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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Припреме за јесење мањинске изборе

Завршена серија
предавања

У Дебрецину је 14. јуна приведе-
на крају серија усавршавања у 
вези са припремама за јесење 

мањинске изборе. Својеврсним обу-
кама у организацији Уреда за наци-
оналне и етничке мањине у Мађарс-
кој, пре свега, присуствовали су гра-
доначелници, начелници и беле-
жници насеља а често пута придру-
жили су им се и мањински активис-
ти, првенствено, чланови мањинс-
ких самоуправа.
Дебрецински форум био је дваде-

сети по реду у овој серији која је би-
ла много шира и садржајнија, наи-
ме, укупно је одржано преко сто 
усавршавања. Једна од станица 
својеврсне едукације 8. јуна била је 
престоница Жупаније Чонград, Се-
гедин, где су се руководиоци на-
сеља, бележници и представници 
мањина окупили у згради жупа-
нијске самоуправе како би присуст-
вовали предавањима др Јенеа Кал-
тенбаха, мањинског омбудсмана и 
др Јудите Сикет, жупанијског глав-
ног бележника.
Др Јене Калтенбах се у свом из-

лагању првенствено осврнуо на 
прошлост и прихватање Закона о 
мањинама који је, према његовом 
мишљењу, био недовољно при-
премљен па баш зато припадници 
народности ни дан данас нису на-
чисто са појмовима који се везују за 
речи као што су „мaњине”, „мaњин-
ски живот”. Управо због тога, он је 
део свог предавања посветио об-
разложењу и оветљавању израза 
који се тичу народности а потом је 
детаљно говорио о новинама које 
се надовезују на модификовани За-
кон о мањинама. Изразио је наду да 
ће народности уживати у прошире-
ној културној аутономији за коју се 
и оне саме морају залагати а затим 
је указао на важност расподеле та-
козване јавно-управне образовне 
области, наиме, уопште није свејед-
но ко ће одлучивати о именовању 
директора мањинских установа а 
није занемарљива ствар ни судбина 
културних, просветних институ-
ција мањина у Мађарској. У овим 

кардиналним питањима мањинске 
самоуправе морају имати доминан-
тнију реч, у доношењу одлука оне 
треба да добију већу улогу и пра-
ва.
Мањински омбудсман је наговес-

тио и скорашњи излазак једног ка-
питалног, веома корисног издања, 
наиме, у припреми је Приручник 
мањинско-самоуправног живота 
који ће добро доћи као својеврсно 
помагало.
Преузевши реч, др Јудит Шикет, 

главни жупанијски бележник гово-
рила је о актуелним питањима избо-
ра мањинских самоуправа а иста те-
ма нашла се и на форуму у Печују, 
одржаном 13. јуна где је у организа-
цији Јавно-управног уреда Жупа-
није Барање, у свечаној сали жупа-
нијске самоуправе, одржано 
претпоследње саветовање у низу 
усавршавања градоначелника, на-
челника и бележника. На скупу, 
којем су присуствовали и др Мили-
ца Павлов, потпредседник и Радо-
ван Горјанац, председник Самоуп-
раве Срба у Печују, о актуелности-
ма и процедуралним питањима у 
избору мањинских самоуправа која 
произилазе из модификованог Зако-
на о мањинама говорила је Марта 
Браунштејнер-Мађар, заменик ше-
фа Главног оделења при Уреду за 
националне и етничке мањине у 
Мађарској, која је на крају свог изла-
гања још једанпут понудила своју и 
помоћ уреда при припремама за је-
сење мањинске изборе.
Додатним информацијама, изла-

гању предавача из Будимпеште, на-
довезала се и Вероника Шољмоши, 
шеф Главног оделења у Јавно-уп-
равном уреду Жупаније Барање, а 
форум је приведен крају пос-
тављањем питања, између осталог 
и од стране припадника народнос-
ти.
Припреме за јесење мањинске из-

боре, дакле, практично су већ отпо-
челе а као могући датум поменутих 
избора најчешће се помиње 1. окто-
бар 2006. године.

П. М.

Са седнице Самоуправе Срба у Десци

Лето пуно програмаС амоуправа Срба у Десци и 
даље је активна. У планирању 
разних програма не спречава 

је лето када многи одлазе на добро 
заслужени годишњи одмор, док 
други размишљају о паузирању ра-
дова.
Бирано тело Срба у поменутом 

насељу предвођено са председни-
ком Кристифорем Брцаном 15. јуна 
је одржало своје редовно заседање 
на којем је расправљало о пред-
стојећим програмима као што су 
„Јулијада”, прослава храмовне сла-
ве те „Дaни села” а није пропусти-
ла да у дневни ред уврсти припре-
ме за јесење мањинске изборе. Није 
изостало ни потпомагање полазни-
ка батањског комплекс-логора те 
Дечјег кампа „Вук Караџић” а па-
жња је посвећена и склопљењу уго-
вора са црквено-општинским одбо-

ром по питању стана поред Српске 
основне школе и забавишта а за 
крај заседања остала је тачка под 
„Разно”.
У вези са одржавањем Јулијаде, 

забавне манифестације која се годи-
нама приређује у Десци и стекла је 
велику популарност, договорено је 
да се она приреди крајем јула а и ове 
године Дешчани очекују госте, пре 
свега, из околних насеља. У порти 
светог храма поред забаве, самоуп-
рава нуди и богату трпезу јела а не-
ће изостати ни дружење пропраће-
но музиком и весељем.
У другој тачки дневног реда гово-

рило се о јесењим мањинским избо-
рима. Договорено је да се пажња 
посвети попуњавању и сакупљању 
регистрационих листића, да се 
изађе у сусрет оним старијим особа-
ма које због болести или пак других 
разлога нису у могућности да лично 
поднесу свој докуменат а посебан 
нагласак стављен је на информи-
сању српског живља како би се при-
падници српске мањине у што већем 
броју изјаснили о свом национал-
ном припадништву.
Самоуправа Срба у Десци једно-

гласно је донела одлуку и у вези са 
финансијским потпомагањем по-

лазника Батањског српског комп-
лекс табора односно Дечјег кампа 
„Вук Караџић” – чланови бираног 
тела Срба су решили да се половина 
трошкова обезбеди камперима и на 
тај начин изађе у сусрет деци.
У вези са склопљеним уговором 

са црквено-општинским одбором, 
српска мањинска самоуправа је под-
вукла да ће испоштовати све своје 
обавезе а исто ће учинити на пољу 
плаћања закупа просторија Српске 
основне школе и забавишта и Ло-
кална самоуправа Деске. Поред то-
га, месна Српска мањинска самоуп-
рава ће као и до сада финансијски 
подржати црквене прославе а зало-
жиће се и за што ефикаснију упот-
ребу, одржавање стана који се нала-
зи одмах поред наше образовне ус-
танове.

П. М.

Сарадња Аљмаша и српске 
АП Војводине

У животу АП Војводине и града 
Аљмаша (Бачалмаш) 20. јуни 
2006. године датира се као по-

четак нове ере, наиме, тога дана и 
практично се кренуло оствари-
вањем пројекта „Рехaбилитација и 
развој људских ресурса на интегри-
саном српско-мађарском тржишту 
рада” који уз финансијску подршку 
Европске уније и посредством Евро-
пске агенције за реконструкцију и 
развој заједнички реализују Пок-
рајински секретаријат за рад, запо-
шљавање и равноправност полова и 
локална самоуправа Аљмаша.
Приликом сусрета у мађарском 

градићу, главни актери оствари-
вања пројекта су се договорили у 
вези са малтене свим појединости-
ма пројекта који ће трајати 15 месе-
ци чији је циљ да олакша запошља-
вање особа са инвалидитетом а сас-
тојаће се из опсежног истраживања, 
испитивања тржишта, обуке инс-
труктора и корисника, израде реха-
билитационог материјала и избора 
најоптималнијег занимања за циљ-
не групе. Из пројекта би требало да 
проистекне и оснивање услужног 
центра задуженог за праћење, пос-
редовање и комуникацију између 
послодавца, циљне групе који треба 
да повежу све неопходне карике за 
успешно запошљавање почев од 
државних органа управе, образов-
них институција, до служби тр-

жишта рада, привредних комора 
итд.
Иначе, током пројекта – при којем 

се рачуна и на учешће предузетнич-
ке сфере – обуку ће проћи 90 особа: 
45 из Војводине и 45 из Аљмаша а о 
методологији спровођења анкете 
расправљаће се током три недеље 
када ће се поднети замисли и пред-
лози о садржају анкетног упитника 
и начину реализације истраживања.
Преговарачке стране предвођене 

Валеријом Тот Годо, пројектменаџе-
ром из Аљмаша и Ђулом Ладоц-
кијем, помоћником покрајинског 
секретара за рад, запошљавање и 
равноправност полова и Јасмином 
Станић, војвођанским пројектме-
наџером договориле су се да ће ус-
постављање интегрисаног српско-
мађараског тржишта рада обухва-
тити и друге значајне сегменте жи-
вота као што су привреда, образо-
вање, култура, здравство, социјална 
заштита итд.
Заједнички пројекат Аљмаша и 

АП Војводине трајаће до августа 
2007. године након којег се предвиђа 
објављивање тројезичног српско-
мађарско-енглеског издања у којем 
ће се сумирати резултати петнаесто-
месечне сарадње српске и мађарске 
стране на пољу „Рeхабилитације и 
развоја људских ресурса на интегри-
саном српско-мађарском тржишту 
рада”. Предраг Мандић

Делегација АП Војводине у Аљмашу
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Видовдан у Будимпешти и Сентандреји
Д ан када је 1389. године српска 

војска на челу са кнезом Лаза-
ром на Косову пољу изгубила 

битку против далеко надмоћнијих 
турских снага, чиме је средњове-
ковна држава изгубила самостал-
ност и потпала под турску власт ду-
гу пет векова, и ове године обележе-
на је серијом свечаности одржаним 
у Будимпешти и Сентандреји. Про-
слава једног од највећих верских и 
националних празника српског на-
рода, који у првом реду означава ма-
естралну победу националног духа, 
започела је у раним послеподнев-
ним сатима у будимској улици Ор-
сагхаз.
Покрај спомен-плоче деспоту 

Стефану Лазаревићу у име Самоуп-
раве Срба у Мађарској, присутнима 
се обратила председница, Милица 
Павлов. Цитирајући делове књиге 
Стојана Вујичића, „Срби у Будиму 
и Пешти”, она је укратко подсетила 
на личност и дело деспота Стефана, 
сина и наследника кнеза Лазара 
Хребељановића. Историја бележи 
да је у интересу ослобађања Србије 
од вазалног односа према Турској, 
крајем 1403. деспот прешао на стра-
ну угарског краља Жигмонда, који 
га је 1408. године одликовао орде-
ном Змајевог реда. У свечаном про-
граму учествовао је Славко Нико-
лић, оперски певач из Београда. У 
наставку, поред спомен-плоче венце 
су положили: председник Српске 
самоуправе I кварта, Данило Уро-
шевић, председник Српске самоуп-
раве у Будимпешти, Борислав Рус и 
председница Самоуправе Срба у 
Мађарској, Милица Павлов.
Обележавање Видовдана на-

