије бити одобрена и за наставак 
реновирања српске цркве у Будим-
пешти, а иницијатива за обележа-
вање јубилеја Николе Тесле је про-
мотер идеје да се храм светог Ђорђа 
у потпуности обнови. Том прилики-

ом изражена је захвалност свима 
који су у томе помогли.
Отварајући изложбу која се сас-

тоји од серије Теслиних фотогра-
фија и докумената, као и од три ње-
гова патента, које је београдски Му-
зеј Николе Тесле даровао Текелија-
нуму, директор музеја др Бранимир 
Јовановић одржао је предавање које 
је пре свега било посвећено право-
славним основама личности и дела 
великог научника.
У наставку свечаности уследио је 

програм у којем су учествовали 
глумци Народног позоришта из 
Београда Љубивоје Тадић и Анђелка 
Миливојевић, а њихова казивања би-
ла су проткана песмама са Косова из 
минулих векова, у интерпретацији 
Тијане Станковић из Суботице.
Гледаоци су имали прилике да на 

сцени Текелијанума погледају прог-
рам сачињен на основу одломака из 
представа „Тесла или прилагођа-
вање анђела” Стевана Пешића и 
„Санопис о слободи” – адаптираних 
стихова Даринке Јеврић и Србољу-

ба Митића, у режији Љубивоја Та-
дића, под заједничким називом „Се-
обно платно србско”. Једна верзија 
ове представе први пут је приказана 
2003. године на Великом школском 
часу у Крагујевцу, а одмах затим и у 
оквиру целодневног програма којим 
је прослављено 135 година Народ-
ног позоришта у Београду. Од тада 
представа путује по Србији и дијас-
пори, покушавајући да нашем наро-
ду упути поруку како не треба увек 
чинити исте грешке да би се на њи-
ма изнова учило оно што би већ тре-
бало да је научено.

– Српски човек има несхватљиву 
моћ заборава, повремену равнодуш-
ност према злу и потпуну неспре-
мност да се суочи са истином, која је 
свакако страшна, о томе ко је шта 
чинио, шта се догодило и шта се да-
нас догађа. Тако је могуће да се пос-
ле великог друштвеног преокрета 
вешто избегне нулти час у коме би 
све било названо правим именом и 
после кога би све морало да буде 
другачије. Тако је могуће да данас у 
српском друштвеном животу гово-
ре они који би морали да ћуте и да се 
усуђују они који се никад нису усу-
дили. Данас и приказујемо „Сано-
пис о слободи” да бисмо се свега то-
га опоменули: и историје, и нашег 
данашњег јада, и зато што је позо-
риште свесна провокација упућена 
просвећеном гледаоцу, а у ствари 
наивна и нежна потрага запитаног 
бића за истомишљеницима – каже 
аутор поредставе Љубивоје Тадић, 
иначе донедавни управник Народ-
ног позоришта у Београду.
Према речима председника црк-

веног одбора, Милана Кићевца, ма-
нифестација „Дани Николе Тесле” 
биће настављена и наредне две не-
деље, након литургије:

– Оно што је најбитније, а што је 
данас и речено, јесте да је црквена 
општина коначно кренула са орга-
низацијом културног живота и мис-
лим да је то врло значајна ствар, на-
равно, поред реновирања самог све-
тог храма. Главни део ове манифес-
тације приредићемо у недељу, 7. 
маја, након свете литургије, а у гос-
те ће нам доћи глумица Рада Ђури-
чин и гости из Владе Србије. Све је 
кренуло од протоманесника Миро-
слава Шешевића, пристигла је и по-
моћ од министарстава културе и ве-
ра, као и од Владе Републике Ср-
бије, а у помоћ су прискочили и поје-
динци. Будимпешта је била веома 
битан центар за Николу Теслу, пош-
то је овде боравио три године и ре-
гистровао три патента.
Од г. Кићевца сазнали смо да ће 

црквени одбор и даље наставити са 
прикупљањем новчаних средстава 
за обнову храма светог Ђорђа. Од-
бор, иначе, има тесну сарадњу са Бу-
димском епархијом око обнове Те-
келијанума која је недавно започела. 
Прослава јубилеја Николе Тесле је, 
према његовим речима, намерно 
одр жана у репрезентативној, али 
неокреченој и неуређеној сали Теке-
лијанума, како би се показало јав-
ности чиме српска заједница у 
Мађарској располаже. Он је истов-
ремено изразио наду да ће и тај про-
стор ускоро бити обновљен и оспо-
собљен за чешћа и масовнија 
окупљања наших сународника, што 
је и била првобитна замисао оснива-
ча Текелијанума.

Драган Јаковљевић

Ускршња литургија у Будимпешти

Хор „Свети Димитрије” у Текелијануму
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На југу Мађарске било је празнично

Свуда достојно прослављен Ускрс
„У скрс јe празник над свим 

празницима. Он је среди-
ште читаве литургијске го-

дине. Он је и први празник који се 
слави од апостолских времена. Ко-
лико су апостоли и њихови ученици 
сматрали важним Исусово ускрс-
нуће за нашу веру, најбоље доказује 
чињеница да су успомену на то дело 
почели славити не само на тај дан, 
него и сваког првог дана у недељи 
назвавши га „Даном Господњим”. 
Исусово ускрснуће апостоли узи-
мају као темељ наше вере јер оно је 
наочигледније сведочанство Хрис-
това Божанства, а уједно је и потвр-
да нашег ускрснућа у вечни жи-
вот!”

„Христово васкрeсење је, највећи, 
најрадоснији и најсветлији празник 
хришћанства, зато што се Христо-
вим васкресењем појавила нова ера 
хришћанства, тј. Христос је својом 
смрћу победио смрт као што каже и 
сам Тропар на васкресењу и свима 
гробовима живот даровао. Према 
томе свима нама даровао је живот 
вечни у царству небескоме. Због то-
га јесте та велика радост, а у Свето-
ме Писму се и каже да Христовог 
васкресења није било, узалудна би 
била и вера наша хришћанска” – ре-
као је је недавно јереј Светомир Ми-
личић, парох дешчански.
Српски православни верници у 

Мађарској поклонили су се светом 
знамењу бола и страдања. Поклони-
ли су се мукама нашег Спаситеља 
који је на правди разапет, умро у 
мукама и сахрањен у гроб. Српски 
православни верници широм 
Мађарске достојно су обележили 
страдање и бол, не заборавивши ни 
у једном моменту срж и суштину 
Ускрса, па и хришћанства уопште, 
за које је владика Артемије рекао 
следеће: „Васкрсењем Господа из 
мртвих довршено је дело спасења 
људског рода од греха, смрти и ђа-
вола, и људима дарован вечни жи-
вот. Христово васкрсење је узрок и 
гаранција личног васкрсења и веч-
ног живота. Тек у васкрсењу Хрис-
товом природа људска добила је свој 

прави смисао и значај. Васкрсење је 
постало темељ наше вере, јемство 
наше наде и храна наше љубави. А 
то су три етичка стуба на којима по-
чива целокупно хришћанство, вера, 
нада и љубав.”
И саме припреме наших верника 

за празновање празника над праз-
ницима отпочеле су у духу вере, на-
де и љубави. Вере и наде у боље сут-
ра и наравно у знаку истицања међу-
собне љубави.
А та љубав односила се и на ста-

рине, одржавање предускршњих и 
ускршњих обичаја. Дешчани су се и 
ове године стриктно придржавали 
светих обавеза које су им у аманет 
оставили њихови преци. Од Лазаре-
ве суботе па све до трећег дана Уск-
рса придржавали су се оних обичаја 
који су годинама, па можда чак и ве-
ковима били карактеристични у 
овом насељу које се сматра једним 
од центара српства у Мађарској. 
Кристифор Брцан уметнички руко-
водилац и председник Културно-
уметничког друштва „Бaнат”, ујед-
но и руководилац месне Српске 

мањинске самоупра-
ве је категоричан: 
„Васкресење је један 
пролећни празник 
који заузима посебно 
место у нашем живо-
ту који обилује оби-
чајима. Примера ра-
ди, куму се носи ко-
лач, а у новије време 
и торта. Осим тога, 
посебно желим ис-
таћи поливање фија-
керима. Наравно, 
није само Ускрс ва-
жан, него су нам и 
сви остали празници 
важни. Трудимо се 
да код свих празни-
ка, па тако и Уксрса, 
унесемо моменте, 
елементе који су ка-
рактерисали те праз-
нике. Баш зато, ове 
године, потрудиће-
мо се да достојно, у духу обичаја, 
обележимо и Спасовдан”.
У Десци, дакле, и ове године до-

минирали су обичаји попут Лазари-
ца, поливања и наравно других тра-
диција, а оно што посебно ваља ис-
таћи јесте да су приликом свете ли-
тургије, на први дан Ускрса, у 
светом храму деца рецитовала пе-
смице поводом великог црквеног 
празника Христовог васкрсења. У 
цркви, препуној верника, за-
хваљујући јереју Светомиру Мили-
чићу, пароху дешчанском, у древној 
светињи одјекивале су богоугодне 
песме у част Васкрса.
Међу дирљиве обичаје у Десци 

убраја се трећи дан Ускрса: и ове го-
дине, ишло се на старо и ново 
гробље где су освећени гробови, за-
паљене свеће. На гробове премину-
лих предака постављена су васр-
шња јаја и колач, све то у знаку по-
тврде, „нaродне вере да су пред Бо-
гом сви људи исти и да и умрли 
треба да осете васкршњу радост и 
славље.”
Нису само Дешчани достојно 

празновали Ускрс, него су исто чи-

нили и Срби у осталим насељима у 
Поморишју. Поклонили су се мука-
ма Спаситеља, радосно дочекали 
Његово васкресење, а при томе нису 
заборавили ни оживљавање оби-
чаја. Примера ради, у Новом Сенти-
вану већ на последњој седници мес-
не Српске мањинске самоуправе до-
нето је решење да ће момци фијаке-
рима обићи српске куће с циљем да 
полију представнице лепшег пола. 
Набавка, обезбеђење и кићење фија-
кера поверено је Божидару и Алекси 
Путнику, који су обавили задатаку и 
на тај начин кочије су са својим пут-
ницима стигле и до Деске, где су чак 
две телевизијске екипе снимале 
прилог о српским ускршњим оби-
чајима.
И у Бачкој, било је празнично: 

Васкрс је посебну атмосферу имао у 
бајском српском православном хра-
му, а Сантовчани су се пак, пред-
вођени јерејем Јованом Бибићем, 
месним парохом, такође строго при-
државали предускршњих и уск-
ршњих обичаја.
У Толни, Медини, такође је било 

свечано, а исто се може рећи и за 
Барању. Штавише, у печујској српс-
кој православној капели чак на три 
језика је одјекивао древни поздрав 
– Христос васкресе! На српском 
„Христос васкресе”, на грчком 
„Христос анекси” и на мађарском 
„Krisztus feltámadt”! И, наравно, ус-
ледили су громогласни отпоздра-
ви.
Празник над празницима је, дак-

ле, и ове године достојно про-
слављен. Српски православни вер-
ници су се дубоко поклонили Вас-
крсењу које даје смисао људског 
постојања, Васкрсу који утемељује 
нашу веру, крепи наду и крунише 
љубав Божју! „Јер без Васкрсења 
нема ни Божанског лика у човеку, 
нема ни наде, нити спасења.” Подсе-
тили смо се најзначајнијег догађаја 
у историји човечанства, поново смо 
поводом Христовог васкрсења ра-
досно узвикивали и поздрављали се 
древним поздравом и отпоздравом: 
„ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ – ВАИС-
ТИНУ ВАСКРЕСЕ!”

Предраг Мандић

Ускрс у печујском српском храму

Поливачи у Новом Сентивану

Божидар Путник са својим омиљеним инструментом

репортажа репортажа репортажа репортажа Репортажа репортажа 



култура Култура култура култура култура култура култура култура култура

6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Др Бранимир Јовановић, директор Музеја Николе Тесле у Београду

Теслу својатају јер се стидимо српства
Г ост на манифестацији „Дани 

Николе Тесле”, чији је први 
део одржан прошле недеље у 

Текелијануму, био је и др Брани-
мир Јовановић, директор музеја 
овог великог научника у Београду. 
Један од најбољих познавалаца Тес-
линог живота и рада, који већ два-
десет пет година ради у тој музејс-
кој установи, посебно се осврнуо на 
Теслину духовност и његов лични 
живот, који је у јавности мање поз-
нат од изума којима је променио 
свет:

– У Будимпешту сам дошао на 
позив Српске православне црквене 
општине па ћу се више осврнути на 
неке особине његове личности, на 
неке стране његовог карактера које 
су у сагласју са овом средином која 
је за њега била инспиративна на ви-
ше начина. Министарство културе 
Србије је крајем прошле и у овој го-
дини финансирало осам изложби у 
осам светских градова. Будимпеш-
та је седми град по реду у којем се 
представља изложба о Тесли. Њена 
идеја и циљ је да се не представи са-
мо техничка страна Теслине лич-
ности и дела већ и она морална.
Када мало боље погледамо Тес-

лину личност са свих страна а по-
себно са стране његовог порекла, 
онда схватимо да су дивови на чијим 
је он раменима стајао били пре све-
га његови преци. Постоји једна 
вредна књига, нажалост једна једи-
на, која сведочи о историји једног 
дела Теслиних корена. Књигу је на-
писао Александар Будисављевић, 
Теслин рођак са мајчине стране, 
чији су заједнички преци у седамна-
естом и осамнаестом веку добили 
две племићке титуле од аустријских 
царева за своје ратне доприносе. Бу-
дисављевићи су били једна од рет-
ких породица у Лици која је имала 
довољно времена да се бави својом 
историјом. Остали су морали да се 
боре за опстанак.

Генијална породица
– Тако ми данас знамо да Теслино 

порекло по тој линији води са Косо-
ва из једног малог места које се зове 
Пећане. Оно се налазило близу При-
штине и из њега су три брата, Буди-
ша, Јуриша и Филип кренули под 
притиском Турака преко Црне Горе 
и Херцеговине до Лике. Тамо су се 
настанили и основали место које су 
такође назвали Пећане. Од Јурише 
су постали Јуришићи, од Филипа 
Филиповићи, а од Будише Буди-
шићи и Будисављевићи. Једино су 
Будисављевићи сачували своју пра-
вославну веру. Под притиском и Ту-
рака и Аустријанаца било је врло 
тешко сачувати и веру и образ али 
су они успели и генерацијама су 
касније давали свештенике и војни-
ке.
Те старије Теслине претке звали 

су „челичњаковићи”. То се није од-
носило толико на њихово здравље, 
колико на морал. Ти људи су имали 
изузетне способности и у Теслиној 
породици било је много генијалних 
и надарених личности. За Теслиног 
деду, Николу Мандића, важило је да 

је поред тога што је био свештеник и 
мајсторски везивао књиге, знао је и 
да у дрвету направи цела сељачка 
кола, радио је и браварију и дрвена-
рију. Тесла је за своју мајку говорио 
да је била неписмена, али да је знала 
напамет цео Горски вијенац и да је 
са два прста једне руке могла да ве-
же три чвора на трепавици. Дуго се 
мислило да је то један метафорични 
опис њене вештине, међутим пос-
тоји сведочанство Теслиног школс-
ког друга Воје Недића који каже да 
су молили Николу да их одведе код 
мајке и она би пред њима показива-
ла како са два прста везује чвор на 
трепавици. Тесла је природан про-
дужетак једне генијалности који је 
имао срећу да оде у западни свет и 
да тамо искаже и докаже сав свој та-
ленат. У једном тренутку своје ста-
рости, када је био критички на-
стројен према америчким научни-
цима рекао је да су они као деца, а 
да у Лици има много генијалнијих и 
паметнијих људи који би у Америци 
успели.

Аскетски живот
– Тесла је веровао да ће живети 

120 година. Многи су га због тога 
сматрали мало лудим, али је он тако 
говорио зато што је дуго времена 
примењивао научне принципе на 
свој начин живота. Прво, много се 
кретао у току дана и имао девизу 
„кретање је живот, живот је кре-
тање”; друго, водио је рачуна о хи-
гијени, а треће веома је пазио на ис-
храну. Прорачунавао би колико тре-
ба калорија унети у току дана и пре 
подне је јео енергетску храну која 
му је давала енергију за рад, а увече 
градивну храну која би му градила 
ћелије у време када се одмара. Так-
вим начином живота он је дуго ус-
певао да одржи један ритам и ушао 
је у период старости врло чио и у 
доброј физичкој кондицији. Међу-
тим, у осамдесетој години ударио га 
је такси у једној од њујоршких ули-
ца, што је поремитило тај његов ри-
там. Умро је у 87. години живота на 
православни Божић.

Говорио је да ће 80 година ради-
ти, 20 година сређивати своје папи-
ре, а последњих 20 година писати. 
Нажалост, није успео да напише ис-
торију свога живота, није успео да 
за нас извуче оно што би биле мож-
да његове поруке за будућност. Ја 
сам 25 година седео у Музеју Нико-
ле Тесле и то сматрам својом профе-
сионалном срећом. Он је 1921. годи-
не владики Николају рекао да је изу-
чавао све светске религије и закљу-
чио да је хришћанство најпрактич-
није. Теслу данас многи својатају 
управо због тога што смо ми ти који, 
као да се стидимо његовог и свог по-
рекла.
Сава Војиновић је направио једну 

обимну монографију и у њу ставио 
текстове од светог Саве, царева Ду-
шана и Лазара до текстова о исто-
рији Теслине породице, па преко 
Теслиних духовних говора, сусрета 
са нашим људима у Америци и Ев-
ропи. Та књига ме је подстакла да 
више изучавам Теслино порекло и 
још даље од тога, његову духов-
ност.

Критике западне 
цивилизације

– Посебно ми је драго што Тесла у 
Будимпешти сада улази у народ 
кроз цркву. Он је од своје смрти па 
до сада најчешће улазио у народ 
кроз факултете, школе и друге об-
разовне институције. Потребно је 
да он и даље улази на такав начин, 
али је неопходно и да он почне да 
улази у цркву и то не на извештачен 
начин, да му стављамо у уста нешто 
што није рекао. Довољно је да изу-
чимо оно што је говорио. Јасно је да 
је он био Србин и православац и у 
том далеком свету, где је примио 
америчко држављанство, али ника-
да није примио амерички начин жи-
вота, па га зато вероватно званична 
америчка администрација није ста-
вила никада на ту заставу, ни на свој 
јарбол. Јер, он је био врло критичан 
не само према америчкој, него и 
према целој западној цивилизацији.