стављено је у Сентандреји, поред 
Лазаревог крста на обали Дунава, 

где је чин освећења обавио архије-
рејски заменик, о. Војислав Галић. 
На овом месту, на којем је непосред-
но после Велике сеобе саграђена 
прва црква брвнара посвећена све-
том Луки и где су све до 1699. годи-
не чуване мошти кнеза Лазара, у 
име наших организација и институ-
ција такође су положени венци.
Централна свечаност приређена 

је у Музеју Епархије будимске, али 
у односу на претходне године, не у 
централној изложбеној сали, већ на 
позорници испред Владичанског 
двора. У присуству свештенства, 

представника амбасаде Републике 
Србије, српских самоуправа и дру-
гих друштвено-политичких и кул-
турних организација, научних и јав-
них радника, као и уважених гос-
тију из матичне земље, на почетку 
програма изабраним аријама пред-
ставио се оперски уметник Славко 
Николић.
Особеност видовданске прославе 

свакако је и одлука Задужбине Јако-
ва Игњатовића да своју годишњу 
књижевну награду, повељу плакете 
са медаљом, коју је 2004. године јед-
ногласно доделила песнику Милос-
лаву Тешићу, овом приликом лауре-
ату и уручи. Председник Задужби-
не, Радомир Ластић тим поводом 
између осталог је рекао да је чин 
предаје плакете (рад вајара Небојше 
Митрића) одложен због својевреме-
не заузетости песника и других по-
тешкоћа објективне природе.

Присутнима се потом обратио 
Димитрије Стефановић, лектор на 
славистичкој катедри Универзитета 
„Лорант Етвеш” у Будимпешти: 
„Награда је Милосаву Тешићу до-
дељена за песничко и прозно дело, 
које заузима истакнуто место у сав-
ременој српској књижевности, по-
себно за књижевна остварења пос-
већена сеобама и судбини Срба у 
Мађарској.” У Teшићев књижевни 
опус до сада је ушло неколико пес-
ничких збирки и две књиге прозних 
текстова. Збирке, „Прелест севера”, 
„Прелест севера – круг рачански Ду-

навом” и други текстови, посвећени 
су сеобама дела српског народа, који 
је кренуо према северу и настанио се 
овде на просторима данашње Мађар-
ске, рекао је у наставку свог изла-
гања професор Стефановић:

– Његовом књижевном делу пос-
већено је много анализа и критика, а 
песничко стваралаштво награђива-
но је бројним признањима. За цело-
купно поетско дело аутор је на-
грађен Жичком хрисовуљом, Дисо-
вом наградом и наградом Десанке 
Максимовић. Неке од збирки са ос-
новном тематиком сеоба и њихових 
последица и посебно су награђене, а 
2000. године изабран је за дописног 
члана Српске академије наука и 
уметности.
Захваљујући се на високом при-

знању Милосав Тешић у наставку је 
образложио основне постулате књи-
ге песама „Прелест севeра – круг ра-
чански Дунавом”:

– У том делу са темом и мотивима 
Велике сеобе Срба под патријархом 
Арсенијем III Чарнојевићем, укрш-
тени су рачанско-подрињки миљеи, 
са сентандрејско-панонским. У ма-
настиру Рачи, по предању, задужби-
ни краља Драгутина, саграђеном 
крајем XIII века, тј. у његовом хра-
му посвећеном Вазнесењу гос-
подњем и у скиту св. Ђорђа, у обли-
жњем месту Бања, деловала је ра-
чанска скрипторија, која је по речи-
ма Јована Скерлића, била један од 
ретких заосталих расадника писме-
ности у српском народу. Калуђери 
рачани, заслужују посебну пажњу у 
сфери националног и културолош-
ког осветљавања и подрињских и 
угарских крајева.
Чињеница да су они у времену 

пред Велику сеобу, одржавали гото-
во до прекинућа истањену жицу ср-
пске писмености, надмашује, ако се 
тиче доприноса у одржању конти-
нуитета српске културе, раније и 
касније њене узлете, који су се ипак 
збили у довољно комотним, или не-
упоредиво мање тежим, односно, 
подношљивијим околностима. Није 
тек конвенционално, Гаврил Стефа-
новић Венцловић, песник, бесед-
ник, сликар, а ученик Кипријана Ра-
чанина, у својим проповедима 
диљем горњег Подунавља ословља-
вао паству са „браћо Дрињани”. Та-
квим ословљавањем подједнако су 
обухваћени и избегличко и духовно 

порекло верника, а у ово друго зна-
чење вероватно је укључивао и жи-
ваљ, који и није морао бити искљу-
чиво досељен из подрињских краје-
ва. Потписујући се и етником „Рача-
нин”, он је иако то није био, недвос-
мислено указивао да је на рачанској 
књижевној и уопште, уметничкој, 
духовној основи, изграђено његово 
дело, првенствено песничко и бе-
седничко, вишеструке естетске рас-
коши.
У овој књизи сам покушао да пе-

вањем о рачанским калуђерима, 
постојећим и апокрифним, учиним 
да они епифанијски призову у 
сећање, понекад готово и на јаву, не-
повратно ишчилеле завичајне сли-
ке, не би ли тако опстало оно чега 
заправо више и нема. Монаси ма-
настира Раче из времена Велике се-
обе, баштиници и чувари књижев-

них старина српских у временима 
тегобним и метежним, деле са њи-
ховим далеким књижевним потом-
ком у по невољама сродном време-
ну, исту службу чувања и плођења 
писаног наслеђа над којим се надви-
ла сенка затирања. Деле истородну 
верност слову схваћеном као тачка 
одржања.
Публици су се затим представили 

глумци позоришта из Панчева, а 
после овог дела програма, венци су 
положени и поред бисте кнеза Лаза-
ра у порти сентандрејске Саборне 
цркве. У оквиру обележавања Ви-
довдана, у организацији Музеја 
Епархије будимске и ове године од-
ржана је иконописачка колонија уз 
учешће сликара и иконописаца из 
Србије. Истина, због недостатка фи-
нансијских средстава, број уметни-
ка био је знатно мањи и ограничио 
се на проверена имена, која јавност 
у Мађарској познаје од раније и чија 
су дела и до сада изузетно високо 
вреднована. Тако су се на заједнич-
кој изложби поред осталих предста-
вили акварелисти, Милан Јакшић, 
Нада Денић, односно, иконописци, 
Владимир Ћетковић и Бобан Ђорђе-
вић. За све заинтересоване изложба 
ће бити отворена и у наредних ме-
сец дана.
Организатори свечаности били 

су: Епархија будимска, Самоуправа 
Срба у Мађарској и Српска самоуп-
рава у Сентандреји.

С. М.

Прослава у Будимској тврђави

Милосав Тешић

Пригодни програм позоришта из Панчева
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Ловрански празнични дан

Роштиљ, музика, избори и – пуно кише
Л оврани су се још једанпут до-

казали као одлични домаћи-
ни. Наиме, поред тога да су 1. 

јула по шести пут приредили Дан 
села, традиционалну културно-за-
бавну манифестацију, тога дана у 
згради локалне самоуправе угости-
ли су и скупштинаре Самоуправе 
Срба у Мађарској.
Једина тачка дневног реда скуп-

штинске седнице земаљске српске 
самоуправе наговештавала је „жес-
току борбу” по питању избора ди-
ректора Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској, из-
међу осталог и зато јер су на распи-
сани конкурс пристигле чак четири 
пријаве. Своје молбе поднели су Ка-
тарина Павловић-Бачи, туристички 
радник, Евица Шишковић, секре-
тар Српског позоришта у Мађарс-
кој, Пера Ластић, потпредседник 
Самоуправе Срба у Будимпешти и 
Боривој Рус, потпредседник Само-
управе Срба у Мађарској, одгово-
ран за југ.
Скупштинска седница је, иначе, 

на самом почетку била затворена, а 
скупштинари су имали прилику да 
и детаљно упознају концепцију кан-
дидата, тачније, не свих јер је Евица 
Шишковић пре саслушања повукла 
своју кандидатуру, а затим је након 
свог кратког излагања исто учинила 
и Катарина Бачи.
Остале су, дакле, две кандидату-

ре: Пере Ластића и Боривоја Руса. 
Скупштинари су тајним гласањем 
одлучивали о директору Културног 
и документационог центра Срба у 
Мађарској, а резултат гласања саоп-
штио је Петар Крунић, председник 
Одбора за пребројавање гласова 
који је уз име Пере Ластића навео 
осам гласова, док је Боривој Рус до-
био десет.
Дакле, наредних пет година Кул-

турним и документационим цент-
ром Срба у Мађарској руководиће 
Боривој Рус који је добио петнаест 
дана за размишљање хоће ли се при-
хватити директорске столице већ 
поменутог центра или ће и даље ос-
тати потпредседник Самоуправе 
Срба у Мађарској, с обзиром да не 
може обављати обе функције.
Боривој Рус се захвалио на пове-

рењу, а за наш лист рекао је сле-
деће:

– Петнаест дана ће бити довољно 
да донесем одлуку. Уколико буде 
све у реду ја ћу поднети оставку на 
место потпредседника Самоуправе 
Срба у Мађарској и радићу према 
оном програму који сам конципи-
рао и навео и у својој концепцији. 
Постоје бројни задаци који се мо-
рају хитно решити а међу првим ко-
рацима је преглед финансијске си-
туације, други корак је обнова про-
сторија у будимпештанској Нађмезе 
улици, а потом, у септембру, да се 
позову они људи који воде регио-
налне центре, односно, да се склопе 
уговори са подцентрима. Ја се на-
дам да ће наш рад бити успешан.
На скупштинском заседању, ина-

че, оштре критике су упућене на ра-
чун Савеза Срба у Мађарској са 
којим ни даље није потписан спора-
зум о сарадњи, а који у вези са име-

новањем директора Културног и до-
кументационог центра Срба у 
Мађарској, као суоснивач установе, 
такође има своја права, између оста-
лог, право сагласности. Остаје, дак-
ле, да се види шта ће учинити руко-
водство Савеза Срба у Мађарској 
које је пре свега критиковано зато 
јер већ годинама није у стању да са-
зове скупштинско заседање, а тиме 
се заправо под знак питања доводи 
и легитимност и функционисање 
ове организације.
Друге организације су биле у 

центру пажње у оквиру тачке „рaз-
ном”, пре свега у излагању скупш-
тинара Петра Остоића који је под-
сетио да би хитно требало сачини-
ти листу оних српских цивилних 
организација које ће поводом је-
сењих мањинских избора у самој 
изборној процедури имати изузет-
но важну улогу и значај, док је Љу-
бомир Алексов, потпредседник Са-
моуправе Срба у Мађарској иници-
рао да се покрене интернет-радио 
земаљске српске самоуправе, бу-
дући да су јој понуђени повољни и 
идеални услови за рад. Тим пово-
дом Борислав Рус, председник и 
Пера Ластић, потпредседник Само-
управе Срба у Будимпешти присут-
не скупштинаре су информисали да 
је та српска самоуправа на овом 
пољу већ учинила одређене кон-
кретне кораке, будући да јој је у 
плану да покрене Српски радио Бу-
димпеште који би првенствено, 
покривао главни град и околину. 