На питање новинара негде око 
1920. године, шта мисли о западној 
цивилизацији рекао је да ће, ако и 
даље буде ишла овим правцем, за-
вршити као и све друге цивилиза-
ције – пропашћу. Рекао је да ће не 
само пропасти него и завршити у 
дивљаштву. Значење његових речи 
схватићемо ако данас погледамо 
младе и уметност: постоји потреба 
да се млади тетовирају, да пирсин-
гом обележавају тела, да се у мрач-
ним диско-клубовима игра у трансу 
уз техно ритмове, а уметност је из-
губила сваки облик и постала врло 
апстрактна, што све говори да иде-
мо у једном чудном правцу. Тада је 
ракао да та цивилизација не води 
истинској култури и истинском про-
светљењу. То је, по њему, због тога 
што ова цивилизација покушава да 
реши материјални проблем, а да би 
била стабилна мора да реши и ду-
ховни и морали проблем.
Споменуо бих једно писмо које је 

он упутио свом нећаку Николи Тр-
бојевићу, који је покушао да напра-
ви каријеру у Америци као инжењер 
и проналазач. Био је на путу да успе 
али су га преварили у једној компа-
нији. Када се жалио Тесли, овај му је 
одговорио како је у Америци тешко 
срести човека који има све три ка-
рактеристике: знање, праведност и 
несебичност.
Што се тиче његових погледа на 

религију, он је говорио: „Моја вера 
је вера мога оца. Ја сам истински ре-
лигиозан човек и осећам да у овом 
космосу постоји један центар из ко-
га долази све што ствара цео овај 
простор. Нисам продрео у тајну тог 
језгра, али када о њему желим да се 
изразим на материјалан начин ја ка-
жем светлост, када желим да се из-
разим на духовни начин ја кажем 
самилост и лепота.”
Све ово може да нам послужи као 

путоказ како да градимо своје 
друштво, како да се односимо према 
цивилизацији и према свом духу. То 
су: светлост, лепота, самилост, 
знање, праведност, несебичност и – 
морално, духовно и материјално. То 
је тих девет најважнијих Теслиних 
речи.

Д. Ј.Зграда Музеја Николе Тесле у Београду

Др Бранимир Јовановић
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ПИСМАПИСМА ИЗВЕСНОЈИЗВЕСНОЈ

Будимпешта, 27. април 2006. 7

…И…И ТАЧКАТАЧКА
Птица у житу. Прошетавши се големим 

салама надалеко чувене Галерије града Б. 
песник М. се посебно задржао пред једним 
платном, на којем је непознати аутор насли-
као птицу у житу, малену, жуту птичицу 
међу младим, још зеленим класјем, која је хо-
дала гордо уздигнутог кљуна, на глави са рас-
кошном круном од перја, као да је владалац 
читавог тог зеленог житног пространства, вр-
хунац еволуције, власник свега видљивог и 
невидљивог, па се песник замислио да ли је 
вера у надмоћ човека над природом пука илу-
зија, да ли људи заиста имају највише права 
да верују у своју водећу улогу у животињс-
ком свету или то право исто тако припада и 
маленој жутој птици са танким, дугачким 
кљуном и природном круном на глави, која је 
уверена да је поље засејано житом цео свет, и 
да све у том свету припада искључиво њој.

Мапа. Постији у библиотеци Б. једна древ-
на мапа, насликана на испуцалом пергамену, 
на којој је, по старом предању, уцртан пут до 
људске среће, али су знаци на њој непознати и 
неразумљиви, не могу да их одгонетну ни 
најискуснији картографи, те она највише ли-
чи на апстрактно сликарско платно, са криву-
давим линијама, плавим и црвеним шарама 
које воде ко зна куда, спајају се и раздвајају, 
преплићу се и прекидају нагло, без икаквог 
логичног разлога, и једино што се по тој мапи 
види, да пут до среће није нимало једноста-
ван, а можда није ни један једини, него пос-
тоји мноштво тих путева и право је умеће 
пронаћи онај који до среће води само нас и 
никога другог. Милан Степанов

Путеви римских градова
Програмом „Путеви римских царских градо-

ва” Министарство културе Републике Србије 
први пут се представља на Сајму туризма у 
Београду. Тим поводом изабрано је пет локација 
у Србији које су спремне да понуде богат култур-
ни и туристички програм римског наслеђа – Син-
гидунум, Сирмијум, Виминацијум, Феликс Ро-
мулијана и Медијана Наис.

„Реч је о великом пројекту чији је циљ да пове-
же градове са богатим наслеђем. Покушаћемо да 
успоставимо сарадњу између тих градова, на 
пример, у изради пропагандног материјала, ор-
ганизовању туристичких посета, едукативних 
програма, кампањи развијањa јавне свести”, обја-
шњава Борислав Шурдић, координатор програ-
ма међународне сарадње у Министарству култу-
ре Републике Србије.
На Сајму туризма Министарство културе се 

појављује са конкретном понудом, јер „ми 
нисмо ту само да штитимо и чувамо културно 
наслеђе, већ и да га користимо на добробит ло-
калне заједнице”, каже Шурдић. Зато ће Минис-
тарство културе ускоро започети регионалну 
сарадњу са државама у региону са циљем да их 
укључи у пројекат путева културе. Министарс-
тво ће у октобру одржати радионицу чија ће те-
ма бити потенцијални културни путеви на Бал-
кану.

Изабрана дела Бећковића
Трећа књига из нове едиције Изабраних де-

ла Матије Бећковића, настале у сарадњи „На-
родне књиге” и „Политике”, појавила се про-
шле недеље на свим продајним местима најти-
ражнијих београдских новина. Реч је о поетс-
кој збирци под називом „Синство”, која садржи 
избор из ранијих збирки и циклуса песама 

„Метак луталица”, „Тако је говорио Матија”, 
„Хлеба и језика”, али и нове песме Матије Бећ-
ковића.

Фантом и анђели
Снимање новог српског играног филма „Фан-

том” у режији Јована Тодоровића почеће 21. ап-
рила у Београду. Некада амерички филмски ђак, 
а потом студент филмско-телевизијске режије на 
Факултету драмских уметности у Београду, То-
доровић у свом првом играном филму враћа гле-
даоце у веселе осамдесете, тачније, у септембар 
1979. године, када је устаљени мир Београда ре-
метио мистериозни возач белог поршеа, попу-
ларни фантом. Сценарио је написао са Богданом 
Петковићем који је и продуцент.
Редитељ Тодоровић свој деби карактерише као 

играни филм зачињен документарним материја-
лима, каскадерски филм какав до сада није 
снимљен у Србији, јер 80 одсто филма чине поте-
ре по улицама Београда. Филмска прича је фоку-
сирана на чувеног фантома који брзим ноћним 
вожњама излуђује Београђане и стуб комунизма, 
немоћну народну милицију. Јурњаве београдс-
ког фантома постају опасна претња поретку, а 
пошто се ближи повратак Јосипа Броза са самита 
несврстаних на Куби, политички врх врши при-
тисак на органе реда да се тајанствени возач про-
нађе и приведе.
Почетком маја ове године креће и снимање до-

маћег филма „Ми нисмо анђели 3”, који ће бити 
реализован по сценарију Димитрија Војнова и 
Срђана Драгојевића. Редитељ прва два дела 
„Анђела” и драма „Лепа села, лепо горе” и „Ра-
не”, Срђан Драгојевић, неће режирати трећи део 
популарног серијала, већ је редитељску палицу 
препустио млађем колеги. „Филм ће режирати 
Петар Пашић, редитељ из Београда који живи и 
ради у Љубљани. Анђели 3 биће његов први иг-
рани филм”, изјавио је за „Политику”, редитељ, 
сценариста и продуцент Драгојевић, у чијој се 
продукцији – „Делиријум филм”– и реализује 
трећи део „Анђела”.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Први српски владари
Ни имена, ни оргиналне словенске титуле наших најранијих владара ни-

су нам познати. Грчки извори их називају архонтима, а у латинском стоји 
dux. Цар Константин Порфирогенит спомиње једино код Мађара словенс-
ки назив војвода, а титула кнез се код Јужних Словена у документима 
јавља тек око 1050. године.
У XIX веку су неки наши историчари, ослањајући се на Летопис попа 

Дукљанина из XII века – „дело особите врсте и јединствене нејасности”, 
плод пишчеве маште – као прве српске владаре по доласку на Балканско 
полуострво наводили Свевлада, његовог сина Селимира, и Селимировог 
сина Владина. Данас се у науци сматра да је то пука измишљотина.
Порфирогенит у свом већ више пута споменутом спису каже да је вла-

дар који је довео Србе у нову постојбину умро још пре него што су се на 
Балкан доселили Бугари, што ће рећи пре 680. године. После њега је завла-
дао његов син, па унук, па редом архонти из истога рода. Према царском 
историчару то је била владалачка лоза са правом наслеђа прворођенога, 
али Константин Јиречек сумња у то и каже да „доцнији односи говоре ви-
ше за право наслеђа по старешинству чланова породице, са деобом земље 
која се у IX-XII веку често спомиње, а која је давала повода расправама и 
борбама између браће и стричевића”. Било како било, том владалачком ро-
ду су припадали и најранији по имену познати српски кнежеви, Вишеслав 
(око 780), Радослав, Просигој и Властимир. Из времена владавине прве 
тројице нису познати никакви одређени догађаји. Једино што се може рећи 
да је један од њих био на српском престолу када је Људевит Посавски 822. 
био присиљен да се – после трогодишњег отпора Францима – склони код 
Срба, вероватно у западном делу српске територије. Ту је на превару убио 
локалног жупана чије је гостопримство уживао, на кратко време загоспо-
дарио његовом територијом, а затим је прешао у Хрватску где је и сам био 
мучки убијен. Све ово знамо из Анала Франачког Краљевства, дела већ 
споменутог поводом описивања српског племенског савеза.
О владавини кнеза Властимира цар Константин Порфирогенит већ даје 

детаљније податке. По његовом казивању за време Властимирових 
претходника Срби и Бугари су живели у миру, без међусобних сукоба, „по-
коравајући се царевима Ромеја и примајући од њих доброчинства”. У Влас-
тимирово време је, међутим, против Србије заратио бугарски кан Пре-
сијам и ратовао три године, без успеха. Тај рат је вођен око средине IX ве-
ка, између 836. и 852. године. Предраг Степановић

Отимачина

Д ок лупиш дланом о длан странице на календару се окрену и ето нам 
опет екскурзија. Обично стижу са првим и последњим топлим дани-
ма, с раног пролећа и ране јесени. Само, откад се прочуло за скандале 

које умеју да направе у хотелима и дискотекама, више се на ђаке из Србије 
који би, према замисли организатора у Пешти требало нешто и да науче, 
не гледа као на фину, слатку дечицу. За неке од њих све чешће је у оптицају 
израз „мали монструми”, а користе га поједини хотелијери, власници дис-
котека и локални туристички водичи (кад им група мало одмакне). Када 
сам једног од ових последњих упитао зашто, одговорио ми је да је то једи-
ни могући израз за оне који изгледају као анђелчићи све док не почну да се 
прскају апаратима за гашење пожара, скачу са хотелских тераса или да 
преко њих избацују намештај на улицу. Али, немој да мислиш да су водичи 
много боља фајта. У то сам се недавно и лично уверио: хтео да помогнем, 
па испао „грбав”. Једном познанику, који се вођењем туристичких група 
бави од недавно (па ваљда зато и није знао какве све пиране у том послу 
пливају наоколо) нашао сам се при руци и упутио га на једног његовог ста-
ријег колегу кога дуго познајем, да му буде испомоћ у показивању града не-
ким новосадским средњошколцима. Рекох, тај господин је озбиљан човек, 
у годинама, са богатим искуством у том послу и сигурно ће ти бити од ко-
ристи. Осим тога, биће срећан што смо га се сетили, јер се од пензије још 
нико није пристојно наживео, без обзира на докторску титулу.
Али, испоставило се да сам се, као мало пута до тада, преварио у про-

цени. Дотични стари господион се показао као одличан пливач у тим вода-
ма, па је за тили час обрлатио госте и преузео екскурзију. – Побогу, кога си 
ми то послао? Ја га замолио за помоћ, а он ми узео посао. Сву воду навукао 
на своју воденицу – јада ми се познаник преко телефона. – Тај твој фини и 
слаткоречиви чикица гази ли гази, преко лешева. Ено га, оде са мојом гру-
пом, а ја остадох да берем љубичице.
Црвен од стида почех да се браним како нисам имао појма да је он такав 

и да ништа није било смишљено с моје стране. Не знам да ли ми је поверо-
вао, јер се телефонска веза „преникула”, а човек ми се више не јавља. После 
се распитам наоколо и чујем да незахвалнијег помоћника заиста нисам мо-
гао да му препоручим. Ето ми још једне изучене школе. Бар нека корист.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Косово у тами преговора

Свет нас је неко време оставио на миру, бар 
кад је реч о хапшењу генерала Младића. Дого-
вор је да они ћуте, а наши пронађу и предају 
бившег војсковођу надлежним органима у Ха-
гу. Уколико се то не деси до краја месеца, ови 
што ћуте кажу да би нас то скупо коштало у 
преговорима о Косову.
Велика Британија тврдо гура албанску неза-

висност, док САД немају коначан став, али је 
јасно да што пре желе да повуку својих 24.000 
војника (распоређених у три смене), од којих 
сваки кошта 10.000 долара месечно, и преусме-
ре их у Ирак.
Немачка и Француска за сада се понашају 

неутрално, али се процењује да ће код њих 
превагнути задовољавање интерних, потпуно 
баналних животних питања, као што је, на 
пример, то да Немачка има 300.000 имиграна-
та са Косова који „због политичких разлога” 
одбијају да се врате на територију која званич-
но припада Србији и Црној Гори. Италија и Ру-
сија нам такорећи условно држе страну. Ита-
лија нешто искреније, али је она и мање ути-
цајна, док се у дипломатским круговима незва-
нично може чути да Руси поручују Србима да 
заузму јединствен став и да ће их онда чврсто 
подржати.
У Београду, пак, тврде да је српски став са-

свим јасно предочен у документу који је до-
стављен како Вашингтону тако и Москви. 
Постоји, међутим, велика конфузија због ме-
шања многих људи и многих владиних и не-
владиних организација у разговоре о будућем 

статусу КиМ. У последњих шест година изне-
то је око 70 различитих модела за решавање 
будућег статуса Косова, а Приштини итекако 
одговара да се ставови Београда прогласе ма-
гловитим и нереалним. Чак и у Србији има 
оних којима није јасно шта представља пону-
да Коштуничине владе, позната као „више од 
аутономије а мање од независности”. Обја-
шњење из владајућег ДСС-а, гласи, отприли-
ке, овако: то је широка аутономија Космета уз 
одређене међународне гаранције, у смислу да 
би Албанци сами могли да управљају ресур-
сима, да би чак можда имали и право (то зави-
си од процеса преговора) на међународно 
представљање, рецимо у области културе, 
спорта, науке…
Али, Србија би задржала суверенитет 

над територијом Косова и Метохије и таква 
аутономија би била међународно гаранто-
вана. Дакле, Србија не би имала никакав 
механизам да повреди ту аутономију, као 
што је то урадила 1989. године, када је 
мењала Устав.
Уочи четврте рунде преговора о децентра-

лизацији Косова и Метохије, заказане у Бечу 
за 4. мај, у дипломатским круговима се све 
гласније шапуће да је преговарачки процес 
ушао у прву кризу, пошто су незадовољне све 
стране, укључујући и велике силе. Незванич-
ни извори сведоче да се у канцеларијама зе-
маља Контакт групе почела помињати и мо-
гућност да се специјални изасланик УН Мар-
ти Ахтисари, незадовољан напретком у прего-
ворима, можда и повуче из процеса. 
Незадовољни су и косовски Албанци који су 
се све до сада надали да су преговори симбо-
лична ствар и да ће врло брзо да добију оквир-
ни план за независност, коју би остварили до 
краја године.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Румунија уз Србију

Председник Владе Србије Војислав Коштуни-
ца и румунски председник Трајан Басеску саста-
ли су се у Београду и у потпуности сложили да 
будући статус Косова и Метохије мора бити у 
складу са међународним правом. Они су се са-
гласили да се споразумним путем, сагласно ев-
ропским вредностима и искуству, мора пронаћи 
прави облик аутономије за покрајину, без 
мењања постојећих међународно признатих гра-
ница.

Унутрашње питање
Председник општине Прешево Рагми Мус-

тафа, упозорио је јавност у Србији да Албанци 
у Бујановцу, Медвеђи и Прешеву неће одуста-
ти од идеје да ове три општине буду прикљу-
чене Косову и Метохији. Ова  иницијатива ал-
банске мањине на југу Србије неодвојиво је 
повезано са преговорима о будућем статусу 
Косова и представља притисак на Београд да 
смањи амбиције у погледу захтева за децент-
рализацију у покрајини. Амерички амбасадор 
у СЦГ Мајкл Полт изјавио је да су проблеми у 
општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа 
унутрашње питање Србије и да немају везе са 
Косовом.

Подела плена
Америчка агенција за борбу против наркотика 

(ДЕА) урадила је недавно, уз помоћ својих агена-
та, елаборат о могућем развоју криминала на 
простору Балкана, у случају да дође до от-
цепљења Црне Горе од Србије и независности 
Косова. Сличне анализе обавиле су и још неке 
полиције у Европи, и све имају јединствен за-
кључак: самосталност две поменуте територије 
довешће до обрачуна разних мафијашких клано-
ва на овим просторима.

Расистички напад у Немачкој
Немац етиопског порекла бори се за живот на-

кон што је тешко претучен у расистичком напа-
ду. Тридесетседмогодишњи инжењер задобио је 
тешке повреде главе и грудног коша када су га у 
недељу рано ујутро у Потсдаму претукла два 
мушкарца. Од уједињења Немачке 1990. неона-
цисти су убили стотинак странаца, а расистички 
напади најчешће су се одигравали у некадашњем 
комунистичком делу земље. „Нећемо дозволити 
да било ко буде прогоњен, пребијан или чак 
убијен због своје боје коже или вероисповести”, 
рекао је министар унутрашњих послова покраји-
не Бранденбург Јерг Шенбом.