Одређена средства за реализацију 
пројекта путем конкурса добијена 
су од Министарства културе и ме-
дија Републике Србије, а већ су 
купљени уређаји – сада се чека на 
расписивање фреквенција.
У сваком случају, на скупштинс-

ком заседању наглашена је потреба 
да се јавно, отворено и подробније 
говори о делатностима и плановима 
српских мањинских самоуправа, а 
на то би се могле надовезати и српс-
ке цивилне организације. На тај на-
чин можда би дошло до неке врсте 

усаглашавања задатака и обавеза, 
па би се избегла и непријатна изне-
нађења.
Непријатно изненађење је, иначе, 

Ловранима донело првојулско вре-
ме! Нажалост, киша се није смило-
вала главним организаторима Дана 
села на челу Љубомиром Алексо-
вом, начелником села. Наиме, ника-
ко није хтела да престане и тек ту и 
тамо је направила кратку паузу када 
су се многи понадали да ће се целод-
невна манифестација ипак моћи ре-
ализовати на обали Дунава.
Од бројних програма на кеју, је-

дино се остварило традиционално 
кување. Неки су се определили за 
рибљу чорбу, неки за роштиљ, пра-
сетину, било је и таквих који су се 
одлучили за паприкаш док се Сти-
пан Бубрег из Мохача, у друштву 
Срба из барањског градића на Дуна-
ву, определио за пасуљ у глиненом 
ћупу. Припремајући мохачки спе-
цијалитет признао нам је:

– Први пут сам у Ловри, никада 
раније нисам био овде. Веома ми се 
допада цела овдашња атмосфера, је-
дино ми је жао због времена, но, не-
ћемо дозволити да нам киша поква-
ри расположење.
Хране и пића било је у изобиљу, 

међутим, узалуд све када је још јед-
на навала пљуска просто навела за-
љубљенике гастрономије и дру-
жења да се повуку на безбедније 
место. То је био и сигнал организа-
торима да балско весеље, концерт 
познате естрадне уметнице Зорице 
Марковић приреде у месном Дому 
културе где је ова певачица уз 
пратњу Оркестра „Сингидунум” на-
правила прави штимунг и сјајну ат-
мосферу. Зорица је дала све од себе, 
уз свој глас, хитове надовезала је и 
мало шале, што је наравно изазвало 
симпатије и овације публике. Пева-
ло се, играло, веселило, а Дан села је 
приведен крају у раним јутарњим 
сатима.
Иако ове године због невремена 

није било ватромета, ипак, сви су 
били задовољни манифестацијом за 
чију реализацију су се потрудили 
сеоска и месна Српска мањинска са-
моуправа. Мање задовољан, с пра-
вом, био је начелник села Љубомир 
Алесков који није крио своје разоча-
рење због невремена:

– Нажалост, киша нам је поквари-
ла све могуће програме. Званица 
има мање него прошле године, очиг-
ледно је да нас је знатно мање. Шта 
можемо… Понекад искрсне таква 
година, но, ја се надам да је концерт 
ипак донекле ублажио лоше распо-
ложење која је изазвала киша. Дан 
села у Ловри је једна традиционал-
на манифестација коју сви жељно 
очекују и ми ћемо је и догодине, сва-
како, организовати. Надам се да 
после ове, следи пет добрих, сунча-
них година.
Надамо се и ми, а Дан села у Лов-

ри ове недеље замењен је Данима 
српског позоришта у Мађарској. До-
маћин ове традиционалне култур-
но-забавне манифестације је такође 
једино насеље у Мађарској у којем 
је у већини српско становништво. 
Надајмо да ће како мештани тако и 
Срби из шире околине показати ве-
лико интересовање за празник српс-
ког театра, а што се тиче Дана села – 
догодине се поново видимо у Лов-
ри!

Предраг Мандић

Скупштина ССМ у Ловри

Боривој Рус

Мохачани на Дану села у Ловри
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Давид Кецман, књижевник и новинар

Постоји територијална, али не и духовна дијаспора
П осле вишегодишње паузе, у 

Будимпешти је недавно бора-
вио познати књижевник Да-

вид Кецман – Дако. Овога пута срп-
ска заједница упознала га је као 
књижевног критичара, а повод је 
била промоција збирке приповедака 
Драгомира Дујмова „Превозник тај-
ни”, коју је гост из Сомбора пред-
ставио љубитељима писане речи. 
Ова књига је, међутим, само једна у 
низу спона које су господин Кецман 
и град Сомбор током низа година 
успоставили са српском мањином у 
Мађарској:

– Још из времена живота и веома 
интензивног рада Стојана Вујичића 
заинтересовало ме је српско слово и 
српска судбина у времену тада-
шњем на тлу Мађарске. Долазио сам 
овде, одлазио на места где се нешто 
значајно догађало, као што је откри-
вање бисте Платону Атанацковићу, 
Јоакиму Вујићу… Ценио сам и да-
нас ценим то што је учинио Стојан 
Вујичић али сам се питао ко је тај ко 
ће на сличан начин да продужи ту 
нит. Јер, ваља посветити живот сво-
ме народу, али не у политикантском 
смислу, него душом. Међутим, теш-
ко је дати своју душу нечему што је 
дуго, дуго апстракција, а бити млад 
и живети са овим временом. Оно 
што ме посебно занима о Србима, 
ма где да су, јесте шта је то и како 
мисле наши Срби свуда по свету. 
Чињеница је да више од трећине 
Срба живи у некаквом иностранс-
тву. Расељени смо, али сам приме-
тио да је народ у једној средини 
сложнији уколико је мањински, да 
мора да сарађује, да мисли о себи, да 
живи са другима, а тиме и да се са-
свим другачије развија.
Када сте први пут дошли у кон-
такт са српским писцима из 
Мађарске?
– Као уредник часописа „Луча” 

био сам у прилици и на томе инсис-
тирао, да до мене за сваки број дођу 
руковети српског писма из Аустра-
лије, Америке, Немачке, Румуније… 
Тако су дошле до мене и песме Дра-
гомира Дујмова, али ме је он посеб-
но заинтересовао када сам чуо да је 
он аутор либрета за прву српску 
оперету. Срели смо се најпре иза ку-
лиса Народног позоришта у Сомбо-
ру, када сам тражио њега и Милана 
Руса.
Не смем заборавити прозног пис-

ца модерног сензибилитета, Петра 
Милошевића, кога веома ценим. Ма 
где се јавили наши писци су пре 
свега српски. Наравно да припадају 

средини у којој живе, али су они ср-
пски и битно је да чувају тај широ-
ки српски дух. Не смемо заборави-
ти оно што је рекао Немања, а Све-
ти Сава записао: „Освојену земљу 
можеш поново ослободити, сруше-
не градове поново подићи, али ако 
изгубиш свој језик онда си по-
робљен за сва времена”. Свако од 
нас је неки сеобник, ма где се на-
шао, али носимо оно што су наши 
корени. Милан Коњовић, од кога 
сам пуно научио, је говорио: „Ма 
где да идеш, носиш свој духовни 
пртљаг, своје корене, без којих си 
нико и ништа”.
Увек мислим да се свеже ствари 

пре јављају тамо где је неко мањина, 
зато што је човек у таквој ситуацији 
више принуђен да размишља о свом 
духовном опстанку. Тамо где смо 
већина некако смо комотни, сматра-
мо да нам тамо не може нико ништа. 
По људима који су мањина у Србији 
приметио сам како су сложнији, ор-
ганизованији, како више пазе на 
своју културу, традицију и више су 
наклоњени сазнањима из прошлос-
ти. Повезују их са новим и управо се 
то догодило када је реч о Петру Ми-
лошевићу.
Поручио бих писцима који живе 

у Мађарској или ма где, да не чекају 
да их открије један Давид Кецман. 
Нека се јављају сами, нека шаљу 
своје радове, а сада се то лако може 
електронском поштом. Нама у оном 
делу нашег духовног простора пуно 
значи да знамо да наш дух на овим и 
другим просторима није замро.
У последње време Сомбор је пос-
тао један од градова са којим ср-
пска заједница у Мађарској има 
најживље контакте. Шта је, 
по вашем мишљењу, допринело 
томе?
– Познавајући прошлост Сомбо-

ра, мислим да није случајно што је 
он то одредиште преко кога иду 
споне наших сународника у матици 
и такозваној дијаспори. Постоји те-
риторијална, физичка дијаспора, а 
не духовна. Сомбор је за време оне 
Југославије имао веома развијену 
сарадњу са Бајом. Сарађивала су 
позоришта, музеји, часописи, има-
ли смо двојезичне књиге. Свака 
сомборска школа имала је свог са-
радника у школама у Мађарској, 
макар ту и не било деце која уче на 
српском језику. Могу вам рећи да 
после година кризе, које су уследи-
ле, када смо се могли сви препозна-
ти какав је ко, када се видело ко је 
коме остао стварни пријатељ, то 

није заборављено и то 
је био фантастичан ос-
лонац.
Та сарадња се на-
ставља преко бра-
тимљења општина 
Сомбор и Кишпешт, 
а и кроз интензивну 
размену културних 
програма?
– Имам утисак да ми 

више долазимо овамо 
него ви тамо. Пре десе-
так година видели смо 
занимљиву изложбу 
фотографија српских 
цркава на тлу Мађарс-
ке, међу којима и оних 
којих више нема. Виде-
ли смо такође избор ли-
ковних дела са Летње 
ликовне колоније у Сен-
тандреји, промоције 
књига из области исто-
рије др Данила Уроше-
вића. У оно време смо 
пробили санкције за-
хваљујући тој сарадњи. 
Тада је изашла моја 
књига „Небески глас-
ник” и промовисана је у 
библиотеци „Сечењи”. 
Био сам изненађен да су 
тој промоцији присуст-
вовали водећи људи у 
мађарској књижевнос-
ти, а подржавала нас је 
и наша амбасада у Будим-
пешти. То треба наставити. Лепо би 
било видети представнике амбаса-
де на културним програмима, када 
долазе Сомборци или било ко дру-
ги.
Колику пажњу овој сарадњи при-
даје општинска администра-
ција у Сомбору?
– Нова, демократкса власт у Скуп-

штини општине Сомбор даје снажну 
подршку оваквим иницијативама. 
Примера ради, ових дана најбољи 
ученици генерације из двадесет ос-
новних школа сомборске општине, 
долазе у Будимпешту. За десет дана 
боравка они ће учествовати у раду 
разних радионица, а након тога ис-
то толико најбољих ђака Кишпешта 
и околине долази у Сомбор. То је 
прилика да се упознају, зближе и 
учине далеко више него што смо ми 
учинили. Ми смо нека врата отво-
рили, људи од зла су их затворили, 
али се не може кретање тог духа за-
уставити ни санкцијама нити дру-
гим злим намерама.
Ја добро знам да су Срби у Мађар-

ској такође имали проблема због 
свега што се у нашој матици деша-
вало. Мислим да је вама исто тако 
било тешко када су нас бомбардова-
ли. Вас су бомбардовали и по души, 
а знам и све остало, читајући Српске 
народне новине и срећући се са љу-
дима.
Пуно значи наша школа у Будим-

пешти, кроз коју је прошло много 
деце и из Сомбора. Долазе код мене, 
доносе новине и поруке од колега 
просветних радника, ја по њима та-
кође шаљем књиге за школу, не са-
мо своје. Лепо ми је када уђем у срп-
ску школу и када видим да су вам 

наши аутори из матице послали 
своје књиге, вероватно неким сопс-
твеним каналима, али је важно да су 
оне ту.
Чиме сте тренутно највише за-
окупљени у литератури и нови-
нарству?
– Ја сам човек који пише поезију, 

прозу, лирску прозу, есеистику, ли-
ковну и позоришну критику, радоз-
налог духа и ево, ја цео живот само 
учим. Некада се могло живети од 
тога, у зависности колико пишете и 
где објављујете. Стицајем окол-
ности постао сам новинар јер се од 
писане речи није могло живети, али 
сам опет био близу језика и књи-
жевности. Радио сам у школи, био 
сам уредник једног омладинског 
листа, па онда „Сомборских нови-
на” – рубрике култура и образо-
вање. Али, увек сам уредник у не-
ком часопису и мој цео живот је од 
тога. Дуго сам могао да живим од 
свог књижевног и новинарског рада 
и да тиме издржавам породицу. 
Али, дошла су нека зла времена ка-
да нико не вреднује на прави начин 
писану и изговорену реч. Међутим, 
то не сме да ме спута да будем она-
кав какав једино могу и знам да бу-
дем, а да се не супротстављам само-
ме себи. Сада када су деца одрасла, 
надам се да ћу стићи да још неке 
ствари напишем.
Никада не објављујем нову књигу 

уколико она није различита од свих 
претходних или ако то није књига 
коју бих волео да прочитам. У том 
погледу моје књиге су све добре 
књиге које су написали други људи, 
на српском језику.

Драган Јаковљевић

Присећања
– Имам утисак да ми Сомборци више долазимо у Мађарску, него ви 

тамо. Пре десетак година видели смо занимљиву изложбу фотогра-
фија српских цркава на тлу Мађарске, међу којима и оних којих ви-
ше нема. Видели смо такође избор ликовних дела са Летње ликовне 
колоније у Сентандреји, промоције књига из области историје др 
Данила Урошевића. У оно време смо пробили санкције захваљујући 
тој сарадњи. Тада је изашла моја књига „Небески гласник” и промо-
висана је у библиотеци „Сечењи”. Био сам изненађен да су тој промо-
цији присуствовали водећи људи у мађарској књижевности, а под-
ржавала нас је и наша амбасада у Будимпешти. То треба настави-
ти. Лепо би било видети представнике амбасаде на културним про-
грамима, када долазе Сомборци или било ко други.

Давид Кецман
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Видовдански дани дијаспоре у Србији

Признања и за српске активисте из Мађарске

У организацији Министарства 
за дијаспору Републике Ср-
бије и Привредне коморе Ср-

бије, у београдском Сава центру 29. 
и 30. јуна одржани су „Видовдански 
дани дијаспоре у Србији” који су 
окупили више стотина учесника из 
матице и расејања.
Дводневна манифестација, којој 

су поред званичника Владе Србије, 
присуствовали и представници Ср-
пске православне цркве, делегати 
дијаспоре и други гости, отпочела 
је извођењем химне „Боже правде” 
а затим се присутнима обратио 
проф. др Војислав Вукчевић, ми-
нистар за дијаспору Републике Ср-
бије који је између осталог подву-
као следеће:

– Прво и најважније јесте потреба 
да се однос између расејања и отаџ-
бине подигне на ниво од национал-
ног значаја, да се о томе говори, да 
се о томе пише, да се на томе ради – 
увек и свуда. Друго, и ништа мање 
важно, јесте да млади људи српског 
порекла или неког другог који Ср-
бију сматрају својом државом дођу, 
и долазе у Србију да у њој стасају, 
стварају и да у њој рађају јер – у Ср-
бији се све више умире а у расејању 
Срби одумиру – још за живота. Ово 
се посебно односи на Србе из окру-
жења који су баштиници недавних 
српских глупости и недела, и ради 
тога избегавани и презрени од дру-
гих и туђих, а заборављени од 

својих. Речју, ос-
тављени и усамље-
ни.
Министар Вукче-

вић се у свом говору 
осврнуо и на ини-
цијативе које је ре-
сорно министарство 
покренуло, а тичу се 
дијаспоре, међутим, 
та настојања често 
пута наилазила су на 
равнодушност над-
лежних служби, ми-
нистарстава „што је 
годинама, па и деце-
нијама особина и об-
лик свести отаџби-
не, односно, оних 
људи који њу пред-
стављају у односу на 
потребе расејањa. 
Услед тога, расејање 
губи поверење у 
отаџбину а како не-
ма другу, оно се ок-
реће према земљи и 
држави у којој живи 
и која, иако му није 
од отаца остала, пос-
таје његова домови-
на. Ипак, отаџбина 
вас није заборавила 
и у њој нису сви рав-
нодушни, што значи 
да је из дана у дан 
све боље” – поручио 
је проф. др Војислав 
Вукчевић.
Учесницима ску-

па, поред Иване Ду-
лић-Марковић, пот-
председнице Владе 

Србије и Чедомира Ву-
кића, потпредседника Привредне 
коморе Србије, као и других званич-
ника, обратио се и Радован Јелашић, 
гувернер Народне банке Србије, 
наш земљак из Сантова који није 
крио своје порекло и подсетио да је 
у вези са кормилом Народне банке 

Србије увек било коментара попут: 
„Па зар није било неких наших Ср-
ба, него смо морали узети неког 
дођоша”. Радован Јелашић је затим 
указао:

– A да се та традиција са краја 19. 
века наставља доказ сам и ја. Рођен 
у Мађарској, са завршеном основ-
ном школом у мом родном селу Сан-
тову, гимназијом у Будимпешти, 
Економским факултетом у Београ-
ду у који сам се и „вратио” 15. ок-
тобра 2000. године. У мом родном 
селу за нашу породицу кажу да су 
Босанци: мој деда Лаза још почет-
ком прошлог века напустио је Босну 
отишавши у Сент Луис да би се пос-
ле Првог светског рата вратио у Ев-
ропу и то у њен равнији део – моје 
родно село. За Мађаре сам увек био 
и остаћу Србин а у Србији сам, на 
пример на факсу, био познат као Ра-
дован – Мађар.
Упознавши присутне са важнијим 

страницама свог живота, при чему 
је имао прилике да окуси судбину 
дијаспоре, гувернер Народне банке 
Србије је нагласио да је најбољи „из-
возни продукт” Србије до дана да-
нашњег дијаспора која је приливом 
од преко 4 милијарде долара показа-
ла своју великодушност и спре-
мност да помогне својој матици, 
отаџбини и која, према убеђењу Ра-
дована Јелашића, располаже нај-
бољим извором људи неопходних 
да Србија надокнади изгубљене де-
ведесете.
И не само да се деведесете морају 

надокнадити. То се сасвим добро 
могло закључити и из излагања 
учесника скупа – међу којима је био 
и потписник ових редова, који је го-
ворио о културној сарадњи матице 
и Срба у Мађарској, о значају кул-
турног туризма и промовисању срп-
ских културних вредности у Мађар-
ској – који су самокритички говори-
ли о пропустима отаџбине, а и са-
мих Срба у расејању тј. доминирале 
су теме односа дијаспоре и матице, 

побољшања постојећих облика са-
радње и законодавства које регули-
ше статус дијаспоре, укључујући и 
могућност поштанског гласања. 
Разговарало се, такође, и о лоби-
рању у дијаспори, медијима и брен-
довима Србије, ангажовању Минис-
тарства за дијаспору на приближа-
вању привредних и инвестиционих 
потенцијала Србије.
Александар Чотрић државни сек-

ретар у Министарству за дијаспору 
нагласио је да је потребно да у нови 
Устав уђе члан који говори о обаве-
зи државе да посебно искаже бригу 
према расејању, а како је Минис-
тарство у поступку предлагања так-
вог члана, позвао је све организа-
ције у дијаспори да се укључе и дају 
своје предлоге и мишљења. Иначе, 
представници дијаспоре су више 
пута поновили свој став да је, у 
циљу очувања културног и језичког 
идентитета Срба у расејању и одр-
жавања њихове везе с матицом – 
која је, до сада, углавном била ре-
зултат ангажовања СПЦ и самих 
исељеника, потребно и да држава 
Србија направи плански програм 
сарадње и да се на томе континуи-
рано и дугорочно ради на свим ни-
воима. Такође, оцењено је да су ин-
геренције Министарства за дијаспо-
ру ограничене и да би их требало 
проширити како би Министарство 
имало надлежност одлучивања и 
тако више могло да утиче на доно-
шење закона који регулишу пробле-
ме дијаспоре. На скупу је закључено 
да се о раду организација из дијас-
поре мало зна у матици, нарочито о 
ономе што се чини на помоћи Ср-
бији у афирмисању њених интереса, 
те да треба више радити на томе да 
се те чињенице публикују у мати-
ци.
Видовдански сусрети, иначе, 

слично прошлој и ове године поп-
римили су и свечарски карактер. 
Наиме, поред наступа чланова Ан-
самбла „Koлo” уприличена је и до-
дела признања оним активистима 
који су својим радом допринели 
привредном и културном уздизању 
Србије, српског народа.
Признање Министарства за дијас-

пору „Мајка Србија” додељено је 
Слободану Павловићу, док су Орден 
Вука Караџића 3. степена добили 
Боба Стефановић и Софија Шкорић 
из Канаде.
Међу бројним добитницима Злат-

не значке коју додељују Министарс-
тво за дијаспору Републике Србије 
и Културно-просветна заједница 
Србије нашли су се и наши активис-
ти из Мађарске – др Јованка Ластић 
и Боривој Рус. Награђенима је висо-
ко признање уручио Миодраг Јак-
шић, помоћник министра за дијас-
пору.
Свестран марљив рад, иначе, 

потребан је у тренутној ситуацији 
и Србији и дијаспори – био је за-
кључак Видовданских сусрета 
дијаспоре у Србији, који ће, сасвим 
сигурно, имати и наставак јер и ма-
тица и дијаспора желе битне про-
мене и конкретне кораке према 
бољему.