Проди ради на формирању владе
Романо Проди, чија је коалиција левог центра 

освојила тесну већину на парламентарним избо-
рима у Италији, изјавио је да већ ради на форми-
рању будуће владе те земље, упркос одбијању 
премијера Силвија Берлусконија да призна по-
раз. „Једна страна је победила, а друга изгубила. 
Што је много, много је. Хајде да радимо”, рекао је 
Проди новинарима у близини своје куће у Бо-
лоњи. Проди је Берлусконија победио и на избо-
рима 1996. године.
Нестабилна политичка ситуација забринула је 

и самог папу, који је поручио: „У посебном тре-
нутку кроз који Италија пролази последњих ме-
сеци, нека узвишени Бог подари народ спокојс-
твом, и охрабри све оне који му служе у снажној 
жељи да остваре циљеве склада и развоја за доб-
робит свих”.

20.000 осуђеника чека смрт
Према недавно презентираном, редовном го-

дишњем извјештају Амнести интернешнела за 
2005. на више од 2.000 људи у 22 државе изврше-
на је смртна казна. Још је више забринјавајуће 
што у целом свету око 20.000 осуђеника чека на 
извршење смртне пресуде у ћелијама смрти, кон-
статује Амнести интернешнел.

САД оптужиле палестинске власти
за нападе у Тел Авиву

Сурова Хамасова 
„самоодбрана”

САД су прошле недеље оштро упозориле па-
лестинску владу коју предводи Хамас да се уздр-
жи од даљих „терористичких напада”, након 
крвавог атентата који се догодио прошлог поне-
дељка на аутобуској станици у Тел Авиву. Бела 
кућа је саопштила да је позната реакција „неко-
лико палестинских терористичких група, међу 
којима и Хамаса да брани или чак аплаудира вар-
варским актима као што је био у Тел Авиву”. 

„Званичници палестинске владе који бране или 
спонзоришу терористичка дела озбиљно ће угро-
зити односе између палестинских власти и свих 
држава које трагају за миром на Блиском исто-
ку”, изјавио је портпарол Беле куће Скот Мекле-
лан.
Палестински лидер Махмуд Абас осудио је 

напад, док је Хамас назвао напад самоодбраном. 
Сами Абу Зухри, портпарол Хамаса изјавио је да 
је напад природна последица израелских злочи-
на против Палестинаца. „Наши људи су у поло-
жају самоодбране и имају право да користе сва 
средства да се одбране”, додао је он.
Израелска прелазна влада је, с друге стране, 

одлучила да палестинске власти прогласи одго-
ворним за самоубилачки бомбашки напад у Тел 
Авиву, али не и да одобри војну акцију против 
владе Хамаса. Израелски премијер Ехуд Олмерт 
је, након консултација са својим кабинетом и ше-
фовима безбедности поводом атентата, одлучио 
да, за сада, огранични одговор Израела. У тај од-
говор спада укидање боравишне дозволе званич-
ницима Хамаса који живе у Источном Јерусали-
му и реакција полиције на улазак Палестинаца у 
Израел без дозволе.
Портпарол израелског министарства иностра-

них послова Гидеон Мејр оптужио је Хамас за 
нападе. „Сада, ово можда није дело руку Хама-
са, али глас и идеологија су Хамасови”, додао је 
он. Палестински посматрач у УН Ријад Мансур 
осудио је „губитак невиних живота Плаестина-
ца и Израелаца”, али и апеловали на Израел да 
оконча „ужасна и груба кршења међународног 
закона”.
Министар за спољну политику и безбедност 

ЕУ Хавијер Солана апеловао је на „све стране да 
спрече нову спиралу насиља”. Руско Минис-
тарство спољних послова оштро је осудило на-
пад.
Нешто после бомбашког напада из израелс-

ких авиона испаљено је неколико пројектила на 
металску радионицу у појасу Газе. Израелска 
армија је саопштила да су ту радионицу корис-
тили палестински милитанти за прављење раке-
та.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Кофи Анан брине због 
ескалације насиља

Израел је упозорио да нова „осовина те-
рора”, Иран, Сирија и Хамасова влада, сеју 
семе првог светског рата у двадест првом 
веку. Палестинци, с друге стране, опту-
жују Израел за ескалирање војне кампање 
чије су мете цивили. Представници Изра-
ела и Палестинаца разменили су ове оп-
тужбе на отвореном састанку Савета 
безбедности у одговору на недавне израел-
ске нападе у Гази. Ти напади изведени су 
истог дана када је бомбаш самоубица ак-
тиваирао експлозив у препуном ресторану 
брзе хране у Тел Авиву, кад је погинуло де-
вет посетилаца. Био је тој најсмртонос-
нији бомбашки напад у последњих годину 
дана. Генерални секретар УН Кофи Анан 
назвао је ескалацију насиља „врло забриња-
вајућом” и позвао обе стране да избегну до-
вођење цивила у опасност.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Шверцер против шибицара
Читам у новине како су неки талијански де-

тективи (из Дирекције за борбу против ма-
фије) открили писмо које доказује „дуванску” 
везу ирачке фирме која је пословала под покро-
витељством сина Садама Хусеина и подго-
ричког „Зетатранса”, који се бавио „држав-
ним шверцом” цигарета у Црној Гори. Писмо 
је пронађено у Швајцарској код Калабрежани-
на Антонија Варана, једног од четири пот-
концесионара и власника дозволе за увоз и из-
воз цигарета из Црне Горе у Италију. Према 
писању италијанске штампе, за тужила-
штво у Барију овај документ је недвосмислен 
доказ о „институционалном саучесништву 
Црне Горе са организованим криминалом у 
Италији”.
Е, јес, како не! А ђе нађоше то писмо баш 

пред референдум, јади их нашли? Пошиљалац 
фамозног дописа је фирма „Трејдинг транс-
порт компани – Вил интернешенел форнјар-
дерс”, са адресом у Улици Садоун у Багдаду, 
чији је власник Антонио Варано, који се уп-
ркос санкцијама УН, а под покровитељством 
Садамовог најстаријег сина Удаја, почетком 
деведесетих у Ираку посветио трговини ци-
гаретама. Чуш – Варано! Па само му име ка-
же да је варалица и преварант, ал̀  жабарс-
ки. Какве он везе има с мојим Милом? У том 
писму датираном на фебруар 1992. године, 
Варано тражи од „Зетатранса” да натова-
ре два глисера и испоруче пошиљку шверцо-
ваних цигарета у Италију. Како пише ита-
лијанска штампа, црногорским приморјем је 

деведесетих година пролазило бар 1.000 то-
на цигарета месечно, за шта је Коза ностра 
Милу Ђукановићу плаћала по 3.000.000 дола-
ра. Паре су делом депоноване у филијали 
А̀раб банк̀  у Лимасолу, на Кипру. Новац цр-
ногорског лидера је пребациван на острво 
државним авионима”, пише лист „Газета 
дел мецођорно”.
Е, како немају образа ови талијански нови-

нари, то је чудо једно! „Државним авиони-
ма”?! Па није Мило Џон Траволта па да има 
приватни авион! Државним – но шта? Па, је 
ли државник или није? То му је прво занимање 
уписано у радну књижицу – прешједник. Молим 
лијепо. Каква му је опозиција – прво и по-
шљедње. Ја му не видим такмаца. Био је онај 
Момир што су викали да је лијеп ка̀  ђевојка (а 
што ће ђевојци бркови?), али се он скроз пову-
као из политике. Био је још један, да не грије-
шим душу, онај Перовић, либерал, што је и 
смислио независну Црну Гору. Тај ти је, мој 
друже, тако добро критиковао Мила што се 
пришљамчио Милошевићу, да му је овај на крају 
украо идеју. А Перовић, шта ће-како ће, те ље-
тос сазове конференцију за штампу и забрани 
сопствену партију.
Сад има неки Медојевић, Лабусов ђак, што 

је по угледу на Г 17 плус основао Групу за про-
мјене. Тај ти је исто експлоатисао причу о не-
зависности док није подигао рејтинг, а сад је 
проценио да је прича о унији са Србијом испла-
тивија, па је један од лидера Блока за заједнич-
ку државу! Е, сто му глисера, ако му је већ до 
пара, а није глуп и види да Милу нема равна у 
свијет, а не у Црну Гору, што не уђе ко чо̀ ек у 
посао са шибицама, па да буде компатибилан, 
а не да смета и поштеним љуђима квари унију 
са Сицилијом.

АБВ

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Протеклих двадесетак година свет је веома 
мало знао о Србији и Београду. Тек последњих го-
дина, међутим, Американци су овај град почели 
да посматрају са извесном респектабилношћу. 
Да ли је за то „крива” или „заслужна” ратна ек-
сплозија или нешто друго, тек, увидели смо да 
овде има пре свега занимљивих, креативних и 
едукованих људи али и да Београд има занимљи-
ву историју и сјајне потенцијале да постане још 
посећенија европска метропола. Као Лондон, Па-
риз, Милано. Неке метрополе су се већ помало 
умориле и плашим се да им прети опасност да 
ускоро буду „мртве”. Овде ми је лепо, волим љу-
де, овдашњи сензибилитет. Волим вашу култу-
ру. Карим Рашид,
један од тренутно најзначајнијих светских аутора

у области индустријског дизајна и ентеријера

Знамо да је био свештеник у храму бога Мина 
у Акхмиму, и да се звао Несмин. Ролна папируса 
испод мумијине руке представља специфичност 
Београдске мумије и управо се по томе она раз-
ликује од других мумија у познатим светским 
музејима. Колеге из света показују велико инте-
ресовање за нашу мумију. Од толико хиљада ков-
чега, папируса, исписаних докумената, да баш 
ми имамо тако ретко 191. поглавље Књиге мрт-
вих, и то на нашој јединој мумији! То је прави 
египтолошки „бинго”. Уколико успемо да наба-
вимо специјалну, непробојну, херметичку витри-
ну пуњену азотом и осветљену хладним светлом 
оптичких влакана, хиљадама посетилаца биће 
омогућено да виде Несмина.