Предраг Мандић

Јованка Ластић са повељом

Учесници „Видовданских дана дијаспоре у Србији”
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
1, 2, 3. Један, два и три су бројеви који се нај-

чешће користе, помисли песник М. и одмах за-
кључи да је то крајње неправедно, па чак диск-
риминативно према осталим бројевима, чија 
је једина кривица што следе тек после помену-
тих, а у ствари означавају веће количине од 
њих, па су зато на известан начин драгоценији, 
а ипак су запостављени, потиснути од стране 
ових малих, безначајних, који добијају на те-
жини тек када су редни, а никако када су глав-
ни, па се ипак, увек шепуре на почетку књига, 
гурају се у бајке и басне, повезују се са глав-
ним ликовима романа, постају јунаци епова и 
балада, чешће него прави јунаци, попут 
Краљевића Марка, бране своју позицију ису-
каним мачем, и остаће на почетку до краја све-
та и века, изумреће тек заједно с људском ци-
вилизацијом, а можда ће је чак и надживети на 
некој другој планети, којој су такође потребни 
један, два и три, као чаша воде, а тек после њих 
пет, шест и остали, који долазе много, много 
касније, као представници варљивог и крат-
котрајног благостања, и увек су привремени, 
као и људска срећа, па и сам живот.

Изложба фотографија. Изложба фотогра-
фија о граду Б, коју је песник М. недавно посе-
тио, била је крајње незанимљива, јер су се на 
фотографијама налазили призори познати не 
само староседеоцима него и туристима, а не 
оно лице града које умеју да открију само вр-
сни фотографи, који не обраћају пажњу на из-
глед, него на душу велеграда, и завирујући у 
њене сеновите кутке, откривају и овековече 
оно што се слободним оком обичног посмат-
рача не да видети. Милан Степанов

Радмили Смиљанић награда
за животно дело

Овогодишња награда за животно дело коју до-
дељује Савез музичких и балетских педагога Ср-
бије припала је првакињи Опере Народног позо-
ришта у Београду Радмили Смиљанић. Значајно 
признање уследило је за изузетно професионал-
но ангажовање, као и за дугогодишњи педагош-
ки рад ове уметнице.

„Београдска опера не би имала двадесети век 
на репертоару да није имала Радмилу Смиља-
нић”, речи су које је записао др Рашко Јовановић 
о српској примадони. У својој каријери забележи-
ла је прегршт рола као што су: Татјана у „Евге-
нију Оњегину”, Дездемона из „Отела”, Мими из 
„Боема”, Ћо Ћо Сан из „Мадам Батерфлај” и дру-
ге, а била је партнерка славног Мариа дел Мона-
ка, Ђузепа ди Стефана, Дворског, Франка Коре-
ија и других великана светске оперске сцене.
Овогодишња награда уследила је за данашње 

педагошке резултате али и за блиставу каријеру 
и велико искуство са светских сцена које Радми-
ла Смиљанић преноси студентима на Факултету 
музичке уметности у Београду. О студентима го-
вори као о „својој деци” и у разговору за „Поли-
тику” прича колико је потребно љубави, енер-
гије, воље и стрпљења да би се млађима свесрд-
но помогло у њиховом уметничком развоју.

„Дани европске баштине”
Европска комисија подржава предлог да се 

идуће године у Београду одрже „Дани европске 
баштине”, а Србију подстиче да се укључи и у ев-
ропски програм „Култура 2007”, изјавио је про-
шле суботе у Бриселу европски комесар за кул-
туру Јан Фигел. После сусрета са српским мини-
стром културе Драганом Којадиновићем, он је 

најавио посету Београду у октобру, и ставио до 
знања да је Европска комисија уложила напор да 
у 2007. у 22 земље Европске уније буду уведене 
олакшице за давање виза српским студентима, 
професорима, научницима и другим грађанима.
У Европској комисији је речено и да ће Србија 

ускоро моћи да учествује и у програму стипенди-
рања и размене студената с дипломом магистра у 
програму ЕУ „Ерасмус Мундус”. Којадиновић је 
оценио да је разговор био велико охрабрење и по-
тврда да је култура један од „брзих колосека” за 
укључивање Србије у све европске процесе.

„Премлади за 50!!!”
Прошле суботе у београдском у Атељеу 212 

одржана је конференција за новинаре поводом 
завршетка овогодишње позоришне сезоне и наја-
ве нове јубиларне у којој ће ансамбл ове куће обе-
лежити 50 година постојања, а одвијаће се под 
слоганом „Премлади за 50!!!”
Светозар Цветковић, управник Атељеа 212, 

већ за крај октобра најавио је премијеру предста-
ве „Змијско легло” Василија Сигарева, у режији 
Иве Милошевић, а за крај новембра остварење са 
радним насловом „Одумирање” аутора Душана 
Спасојевића у режији Егона Савина.

„Свечаност поводом обележавања јубилеја 
Атељеа 212 биће одржана 12. новембра. Оно што 
ће карактерисати прославу каналише се на више 
сегмената. Први је издавачка делатност, а везана 
је за монографију коју је још иницирао редитељ 
и управник Љубомир Муци Драшкић. Прикупи-
ли смо јако много материјала, а биће штампана 
почетком новембра. Обухватаће све представе 
које су током дуге традиције изведене у Атељеу 
212, са свим учесницима, фактографским пода-
цима, као и ауторске текстове о истакнутим 
уметницима који су својим радом допринели уг-
леду овог театра”, нагласио је Цветковић.
До краја године, додао је управник, биће 

објављен и алманах критика, и позитивних и не-
гативних, о свим представама које су изведене на 
сцени Атељеа 212.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

После Часлава
Иако је признавао врховну власт византијског цара Константина VII 

Порфирогенита, Часлав је од доласка на престо 927. или 928. године па до 
своје смрти око 950. у Србији владао суверено. Његову врховну власт су, 
изгледа, после извесног времена признали и травуњански кнезови. Пага-
нија, тј. Неретљанска област се, међутим, трајно одвојила од Србије.
Пошто је Константин Порфирогенит своје више пута спомињано дело 

завршио баш негде у време Часлављеве смрти, а 959. и сам преминуо, крај 
Часлављеве владавине је познат само по легенди коју је забележио поп 
Дукљанин у другој половини XII века. Према његовом казивању, у Босну 
– која је била у саставу Часлављеве државе – провалио је мађарски кнез 
Киз, пљачкајући и пустошећи земљу. Часлав га је сачекао у Дринској жупи 
и тешко га поразио. У бици је и сам Киз изгубио живот па су Мађари у 
жељи да га освете, покренули нов поход. Поприште борби је овог пута би-
ло у Срему, али у Срему у средњовековном смислу, у равницама јужно од 
Саве (рецимо у данашњој Мачви). По Дукљанину, Мађари су ноћу изнена-
дно напали Србе, Часлава заједно са неким његовим рођацима заробили и 
по наговору удовице раније погинулог мађарског кнеза удавили у Сави.
Иако историчари Дукљаниново дело одбацују као извор, овог пута је 

ипак речено да „општи оквир ове приче одговара приликама Часлављевог 
времена”. Било је то пола века након досељавања Мађара у Дунавски ба-
зен, када су често водили пљачкашке походе и према западу и према југу, 
па је вероватно долазило и до напада на српску државу.
О историји Србије у другој половини X века се врло мало зна. Та исто-

рија је, по речима К. Јиречека, „обавијена тамом”. Нису позната имена 
Часлављевих наследника, као ни имена наследника захумског кнеза Ми-
хаила, што не значи да је та најстарија српска владалачка лоза изумрла, не-
го једноставно нема више вести о српским владарима и о догађањима у Ср-
бији. Није се родио нови Порфирогенит да то забележи, а оно што се о на-
водним Часлављевим наследницима казује у Летопису попа Дукљанина, 
по мишљењу историчара „фантастично је и не одговара општим прилика-
ма тога времена”. Другим речима, неупотребљиво је.
Пошто нема података о дешавањима у тадашњој српској држави, исто-

ричари су принуђени да неке претпоставке, неке закључке извуку из опш-
тих догађања на Балканском полуострву који су неизбежно морали утица-
ти на положај Србије.

Предраг Степановић

Мана је ок, само нек је групна

П ретпостављам да волиш афоризме, као што је то претпоставио и наш 
уредник када је на једну од СНН-ових страница сместио истоимену 
рубрику. Људи воле да се смеју, па чак и себи самима. Међутим, не увек. 

Афористичару ће бити опроштено само ако су неке људске особине, које су у 
конкретном случају биле предмет његове пажње, уједно и наше, колективне. 
Јер, те групне мане се некако лакше подносе него ако су личне. Баш као пора-
зи. Пребирајући по старим новинама, налетех на кратку вест, објављену, са-
да већ поодавно, у jeднoм углeднoм српском листу. Гледам и не верујем својим 
очима: у рубрици „Култура” за коју се подразумева да је пишу, ако не можда 
увек културни, а оно барем писмени људи, стоји информација кojoм ни студeнт 
првe гoдинe нoвинaрствa нe би пoлoжиo испит, чак ни код најблажег 
прoфeсoрa. Oнa глaси: „Нoвoустaнoвљeну нaгрaду ‘Вук Глигoриjeвић’ зa 
нajбoљи aфoризaм гoдинe дoбиo je пoзнaти aфoристичaр из Бeoгрaдa Aлeк-
сaндaр Бaљaк зa aфoризaм oбjaвљeн у ‘Вeчeрњим Нoвoстимa’. Oвa нaгрaдa сe 
дoдeљуje у знaк сeћaњa нa књижeвникa и сaтиричaрa Вукa Глигoриjeвићa 
(1946-2003).” Пoрeд прaвoписнe грeшкe сa двa вeликa почетна слова у називу 
„Вeчeрњe Нoвoсти” (умeстo „Вeчeрњe нoвoсти”), нoвинaр нaм je ускрaтиo 
двa вaжнa пoдaткa: кo je устaнoвиo награду и кojи жири je дoнeo oдлуку o до-
битнику. Joш вeћи прoпуст је штo у вeсти oд 37 рeчи и двa брoja ниje нaвeo 
кaкo глaси aфoризaм. Ниje рeч o рoмaну или збирци пoeзиje, вeћ o књижeвнoj 
фoрми кoja je пo дeфинициjи крaткa, бaш кao штo у Клaићeвoм „Рeчнику 
стрaних риjeчи” пишe: „Афoризaм (грч. aфoризeин – oмeђити, рaзлучити), 
збиjeнo изрeчeнa, jeзгрoвитa, смислeнa, сaжeтa духoвитa мисao o живoту и 
свиjeту; крaткa рeчeницa, пунa смислa, мaксимa, сeнтeнциja.” Или, кaкo je тo 
сaм нaгрaђeни Бaљaк сaжeo двa свoja aфoризмa o aфoризму: „Aфoризaм je 
мoнумeнтaлнa миниjaтурa” и „Aфoризaм je дoкaз дa сe и вeликe дрaмe мoгу 
игрaти нa мaлoj сцeни.” Прeцизни aнaлитичaри прaвe рaзлику измeђу других 
крaтких фoрми нeсумњивo блиских aфoризму. Пoслoвицa je нaрoднa мудрoст 
рeчeнa у крaткoj фoрми. Изрeкa je oпштe зaпaжaњe кoje упoтрeбљaвa oби-
чaн свeт. Мaксимa je крaтки слoгaн кojи служи нeкoj личнoсти или пoкрeту 
кao подршка у aкциjи. Eпигрaм je духoвитo зaпaжaњe, сa сaтиричнoм 
жaoкoм. Aфoризaм je, пo нeким тумaчимa, срoдaн eпигрaму пo oштрини мис-
ли и зajeдљивoсти, сaмo штo „дубљe гaзи”. Некада толико бубоко да не стра-
да само нога, него и глава. Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Видовдан други пут међу 

Србима
Српски премијер Војислав Коштуница сус-

рео се у Лондону са британским колегом То-
нијем Блером. То је у исти мах био и сусрет две 
дипломатске иницијативе када је реч о бу-
дућем статусу Косова. За Коштуницу је то би-
ла прилика да промовише став Београда о нај-
широј могућој аутономији за Косово, али уну-
тар државно признатих граница Србије.
Што се тиче става британског премијера, суп-

ротно најави „Фајненшел тајмса”, Тони Блер није 
Војиславу Коштуници поручио да „Србија мора 
да прихвати другачију визију будућег изгледа 
југоисточне Европе или се суочи са све већом 
изолацијом и све мањим изгледима за прибли-
жавање Европској унији”. У извештају Канцела-
рије британског премијера, пише да је Тони Блер 
истакао да се „Британија залаже за решење, 
којим се унапређује стабилност региона, а ло-
калним националним заједницама омогућава да 
живе у миру на начин са којим се слаже већина 
грађана Косова”. Блер је, такође, нагласио и зна-
чај интензивирања преговора Београда и Приш-
тине о будућем статусу Покрајине.
Што се Србије тиче, она се већ припрема на 

то, прича се о хрватском искуству са Готови-
ном, и у том погледу се тражи решење, објас-
нио је новинарима премијер Србије. Коштуни-
ца је подсетио јавност да је својевремени застој 
у преговорима између Загреба и Брисела због 
„случаја Готовина”, превазиђен акционим пла-

ном две стране. Он је подвукао да разговор са 
премијером Блером о могућем акционом плану 
није залазио у детаље, као што је сарадња оба-
вештајних служби двеју земаља на „случају 
Младић” о којој су спекулисали неки медији 
пред лондонске разговоре. Да је о сарадњи без-
бедносних служби две земље, ипак, било речи 
сведочи сусрет министра унутрашњих послова 
Србије Драгана Јочића са водећим званични-
цима одељења за борбу против тероризма Џо-
ном Мекдауалом и Малкомом Бејкером.
Занимљиво да је српски премијер искорис-

тио прилику да на Краљевском институту за 
одбрану и безбедност одржи предавање о Ко-
сову. Суштина гласи да Србија не би признала 
наметање независности Косова и Метохије.

„Не треба губити из вида да би давање неза-
висности Косову значило прихватање масов-
ног кршења људских права, али и етничког 
чишћења као легитимних средстава за сти-
цање независности. Што се Србије тиче, она 
сасвим сигурно не би признала наметнуто ре-
шење и независност Косова и Метохије, а тај 
чин би сагласно Резолуцији Скупштине Ср-
бије био проглашен ништавним и правно нева-
жећим, што би имало пуну подршку огромне 
већине грађана.”
Шта се догађа са Србијом ако се, мимо њене 

воље, ипак отме Косово и Метохија и тако по-
газе њени суштински државни и национални 
интереси? Парламент Србије би сигурно од-
лучно одбацио свако наметнуто решење, и то 
би била она преломна тачка која би на дужи 
рок битно одредила сва дешавања у Србији, 
али и однос Србије према свету. Била би то по-
ново опасна прилика да се, као за време Мило-
шевића, једни Срби окрену против Света, а 
други побегну у Мађарску.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Црна Гора чланица УН

Црна Гора је на Видовдан постала нови, 192. 
члан Уједињених нација. Одлука о њеном прије-
му у светску организацију донета је једногласно 
на заседању Генералне скупштине у Њујорку. 
Убрзо после седнице подигнута је застава Црне 
Горе у УН, по протоколу који важи за пријем но-
вих чланица. На тој свечаности поред црногорс-
ких представника био је и Кофи Анан, генерални 
секретар УН.
Проширења састава УН, иначе, није било од 

27. септембра 2002. Тада је њена 191. чланица 
постала нова држава – Источни Тимор.

Легија осуђен
на 40 година затвора

Врховни суд Србије потврдио је пресуду По-
себног одељења Окружног суда у Београду којом 
је Милорад Улемек-Легија (38) осуђен на 40 годи-
на затвора због убиства бившег председника Ср-
бије Ивана Стамболића и покушај ликвидације 
Вука Драшковића у Будви. Најстрожа казна по-
тврђена је и Бранку Берчеку, некадашњем при-
паднику Јединице за специјалне операције, кога 
оптужница терети да је пред јамом на Фрушкој 
гори пуцао у потиљак некадашњем председнику 
Председништва Србије.

Правда на хашки начин
Хашки трибунал је ослободио муслиманског 

команданта Насера Орића, чувеног по злочини-
ма над Србима у Сребреници. Изречена пресуда 
од две године затвора (које је Орић у међувреме-
ну одлежао), представља отворено исмејавање 
правде и ругање невиним жртвама, оценио је ср-
пски премијер Војислав Коштуница. Његово 
мишљење поделила је цела заједница, осим ло-
калних симпатизера НАТО, који кажу да је зло-
чинац на слободи јер „суд у Хагу није имао дока-
зе против Насера Орића”.

Москва неће
у „свете алијансе”

Руској спољној политици потребна је корек-
ција, изјавио је прошле недеље председник Ру-
сије Владимир Путин на сусрету амбасадора у 
Министартству иностраних послова Русије.

„Уверен сам да смо стигли до тренутка када се 
већ и фактички дешава модернизација архитек-
туре глобалне безбедности”, казао је Путин. Иако 
се по инерцији задржавају стари прилази, при-
мећује Путин, онда ће свет поново бити осуђен на 
конфронтацију. „Потребно је преломити те опас-
не тенденције, а за то су потребне нове идеје и но-
ви прилази”, сматра руски председник. Најзад, 
најзапаженија од свих његових фраза је следећа: 
„Русији није потребна конфронтација ни у ком 
облику и ми ни у каквим светим алијансама неће-
мо учествовати. Подржавам све иницијативе у 
правцу развоја међуцивилизацијског дијалога”.

Словачка влада плаши 
европске социјалисте

Европски социјалисти траже од будућег сло-
вачког премијера, лидера социјалдемократске 
странке Смер Роберта Фица, објашњење зашто у 
владу уводи екстремне националисте из Словач-
ке народне странке. Лидер Европских социјалис-
тичких странака Паул Нируп Расмусен послао је 
Фицу писмо у коме је отворено изразио забрину-
тост што су у влади поред Смер и Покрета за де-
мократску Словачку бившег ауторитарног пре-
мијера Владимира Мечијара и радикални нацио-
налисти Јана Слоте. Да умири бојазни Европе, 
Фицо за шефа дипломатије жели некога од дип-
ломата који су се већ опробали на европској сце-
ни: посредника ЕУ у референдуму о независнос-
ти Црне Горе Мирослава Лајчака или бившег 
секретара ОЕБС Јана Кубиша.

Израелска офанзива у Гази
Израелске трупе ухапсиле су прошле недеље 

више десетина званичника из редова палестинске 
владајуће партије Хамас. Међу утамниченима њих 
седморица су министри, док су двадесеторица 
ухапшених посланици у палестинском парламен-
ту. Притварање палестинских политичара је поку-
шај да се они искористе као залог за ослобађање 
израелског војника отетог пре израелске војне ак-
ције, од старне побуњеника војног крила Хамаса и 
две повезане групације. У исто време, започела је 
велика израелска војна кампања у Гази.
Најновији израелски војни упад у Газу је 

претња да се две сукобљене стране поново нађу 
на ивици рата. Утолико пре што је тело другог 
отетог осамнаестогодишњег јеврејског насеље-
ника, којем је пуцано у главу пронађено на За-
падној обали. Палестински побуњеници изјави-
ли су да су ликвидирали Елијаха Ашерија, чије 
је угљенисано тело пронађено близу Рамале на 
Западној обали.