др Бранислав Анђелковић,
доцент на Катедри за археологију Блиског истока 

Филозофског факултета у Београду

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Спољни дуг од 15,5, милијарди долара превелик 
терет за Србију

Девизне резерве гарантују 
сервисирање обавеза

Према најсвежијим подацима Народне банке 
Србије спољни дуг Србије износи 15,5 милијарди 
долара, односно 13,1 милијарди евра. Саопштење 
НБС о висини спољног дуга уследило је после 
тврдњи неких економиста, изнетих на недавно 
одржаном саветовању о транзицији, да се спољ-
ни дуг Србије вртоглаво увећава и да ће отплата 
обавеза према иностранству у наредним година-
ма представљати велики терет како за државу та-
ко и за привреду.
Укупан спољни дуг Србије нарастао је за пет 

година за 4,6 милијарди долара, односно за 1,4 
милијарде евра. Међутим, у ту суму није урачу-
нат отпис у фебруару 2006. године Париског клу-
ба од 15 одсто када су обавезе наше земље смање-
не за 650 милиона долара, истичу у НБС.
Према подацима централне банке, јавни дуг 

који треба да отплаћује држава повећан је у 
претходних пет година за око 300 милиона до-
лара док су „приватни дугови” знатно већи. Реч 
је о приватним обавезама фирми према иност-
раним повериоцима које су увећане за 2,5 ми-
лијарди долара, док су дугови пословних бана-
ка нарасли за 1,8 милијарди долара. У Народној 
банци Србије оцењују да је овакав след догађаја 
„позитивна последица” поправљања кредитног 
рејтинга земље, што је фирмама које успешно 
послују омогућило да се задужују код страних 
кредитора. То даље значи да предузећа у Ср-
бији могу да буду конкурентна и да ће по-
већањем извоза моћи да враћају дугове. За раз-
лику од позитивних оцена кад је реч о повећању 
обавеза фирми према иностраним повериоци-
ма, повећање дуговања банака према иност-

ранству НБС сматра негативном тенденцијом 
зато што се та средства кроз појачану кредитну 
активност банака делимично одвајају у потро-
шњу.
У НБС такође тврде да Србија не би требало да 

има проблема са отплатом свог спољног дуга, а 
да евентуални ризик постоји у делу краткороч-
них комерцијалних задуживања, односно код 
дугова које треба да враћа приватни сектор. 
Своју тврдњу НБС поткрепљује чињеницом да је 
ниво девизних резерви достигао суму од око 6,5 
милијарди долара, за разлику од, рецимо, 2000. 
године када је у државној „каси” било само око 
500 милиона долара. „Однос висине спољног ду-
га и девизних резерви гарантује да у наредном 
периоду наша земља неће имати проблема у из-
миривању својих обавеза према иностраним по-
вериоцима. Ипак, на дуже стазе одрживост спољ-
ног дуга Србије зависи од развоја српске еконо-
мије, односно од потребе да се даље задужује, 
или ће за свој развој успети да обезбеди директ-
не стране инвестиције”, истичу аналитичари у 
НБС и додају да се константно смањује и удео 
спољног дуга у бруто домаћем производу који је 
са 134 одсто у 2000. години у 2004. и 2005. годи-
ни пао на 63 одсто.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА „Косовски” дуг тежак
1,2 милијарде долара

Укупан износ спољног дуга Србије „оп-
терећен” је и дужничким обавезама од око 
1,2 милијарде долара корисника са тери-
торије Косова и Метохије, а решавање тог 
проблема тек предстоји. Ипак, удео спољ-
ног дуга у бруто домаћем производу Ср-
бије, без КИМ, достиже око 58 одсто, што 
је, како тврде у НБС, далеко испод крите-
ријума Светске банке за презадужене 
земље који износи 80 одсто ГДП. Цент-
рална банка није задовољна ниском покри-
веношћу спољног дуга извозним приливи-
ма, мада извоз бележи раст.

Мушкарци и жене
Мушкарац је задовољнији кад је на столу до-

бар ручак, него да његова жена говори латински.
(Џонсон)

Поштени мушкарци љубе жене. Они који их 
варају, обожавају их.

(Бомарше)

Без жена и вина нема весеља.
(Холандска изрека)

Лепота честите жене је врлина, лепота блуд-
нице је квалитет.

(Руска изрека)

Нек вас Бог чува злих жена, добрих се чувајте 
сами.

(Јеврејска изрека)

Најбоља жена је она која слушајући зна 
заповедати.

(Латинска изрека)

Ако жена нађе љубавника, могућа су два 
разлога: или је сита свог мужа или није.

(Ликок)

Жена се може излечити од сваке умишљене 
болести, ако јој кажете да је то знак старости.

(Фалачи)

Жене се деле на удовице и оне које раде на 
томе.

(Непознати аутор)

Жене нам ретко када опросте ако смо 
љубоморни, али нам никада неће опростити ако 
то нисмо.

(Туле)
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Христос воскресе, децо!

Написи деце из Будимпеште

Када се деца наљуте…
Једном сам се јако 

наљутио
Био сам болестан. Нисам ишао у 

школу. Кашљао сам, па сам добио 
лекове од доктора. Морао сам да ос-
танем код куће. Желео сам да идем у 
школу. Хтео сам да идем на такми-
чење у кошарци. Мама и тата ми ни-
су дозволили. Рекли су ми да прво 
треба да оздравим, па онда може све 
остало. Ја сам јако хтео да идем у 
школу. Љутио сам се што неће да ме 
пусте. Био сам тужан.

Петар Марић, 2. разред

Велики пси
Пре недељу дана, у суботу, када је 

било лепо време, бака ми је телефо-
нирала и рекла да је испекла колач и 
да дођем по њега. Обукао сам се и 
брзо кренуо. На путу док сам ишао 
код баке, према мени су се прибли-
жавала два велика пса. Јако сам се 
уплашио, јер ове псе нисам позна-
вао. Јако су лајали и били су нервоз-
ни. Никога није било на улици. Само 
ја и пси. Јако сам се уплашио и био 
сам љут, пошто нисам знао шта да 

радим. Пришли су ми и оњушилиме, 
затим су се почели играти са мном. 
На крају су чак ишли за мном целим 
путем, све до баке. Моја бака је и њи-
ма дала колач јер ме нису дирали.

Милорад Дудор, 2. разред

Једном сам се 
наљутила на брата
Ја имам малог брата који ме увијек 

дира, а када му вратим он се љути и 
оде да каже мами и тати да сам га 
ударила. Маму и тату слаже да бих 
ја добила батине. Мој мали брат не-
ће да престане да ме туче. Мој вели-
ки брат ме исто туче, али не тако пу-
но као мали.
Једног дана сам писала домаћи, а 

он се љутио. Онда се намргодио и 
почео да плаче. Отишао је код маме 
и тате и жалио се да сам га ударила. 
Ја сам онда дошла код њих и рекла 
да то није тачно. Мама је питала Ма-
теју: „Јели то стварно није тачно?” 
Рекла сам мами да је он мене први 
ударио, а ја сам му само вратила.
Тада се Матеја јако наљутио.

Јована Богдановић, 2. разред

Фарбање ускршњих 
јаја

Јаја су симбол плодности, а у пре-
дањима појединих народа јаје пред-
ставља васељену, која је настала из 
јајета.
Наши преци су добро знали којим 

биљем могу добро обојити ускршња 
јаја, како би празник над празници-
ма био што лепше проведен, а ра-
дост била што већа.

У црвено су фарбана јаја ку-
вањем броћа, жутоцрвено кувањем 
руја, црвеномрко метвице, црвен-
касто шљивове коре. Жуту боју 
дају кувана луковина, млечика, ку-
курек, коприва, српак, дуд, дуња, 
смрека, бреза итд. Мрку боју дају 
ораховина, церовина и чађ. Зелена 
боја се добија кувањем семена 
коприве и корена патлиџана, а пла-
ва боја се добија кувањем дивљег 
зумбула.

Христос васкрс!
Христос васкрс! децо мила
Христос васкрс! – српски роде
Из гроба је васкрсао
Спас човештва и слободе. –
Христос васкрс! – а са њиме:
Наше дично српско име.

Христос васкрс! – нек се хори:
Свуда где се српски збори;
По палатам’ и колибам’
Те по доли и по гори.
Христос васкрс! – вама свима:
Богатима, сиротима.

Нека Васкрс празник свети:
На паћени род мој слети;
Нек га сложи и сједини
(Молим ти се вишњи Боже!)

Јер са слогом, братском слогом
Све се друго постић’ може…
Па нек Србин то сведочи
И са речју и са делом;
У то име, опет кличем:
„Христос васкрс!
– Српству целом!”

У Котору, 1895.
Милорад

Цртежи деце из ЛовреЦртежи деце из Ловре

Ловац и јелен, 
Кристина 

Станковић,
1. разред

Ловац храни дивљач,
Соња Вереш, 4. разред

Лов на дивље свиње, 
Лазар Каплан, 4. разред

Коњи,
Регина Котлар, 4. разред
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Вјечнаја памјат

Здравко Перкатлић (1922 – 2006)

О тишао је још један верни 
слуга Исуса Христа, одан 
верник Српске православне 

цркве. Старатељ српске право-
славне цркве у Шумберку који је 
преко педесет година отварао и 
затварао древну светињу, чувао 
је, спремао и бринуо о њој.
Српски православни храм у 

Шумберку остао је без Здравка 
Перкатлића, чувара, тутора, чове-
ка који је на плећима носио суд-
бину наше цркве у том насељу 
које је пак изгубило главу једине 
српске породице у селу.
Чврст у вери, верни следбеник 

Спаситеља максимално се зала-
гао за светињу. Одржавао ју је као 
свој дом, спремао, улепшавао, чу-
вао. Ревносно је обављао све своје 
дужности поред којих је нашао 
времена за спремање, чишћење 
гробља, односно спасавање ста-
рих рукописа, црквених издања, 
књига.
Као чувар светог храма смат-

рао је важним да се о цркви св. 
Георгија што више чује и да јој се 
долази у походе: свакоме ко је био 
заинтересован за свету богомољу, 
сазидану крајем XVIII века, је 
изашао у сусрет. И то преко педе-
сет година. Пола века. Током про-
хујалих десетлећа одлучно се 
придржавао да се прослава хра-

мовне славе увек одржи на сам 
дан, 6. маја. Радовао се празно-
вању патрона светиње, молитве-
ној речи, Србима који су својим 
присуством увеличавали славу. 
Нажалост, ове године празновање 
Ђурђевдана протећи ће без њега и 
први пут уместо 6. приредиће се 
7. маја.
Здравко Перкатлић волео је 

своје: туђе је поштовао, а својим 
се дичио. Та његова људска врли-
на посебно се истицала у међу-
собном односу, комуницирању са 
мештанима: познавајући све ста-
новнике села, свакога је позд-
рављао на свом матерњем језику.
И житељи Шумберка волели су 

га, ценили и одавали му почаст. 
То своје поштовање одали су му и 
18. априла када су га испратили 
на најдужи пут. Духовну почаст 
указали су му и Срби из Барање: 
не самом мађарског, већ и из хр-
ватског дела. Појање које је пра-
тило молитвене речи јереја Мила-
на Дујмова, администратора 
шумберачке парохије, који се од 
покојника опростио на српском и 
мађарском језику, одјекивало је 
на српском, мађарском и немач-
ком. Језицима, којима је своје 
Шумберчане поздрављао Здравко 
Перкатлић.
Глава једине српске породице у 

Шумберку живео је 83 године. За 
собом је оставио ћерке Љубицу и 
Злату и унуку Мирјану, које се ис-
то тако одано старају о цркви и о 
старом српском гробљу на којем 
је сахрањен 18. априла текуће го-
дине. На месту где су сахрањени 
преци који су му у аманет остави-
ли најсветије дужности очувања 
и неговања светосавског српског 
православља. Тим захтевима је 
максимално удовољио, својим де-
лом посвећеним цркви, заслужио 
је посебну пошту. Чика Здравко, 
нека Вам је лака црна земља и 
вјечнаја памјат.

Предраг Мандић

Оглас за учешће на седмом српском језичком 
кампу „Вук Караџић”

Балатонфењвеш, од 1. до 9. јула 2006.
Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српском самоуправом 

у Печују и Српском самоуправом другог кварта у Будимпешти, седми 
пут организује летњи језички камп „Вук Караџић”, од 01. 08. до 09. 08. 
2006. г. у Балатонфењвешу, на обали Балатона.
Очекују се пријаве деце од другог разреда основне школе до десетог 

разреда гимназије.
Рок пријаве: до 1. јуна 2006.
Износ уплате: 15.000 фт.

Рок уплате: до 15. јуна 2006.
Табор се организује са циљем да се унапреди знање српског језика 

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

Јадранке Драгојловић и др Јованке Ластић 06/70-337-2589.

Конкурс за руководиоца СКДЦ
Самоуправа Срба у Мађарској расписује јавни конкурс за руково-

диоцаКултурног и документационог центра Срба у Мађарској. Услови 
за пријаву на ову функцију су следећи: • мађарско држављанство • 
знање српског и мађарског језика (на нивоу матерњег језика) • 
високошколска или факултетска спрема • пет година радног искуства 
на пољу културно-просветне делатности • кандидат мора да буде при-
падник српске заједнице у Мађарској.
Уз пријаву молимо приложити: • аутобиографију • потврду о 

школској спреми (копију) • концепцију о пословању установе • потвр-
ду о томе да кандидат није кривично кажњаван.
Лична примања руководиоца ће се одредити на основу пропозиција 

Закона о правном статусу запослених у јавном сектору. Руководиоца 
установе бира Скупштина ССМ, која је, уједно, и послодавац руково-
диоца установе. Руководиоца установе именује председник ССМ, на 
пет година.
Рок пријаве на конкурс: 30 дана од објављивања конкурса.
Рок за доношење одлуке: 60 дана од закључења конкурса.
Потенцијалним кандидатима је омогућен увид у документацију 

Културног и документационог центра Срба у Мађарској, у канцела-
рији ССМ (Будимпешта, Улица Микшe Фалкa бр. 3).

Молба Народносног одељења Националне издавачке куће уџбеника

Пошаљите копије поруџбеница уџбеника!
Молимо руководства оних школа које су поручиле било које од срп-

ских уџбеника објављених од стране Националне издавачке куће уџ-
беника (Nemzeti Tankönvkiadó) да копију своје поруџбенице пошаљу 
Народносном одељењу тог издавача, на број факса: (1) 460-18-52. 
Информације су нам неопходне како бисмо благовремено доштампали 
потребну количину српских уџбеника.

Пенка Весић, одговорни уредник

Поводом 150. годишњице рођења Николе Тесле

Нова премијера
Српског позоришта у Мађарској

у сарадњи са Самоуправом Срба у Будимпешти

Каталин Ладик:
Тесла (аудиовизуелни ораторијум)

Режија:
Каталин Ладик

Лица:
Наратор – Јосо Маториц
Голуб – Каталин Ладик

12. маја 2006. са почетком у 19 сати
у будимпештанском позоришту Újpesti Pódiumszínház

(Budapest IV. Árpád út 66.)

Карте: у канцеларији CПМ (Bp Falk Miksa u. 3.)
или на лицу места на дан представе

Одлаже се дешчански бал
У прошлом броју Српских народних новина, објављено је обаве-

штење у вези са хуманитарним балом у Десци. Нажалост, приредба 
заказана за 5. мај због објективних разлога се одлаже.
Сви заинтересовани биће на време обавештени о датуму одржа-

вања. Црквено-општински одбор у Десци захваљује се на разумевању 
и изражава наду да ће се након отклањања свих објективних препре-
ка, приликом објављивања новог термина, многи српски православни 
верници и људи добре воље одазвати позиву и пријавити на бал, и да 
ће својим улазницама, прилозима подржати обнову торња дешчанског 
српског православног храма.



Васкршња посланица Српске православне цркве
православље Православље православље православље православље православље

„Нека се веселе небеса достојно,
и земља нека се данас радује,
и да празнују сви светови
видљиви и невидљиви,
јер Христос, вечна Радост наша,
устаде из мртвих”.

(Пасхална песма)

Васкрсење Господа Исуса Хрис-
та из мртвих јесте главни догађај 
спасења рода људскога. Својим 
Васкрсењем из гроба Спаситељ је 
објавио победу над смрћу – пос-
ледњим непријатељем свих људи.
Човекољубиви Господ, Који је 

ради нас људи примио Распеће и 
смрт, учинио нас је учесницима 
Своје победе над смрћу. Људска 
природа у Богочовеку Христу при-
мила је смрт, али је иста та природа 
васкрсла и однела победу над 
смрћу. Та победа, коју је Господ из-
војевао у телу, донела је слободу од 
смрти свим људима. Њу већ овде 
уживамо кроз Васкрсење Спаси-
теља нашег.
Господ Христос је Својим све-

тим Телом окусио смрт да би се 
победом над смрћу и уништењем 
трулежности сила васкрсења пре-
нела на сав људски род. Кроз првог 
човека, праоца Адама, због греха 
и пада, наследисмо проклетство и 
смрт, а у Новом Aдаму, Господу 
Исусу Христу, наследисмо вас-
крсење. Тако заједничаримо у сла-
ви Његовој, узимајући удела у Ње-
говом непролазном Царству. Због 
тога што се Спаситељ ваистину 
прославио  Распећем  и  Вас-
крсењем, увек неизоставно сведо-
чимо да је Он на Крсту, Својом 
људском природом , истински 
претрпео страдање и реалну смрт, 
јер је Његово искупитељско дело 
крунисано славом која доликује 
Богу.
Но зашто је Бог допустио да 

смрт, као наслеђе Адамово, још 
увек постоји у овоме свету? Људи и 
даље умиру, али не више као осуђе-
ни, нити заувек, него на извесно 
време, да би добили боље вас-
крсење. Христос Богочовек је Прве-
нац из мртвих, а за њим као Првен-
цем иду сви људи јер је он Вас-
крсењем оживео целокупну људс-
ку природу. О овоме сведочи Свм 
Господ: „Близу је час, и већ је на-
стао, када ће мртви чути глас Сина 
Божијега и чувши га оживеће. И 
изићи ће они који су чинили добро 
у васкрсење живота, а они који су 
чинили зло у васкрсење суда” (Јн. 
5,25-29).
Догађај Васкрсења има толики 