Портпарол израелског Министарства иност-
раних послова Марк Регев изјавио је да минист-
ри и посланици нису ухапшени у знак освете џа 
отмицу Гилада Шалита. „Хапшење ових зва-
ничника Хамаса део је кампање против теро-
ристичке организације која је проширила свој 
терористички рат против израелских цивила”, 
изјавио је Регев. Израел је саопштио да неће пре-
говарати с милитантима о ослобођењу Шалита 
и одбацио захтеве да ослободе палестинске за-
творенике у замену за информацију о отетом 
војнику. Постоје различити извештаји о томе да 
ли је заменик палестинског премијера Насер 
Шаер који је позвао на ослобађања Шалита 
стварно ухапшен.
Председник палестинског парламента Абдел 

Азис Дуик и министар вера Наџеф Раџуб, налазе 
се међу ухапшеним званичницима. Они ће бити 
саслушани и евентуално оптужени, наводи се у 
саопштењу израелске војске и званичника владе.
Иако је офанзива израелске војске у вези са от-

мицом војника, влада израелског премијера Еху-
да Олмерта узнемирена је због великог броја ис-
паљених ракета на израелске заједнице на грани-
ци с Газом. Побуњенички огранак Фатаха саоп-
штио је да је испалио ракету са хемијском боје-
вом главом на Сдерот, град на југу Израела. Из-
раелска војска, је међутим, саопштила да нема 
информација да је испаљена таква ракета и да не-
ма начина да се потврде ти наводи.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Реакција арапског света
Арапски званичници реаговали су са ве-

ликом забринутошћу поводом ескалације 
израелско-палестинске кризе, док су неке 
земље осудиле Израел због његове офанзиве 
у Гази. Шеф Савеза заливских земаља из-
дао је оштру осуду, називајући израелску 
офанзиву у Гази „варварским актом теро-
ризма”. Абдел Рахман Атије, генерални 
секретар Савеза заливских земаља забри-
нут је „међународном тишином” због 
офанзиве. Бахреин и Јемен, такође су, осу-
диле израелску акцију. Египатски председ-
ник Хосни Мубарак позвао је палестинског 
председника да разговарају о ситуацији. 
Катарски министар иностраних послова 
назвао је кризу „критичном ситуацијом”.

Русија тражи хитно 
ослобађање војника

Званична москва је прошле недеље за-
тражила од руководства Хамаса да хит-
но ослободи отетог израелског војника. 
„Оно што је сада најисправније јесте да 
израелски војник одмах буде ослобођен”, 
изјавио је портпарол израелског Минис-
тарства иностраних послова Михаил Ка-
минин. „Понављам, ослобађање војника је 
од великог националног интереса за палес-
тински народ”, рекао је руски дипломата.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Голи живот
Код мене нема ништа ново. У августу се се-

лим на Фрушку гору. Национална мањина у На-
ционалном парку.
Ретка врста. Заштићена. Нико не сме да ме 

лови. Дају ми да пијем воду и да једем. Могу да 
имам децу. Имам слободно време. Немам ау-
то. Немам телефон. Немам ограду око куће.
Обрао сам грашак прошле недеље, преко 5 

кила! Имам младог лука, и закржљале зелене 
салате, пошто нисам плевио башту.
Ових дана кречимо. Мој брат и ја. Он беше 

позната личност у Будимпешти, поштар и 
плеј-бој. Сад иде у Енглеску, па у Јужну Кореју. 
Живеће у „Фрејзеровим апартманима”, где 
месечна кирија износи цирка 10.000 долара. Ја 
ћу живети у монтажној кући од 52 квадрата, 
зделано в СССР. Шта ћеш, неком је живот 
мајка, а неком маћеха. Њему према потреба-
ма, мени према заслугама.
Ових дана треба да одем у полицију, а то не 

волем. Ал̀  морам, приморали ме да узмем српс-
ко држављанство, и немам куд. Пошто сам по 
рођењу држављанин Црне Горе, дакле Црного-
рац, морам да тражим статус пуноправног 
грађанина, мада припадника националне мањи-
не. Носим се мишљу да напишем један „Фруш-
когорски вијенац”, и пошаљем у моју матицу, 
на равно Цетиње, пред књаза. Да му читају 
увече кад опере уста и припреми за спавање. 
Неће то бити лако штиво.
У њему ћу описати свој пут из породилиш-

та у Иванграду (данас Беране), беше то град у 
СФРЈ (после тога СРЈ, па СЦГ, данас Монте-

негро), сеобу у Лазаревац, град у СФРЈ (после 
тога СРЈ, па СЦГ, данас Сербија), десетого-
дишње студирање у Београду, емигрантске 
дане у Будимпешти, брачне брзаке и кривине у 
Новом Саду…
На свим тим поприштима високо сам 

држао заставу независне Црне Горе и борио 
се као извидница у ћорсокаку. Као дете су ме 
прогањали по националној основи – у Србији 
као Црногорца, а у Црној Гори, кад бих преко 
љета отишао код родбине, као Србијанца. 
После сам за свој црногорски идентитет на-
ставио да се борим на Филолошком факулте-
ту у Београду, где сам се залагао за увођење 
Катедре за црногорску књижевност и језик, 
због чега сам осуђиван, хапшен и мучен у лин-
гвистичким казаматима на Бањици. У Бу-
димпешти сам био поборник идеје да се у ок-
виру „Српских народних новина” штампа под-
листак „Црногорски киш пајташ”, због чега 
сам такође био нападан и оспораван као бо-
лесни дисидент. У Новом Саду, пак, са мном 
су се физички обрачунавали зато што сам 
отворено подржавао политику Мила Ђука-
новића.
Све ћу ја то лијепо да слажем у својем нај-

новијем дјелу, и на конто тога тражим фи-
нансијску помоћ, сада када су се за то стекли 
неопходни услови. Основаћу црногорску само-
управу на Фрушкој гори. Има само да капље. 
Те за гусларске вечери (ја сам ко луд без гуса-
ла), те за црногорску ношњу (нећу ваљда около 
да блејим без џамадана и капе), те за црногор-
ске уџбенике (неће, ваљда, ђеца да ми уче из ср-
бијанских књига), те за квартовске, пардон, 
парковске забаве (наступају глумци Црногорс-
ког позоришта у Србији, и чланови Културно-
уметничког друштва „Ђон”).

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Србију води коалиција подељених партија. 
Привредно стање није добро. Ултранационалис-
ти јачају сваког дана. Да ли ће независност Ко-
сова бити она граница после које ће угушена Ср-
бија да експлодира у последњем, аутодеструк-
тивном покушају? На крају крајева, увек је опас-
но прогоњену мачку сатерати у ћошак. ЕУ би 
морала да зна да ако Србија изгуби, онда то неће 
бити само губитак за Србе, него и њен губитак. 
У пресудном тренутку када се у преговорима 
Срба и Албанаца одређује судбина Косова, ЕУ ср-
пским радикалима нуди доказ за њихове тврдње 
да ће ЕУ увек и поново жртвовати српске инте-
ресе. Ту се треба сетити изреке из Библије `нека 
први баци камен онај, ко је без греха̀ . ЕУ је три 
године посматрала трагедију у Босни. Није ли 
сада сувише једноставно решити се моралне од-
говорности тако да се за хипокризију у вези из-
ручења – оптужује само Београд?
Србији данас треба обнова од доле до горе. 

Само то може државу да усмери у правом прав-
цу. Али најважније питање гласи – хоће ли само 
Србија бити крива ако се деси оно чега се сад 
највише плашимо? Рећи некоме да само `прати 
прави пут̀ , често није довољно. Треба му и пока-
зати прави пут. У том смислу није могуће рећи 
да је ЕУ данас добар водич, јер Србији жели да 
одузме оно мало светла на крају тунела – чланс-
тво у ЕУ. Цан Карпат,

аналитичар „Аxиса”, турске агенције
за геостратегију

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Охрабрујући знак за економску политику Србије

Награде ОЕЦД инвеститорима 
године

Организација за економску сарадњу и развој 
(ОЕЦД) доделила је прошле недеље награде ин-
веститорима године у региону западног Балкана, 
од чега су три признања добили инвеститори у 
Србији. Трећу годину заредом награда „Најбољи 
међународни инвеститор”, за најбољу гринфилд 
инвестицију у региону, припала је једној инвес-
тицији у Србији. Овога пута реч је о пројекту Ер-
порт Сити коју реализују две велике израелске 
компаније.
За најбољу инвестицију у Србији проглашено 

је улагање Банке Интеза, а у новој категорији, 
„Најиновативнији домаћи инвеститор”, прву на-
граду освојила је Ком трејд група.
Директор српске Агенције за страна улагања и 

промоцију извоза (СИЕПА) Јасна Матић изјави-
ла је тим поводом, на конференцији за новинаре, 
да освајање награде за најбољу гринфилд инвес-
тицију у региону трећи пут заредом показује да 
је Србија у центру региона који бележи највећи 
раст у Европи а очекује се да тај тренд буде на-
стављен и у наредних пет до шест година.
Директор Ерпорт Ситија Гили Декел подсетио 

је да је његова фирма у Србији до сада уложила 
око двадесет милиона евра и да ће у наредних не-
колико година бити инвестирано још 120 милио-
на евра. Реч је о изградњи бизнис парка који нуди 
пословни простор класе А на око 126.000 квад-
ратних метара.
Генерални директор Банке Интеза Драгиња 

Ђурић оценила је да се Србија показала као 
земља у коју вреди улагати и која пружа повољ-
ну климу за развој пословних активности. Банка 
Интеза у Србији је отворила 160 организационих 
јединица и запослила 2.250 радника, док ће ове 

године бити примљено још 450 високообразова-
них људи.
Председник Ком трејд групе Веселин Јевроси-

мовић нагласио је да је награда ОЕЦД доказ да 
српска информатика почиње да бива препоз-
натљива ван граница земље. „Компјутерска ре-
волуција је у многим земљама одмакла, а код нас 
тек почиње. Којом брзином ће да се развија то не 
зависи само од привредних субјеката већ и од бр-
зине реформи које ће држава спроводити у тој 
области. Ако се настави тренд раста од 20 до 25 
одсто годишње, ниво развоја мађарског тржишта 
стићићемо тек 2010. године”, оценио је Веселин 
Јевросимовић.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Договор Србије и Црне горе
Прошле недеље постигнут је начелни 

договор министара финансија Србије и 
Црне Горе Млађана Динкића и Игора 
Лукшића да ће Србија наследити чланс-
тво државне заједнице у Међународном 
монетарном фонду, Светској банци и свим 
међународним финансијским организа-
цијама под условима који подразумевају 
извесну новчану надокнаду црногорској 
страни.
Компромис не би могао да буде постиг-

нут да обе стране нису прихватиле да се ис-
товремено са питањем чланства у ММФ 
не разреши и подела девизних резерви које је 
СРЈ добила у процесу сукцесије СФРЈ тако 
што би Црној Гори од укупно 38 одсто коли-
ко је добила СРЈ припало 5,85 одсто. Утврђе-
ни проценат на 564 милиона долара, колико 
се после сукцесије нашло у девизним резер-
вама СРЈ, а потом Србије, и од којих један 
део још није одмрзнут, доноси Црној Гори 
око 35 милиона долара. Црна Гора је прихва-
тила да Србији рефундира 2,5 милона дола-
ра колико је дато за реновирање аеродрома у 
тој републици, тако да је коначни скор све-
ден на око 31 милион долара које Србија тре-
ба да надокнади Црној Гори.

Афоризми
Кад правда касни, сви успоравају кораке.

Он је човек са 1000 лица… Свака биста личи 
на њега.