значај за људски род и за целокуп-
ну творевину да га називамо и но-
вим стварањем. Он је изазвао про-
мену у свим световима јер од њега 
почиње обнављање твари. Њиме се 
обнови и небо и земља и испуни се 
реч Господња: „Ево, све чиним но-
вим” (Откр. 21,5). Васкрсење има 
нарочити значај за духовни живот 
хришћана. Јер, сви који верују у 
Христа саваскрсавају у нови живот 
и приносе своје физичко и духовно 

биће Богу као оживљени из мрт-
вих (Рм. 6,13). Због тога данас уз-
дижемо своје мисли изнад земаљс-
ких брига, по речи светог апостола 
Павла: „Мислите о ономе што је 
горе, а не што је на земљи. Ако сте 
дакле васкрсли са Христом, тра-
жите оно што је горе где Христос 
седи са десне стране Бога” (Кол. 
3,1-2).
Све што је Господ чинио и гово-

рио остварујући наше спасење, 
Васкрсењем добија свој пуни сми-
сао, а нарочито страдање и смрт; 
Васкрсењем је крсно дрво Распећа 
постало знамење победе и славе, а 
смртне ране Господње извори ис-
цељења кроз које примамо вечни 
живот, богопознање и чове-
кољубље васкрслога Спаситеља. 
Стога се сви богоугодни напори 
верних, а нарочито света служба 
Богу и спасењу ближњих, и сви из-
рази јеванђелске побожности, ос-
мишљавају Васкрсењем  Гос-
подњим.
Од давнина се Васкрсење Хрис-

тово назива Пасхом. Старозаветна 
Пасха, главни празник изабраног 
Божијег народа, указује на новоза-
ветну, нову и вечну, и називом и 
садржајем. Пасха значи прелазак, а 
Црква на Пасху прославља Хрис-
та, Чијим Васкрсењем прелазимо 
из смрти у живот и са земље на не-
бо. Старозаветна Пасха прославља-
ла је привремено избављење од 
смрти једног малобројног народа 
под вођством светог пророка Мој-
сија, а новозаветна дарује вечно 
избављење свим верујућим наро-
дима кроз сва поколења. Мојсијев 
Закон је наређивао да се за пасхал-
ну вечеру припреми жртвено ја-
гње, а Христова Пасха значи да се 
Јагње Божије добровољно жртвова 
и предложи Себе за храну верних. 
Зато и свети апостол Павле рече: 
„… Пасха наша, Христос, жртвова 
се за нас” (I Кор. 5,7), упућујући 
нас да смело приступамо пасхал-
ној трпези и „престолу благодати” 
(Јевр. 4,16). Слављење новозавет-
не, крсно-васкрсне Пасхе утемеље-
но је у Тајни Тела и Крви Господње, 
која изграђује богочовечанску за-
једницу и јединство верних: „Чаша 
благослова коју благосиљамо није 
ли заједница Крви Христове? Хлеб 
који ломимо није ли заједница Те-
ла Христова? Јер један је Хлеб, јед-
но смо тело многи, пошто се сви од 
једнога Хлеба причешћујемо” (I 
Кор. 10,16-17).
Васкрсење Христово је Празник 

над празницима јер најдубље од-
ређује живот Цркве. Не само овај 
дан него и свака недеља у години – 
као дан Васкрсења – сабира верне у 
Цркву, у заједницу Трпезе Гос-
подње.
Васкрсење Христово доживља-

вамо, драга наша духовна децо, као 
јављање вечне светлости која про-
светљује не само људске душе него 
и целу творевину. „Данас се све ис-
пуни светлошћу, небо и земља и 
подземље”, певамо у васкршњој 

химни. Прва седмица по Васкрсењу 
сва је прожета светлошћу, због чега 
се и зове Светлом Седмицом: сва је 
обухваћена славом Васкрсења и 
слави се као један дан. Ова вечна 
светлост се кроз живи организам 
Цркве преноси на живот свих нас, 
на све наше мисли и дела, тако да 
живимо новим животом.
На овај светли Празник од свега 

срца узносимо благодарност Госпо-
ду Који се у овим бурним времени-
ма открио младим нараштајима из 
рода нашега као Пут, Истина и Жи-
вот. Веома се радујемо када види-
мо да млади људи кроз прославље-
но тело Христово, Цркву, налазе 
радост и неуништиви смисао новог 
и вечног живота.
Истовремено смо дубоко свесни 

болне истине савременог света да 
млади у великом броју постају 
жртве наркоманије, лажних спа-
ситеља и душегубних учења и да 
се често лишавају срећне младос-
ти и радости живота. Најгоре је од 
свега што се богомрски грех чедо-
морства и даље шири у нашем на-
роду и што се безумно нарушава 
светост породичног живота и за-
једништва. Забрињавајуће широ-
ке размере духовне и моралне 
кризе и биолошког пропадања 
скоро свих хришћанских народа – 
а међу њима, нажалост, и нашег, 
српског народа – нису само после-
дица економске несигурности и 
друштвених поремећаја него, пре 
свега, отуђености од Бога љубави 
и од Цркве, која благодаћу Свето-
га Духа утемељује и осмишљава 
вечно заједништво међу људима. 
Делећи најискреније сва иску-
шења и патње са својим народом у 
ове светле пасхалне дане, прено-
симо свима вама анђелски позд-
рав од гроба Васкрсења Гос-
подњег: „Радујте се”! Светлошћу 
Васкрсења Свога Господ обасјава 
и оне који залуташе у таму духов-
ног помрачења. Он свима жа-
лоснима, одбаченима и грешнима 
даје живот и радост кроз покајање, 
веру, наду и љубав – њиховим ра-
досним повратком у мајчинско на-
ручје Цркве.
У овим крсто-васкрсним данима 

најдубље састрадавамо са нашом 
браћом и сестрама на Косову и Ме-
тохији. Они вековима, а посебно у 
неколико последњих година, про-
лазе кроз тешка страдања и сва-
кодневна распећа, у неизвесности 
очекујући политичке одлуке од 
којих ће зависити њихова будућ-
ност и будућност њихове деце. Њи-
ма еванђелски поручујемо да пос-
ле распећа долази васкрсење и да 
радости новог живота нема без 
погребења из кога извире живот у 
Христу Господу. Позивамо их да 
остану верни предању светога Кне-
за Лазара и опстану на својим 
огњиштима без обзира на све 
претње од људи заслепљених 
мржњом. Косово и Метохија јесу 
заветна земља на којој је српски 
народ себе обручио Христу и ушао 

у свештену заједницу Народа Бо-
жијег. Молимо се Богу да убрзо да-
рује Свој мир страдалном Косову и 
Метохији кроз међусобно разуме-
вање српске и албанске заједнице и 
уз примену општеприхваћених на-
чела која сваком човеку јемче жи-
вот, мир, слободу и достојанство.
Изражавамо велику радост и 

благодарност Васкрслом Господу 
што је Блажењејши Архиепископ 
охридски и Митрополит скопски 
Г. Јован ослобођен из мрачне там-
нице, а нарочито што је понижење 
Христово добровољно примио и 
часно га поднео жртвујући се за 
уклањање пагубног раскола из-
међу браће по вери. Са надом и 
стрпљењем позивамо и расколом 
одвојену браћу да јединство Цркве 
ставе изнад свих земаљских циље-
ва и да изиђу из тамнице раскола 
на светлост канонског и евхарис-
тијског јединства Цркве у Христу 
Васкрсломе, Победитељу смрти и 
сваког раздора.
Са очинском љубављу позивамо 

нашу православну браћу и сестре у 
Црној Гори и све људе добре воље 
да сачувају међусобни мир и слогу 
уочи и после предстојећег референ-
дума. Истовремено подсећамо да 
православна вера чува и изграђује 
слободу сваке личности, а исто та-
ко шири јединство међу људима и 
народима; слобода и опште људско 
и братско добро нигде се не може 
градити, а нарочито у Његошевој 
Црној Гори, притиском на људске 
савести, митом и сејањем страха, 
него слободним изјашњавањем са 
пуном одговорношћу за будућност 
свога потомства.
Драга децо духовна у расејању, 

радост овога Празника обједињује 
нас са вама преко свих земаљских 
даљина. Радујте се увек у својој 
светој Цркви јер вас она најдубље 
повезује и са небеском и са неза-
менљивом земаљском отаџбином. 
Будите добри грађани државв у 
којима живите, а верни и активни 
чланови своје Цркве! Негујте свој 
српски језик! То је језик ваших пре-
дака и језик српске културе и ду-
ховности, а пре свега језик нашег 
литургијског славословља.
Сведочећи у радости свете вере 

православне да нас ништа „не мо-
же одвојити од љубави Божије” 
(Рм.8,39), која вечно обнавља и на-
ше неуништиво заједништво, чес-
титамо вам, драга децо духовна, 
овај Празник над празницима, уз 
најлепши поздрав:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Дано у Патријаршији српској у 
Београду, о Васкрсу 2006. године.
Ваши молитвеници пред Распе-

тим и Васкрслим Господом:
Архиепископ пећки,

Митрополит београдско-карловачки 
Патријарх српски ПАВЛЕ

и архијереји Српске православне 
цркве