Поред неких страшила и биљке се плаше да 
никну.

И слобода се размножава деобом ћелија.

Ко ради, умреће од глади!!!

Хеј Словени, зар сте још живи?

Њихов учинак потврђује став да код њих хиља-
де запослених раде као један човек.

Укидање кромпира – најенергичнији корак у 
борби против кромпирове златице.

Одбијање хране представља грубо мешање у 
рад унутрашњих органа.

Родила се нова Југославија. Траже се пелене.

Како се на америчком језику каже логистичка 
помоћ? Ваљда: томахавк.

Старост је када брачни кревет изазива алер-
гију.

Надлежни обећавају пуне рафове шећера. 
Којешта: откуд шверцерима рафови.

За све је крив Колумбо. Како је Европа могла 
лепо да живи без те Америке!

Зашто су наши преци домаће бубе назвали 
„швабама” и „русима”?
Зато што тада нису ни постојали Американ-

ци.

Сви погинули су за своју смрт сами криви. 
Држава их је у рат послала здраве и праве.
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен

Сабини
Била си са нама срећна и весела
Од твога смеха сва се школа орила.

Изненадна болест отргла те од нас,
Ниси више међу нама, напустила си нас.

На небу си сада златан звездани сјај.
Никада више нећеш плесати са нама,
Сада појиш песму скупа с анђелима.

Ма како живот био окрутан и зао
Спомен твога лица чуваћемо стално,
У нашем срцу, Сабина, живећеш нам вечно.

Бетина Шоперла, 8. разред – Српска школа у Батањи
(превео с мађарског: Д. Д.)

Српска основна школа у Будимпешти

Екскурзија осмака у Шопрон

О ве године смо били у Шопро-
ну на екскурзији три дана. На-
жалост нису сви били тамо 

али и овако смо се добро провели. 
Било је седам ученика, наша разред-
на Мирјана Хијманс и учитељица 
Љубинка Георгијевић. У петак ујут-
ро смо требали да кренемо али нам 
је воз каснио, па због тога смо кас-
није кренули.
Када смо коначно стигли одмах 

смо погледали наше преноћиште, 
распаковали смо ствари, мало смо 
се одмарали, онда смо кренули да 
погледамо знаменитости града. Ви-
дели смо кућу „Сторно”, осматрач-
ницу, пожарну кулу и отишли да је-
демо сладолед, а онда је у слобод-
ном времену свако погледао оно 
што га је посебно занимало.
После одмора смо нашли један 

ресторан, вечерали смо и у кућама 
смо славили два рођендана: Барба-
рин и Вилијев. У зору је свако оти-
шао да спава.
У суботу смо имали богат прог-

рам. После доручка смо отишли у 
шуму где су нас комарци изуједали 
али осим тога све је било лепо. Када 

смо се вратили, одмарали смо се и 
играли друштвене игре, па смо се 
опет вратили у град. Потражили 
смо квадски терен и свако се на 
своју одговорност забављао.
После тога смо отишли у шумар-

ски музеј, па смо опет добили сло-
бодно. Вечерали смо у истом ресто-
рану као и претходни дан. Вечеру 
нам је платила Српска самоуправа 
Нове Пеште, на чему се захваљује-
мо. Када смо се вратили кући дуго 
смо причали.
У недељу пре доручка смо се спа-

ковали, ствари смо однели у посеб-
не сефове у којима се чувају ствари 
на железничкој станици. Потом смо 
поново кренули у град. Посетили 
смо „Козју цркву” и погледали све 
куће на тргу у самом центру Шоп-
рона. Након тога имали смо чак и 
слободног времена. Нажалост, ки-
ша је падала, па смо покисли. У воз 
смо сели мокри, али смо се без обзи-
ра на то веома добро осећали на екс-
курзији.

Ксенија Јанковић
и Александар Ембели,

8. разред

Осмаци са разредном у шуми

Као у бајци
Б ио једном један краљ који се звао Ерик. Није имао жену. Једнога 

дана краљ одлучи да ће наћи жену која ће бити лепа, паметна и 
која ће га волети. Ерик тад рече слушкињи: – Донеси ми папир и 

перо! – Добро, одмах – одговори слушкиња.
Када је слушкиња донела перо и папир онда је краљ почео да пише 

писмо: „Девојке, дођите у дворац! Желим да изаберем једну лепу и па-
метну супругу. Краљ Ерик”.
Када је краљ написао писмо, рекао је слушкињи да писмо још мно-

го пута препише како би на тај начин нашао жену. Краљ је био радос-
тан. Мислио је да ће све бити у реду. Сутрадан му је слушкиња рекла 
да је дошло чак тринаест девојака. Биле су лепе. Међутим, била је јед-
на која је није била тако лепа као што су биле друге девојке. Она је би-
ла лепша од свих девојака. Када је краљ упитао како се зове, она је од-
говорила: – Ја се зовем Дора.
Краљу се веома свидело њено име. Од тада ништа га друго није за-

нимало осим лепе девојке Доре.
Дора Богнар,

7. разред – Српска школа у Батањи

Цртежи забавиштараца из Будимпеште

Давид Кецман Дако
Око мене саме 

страве
Око мене – саме страве:
хоће у топ да ме ставе!

– Иди лево! Иди десно!
Где год станем – њима тесно!

– Не досађуј! Не лупетај!

– Кући бриши! Тати сметај!

Кад не учим, ужас прави:
тата виче, мама гњави.

А кад учим, види, штреба!
Друг нам такав баш не треба!

Око мене, све сам давеж:
Фрка, трка, прави стравеж!

Зар сам зато на свет дошао
да бих ко чигра кроз живот
 прошао?

Фани Макади, 6 година

Беатрикс Бичкеи, 5 година
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I Етно џез фестивал у Сентандреји
I Етно џез фестивал одржаће се у Сентандреји од 15. до 19. јула 

(Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum). У оквиру приредбе 15. јула 
наступа Оркестар Бобана Марковића.

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:

Аутономна 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.

Мањински фестивал у Шошкуту
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  ће се одржати и вашар народне радиности.
По завршетку програма следи бал, свира оркестар „Beta Party”.

Концерти Ансамбла Вујичић
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.
Богат музички програм и сајам народне радиности у центру града

У 18.30 сати наступиће нови веома популарни 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 за Мађарчанад
у 8.00 сати испред квартовске самоуправе

– 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

Путовање из Сегедина
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)

Путовање у Грабовац
из Будимпеште

Аутобус за Грабовац из Будимпеште на прославу храмовне славе у 
недељу 16. јула 2006. године полази испред пештанског храма у 6.00 
сати. Моле се сви заинтересовани да због ограниченог броја путника 
у аутобусу (34) благовремено резервишу места.
Износ учешћа је 1.000 фт, и може се уплатити сваког дана у храму 

Светог великомученика Георгија у Пешти код о. ђакона Зорана Ос-
тојића односно пријавити на тел: 06-30-223-4457.
Органозатори и покровитељи путовања су Српски културни клуб у 

Будимпешти, Српска самоуправа у Будимпешти и Српска православ-
на црквена општина у Будимпешти.



И ако код појединих хришћана 
постоји одречан однос према 
свету и култури, који је после-

дица пијетистичког и пуританског 
приступа вери (Флоровски), ми 
сматрамо, не само да хришћанство 
треба да се „бави” културом већ ве-
рујемо да је у природи хришћанства 
да ствара, тачније, рађа културу. Чо-
век је призван, има дар да ствара. 
„Свет мора да васпостави своју ис-
конску лепоту, из које је пао у грех” 
(Флоровски). Обнова православне 
културе значи обнављање света у 
првобитну, едемску величанстве-
ност. Ова обнова полази од обнове, 
очишћења личности, и преко под-
вига, аскетике преображава, прест-
варава свет, као и од одговорности 
хришћана за судбину света. Неки од 
савремених богослова нас подсећају 
на нашу политичку одговорност 
(Мајендорф), што у већој мери важи 
и за наш однос према култури. На 
нама је да покажемо радост ства-
рања: „Људско стваралаштво јесте 
радосно примање и усвајање дарова 
и даривања која се дају одозго, од 
Бога, и такође уношење и утврђи-
вање тих дарова у свету. У људском 
стваралаштву и раду свршава се 
благодатно знаменовање и освећи-
вање света” (Флоровски).
Коначно, будући да је подигнута 

на добровољној, самораспињућој 
жртви Христовој, у природи је Црк-
ве да своје боголико постојање у 
свету објављује и сведочи стра-
дањима. Таква је била рана историја 
Цркве, такво је било средњевековно 
страдање православних под азија-
тима, такво је и нововековно крсто-
ноство под комунизмом, затим у 
Другом светском рату, или ово нај-

новије страдање Срба на тлу бивше 
Југославије. Тако ће бити и до краја 
света и века, јер хришћанство своје 
коначно назначење и испуњење има 
у мучеништву. Мученичком крвљу 
се спирају греси оних који страдају, 
али се истовремено њоме прави 
противтежа гресима читавог чове-
чанства, односно, потпуном и не-
повратном поробљавању света злу. 
Поред физичког, постоји и „муче-
ништво савести”, – под видом „не-
престане духовне борбе и подвига, 
трпљења и борбе против свих страс-
ти свакога зла, па и оног најтана-
нијег, у себи и у свијету око себе” 
(Радовић). У сваком случају, стра-
дање православних утиче на сам 
ток драме људског рода: „Крв мили-
она православних новомученика је 
она сила о којој говори још апостол 
Павле и која спречава Антихриста и 
његово демонско зло и тиранију да 
се зацаре у савременом свијету” (Ра-
довић). При томе страдање право-
славних остаје венац, цвет и плод 
њихове саможртвене љубави према 
Христу, ближњем и читавој Божијој 
творевини, као што је Својим уче-
ницима и следбеницима најавио сам 
Учитељ: „Ако вас мрзи свијет, знај-
те да је мене омрзнуо прије вас. Кад 
бисте били од свијета, свијет би 
своје љубио, а како нисте од свијета 
него вас ја изабрах од свијета, зато 
вас мрзи свијет. Опомињите се рије-
чи коју вам ја рекох: није слуга већи 
од господара својега. Ако мене го-
нише, и вас ће гонити; ако моју ријеч 
одржаше, и вашу ће одржати” (Јн. 
15, 18-20).
На дубљем метафизичком, ду-

ховном плану, историја човечанс-
тва постоји зато да би се оделили 

мученици од мучитеља, синови 
Добра од синова Зла. Хтео не хтео, 
знао или не знао – човек због својих 
и туђих грехова мора да страда. 
Пример Голготе то добро илуст-
рује. Са Христовим и распећима 
два разбојника приказана је судби-
на сваког човека понаособ: подра-
жавајући Христа хришћани драго-
вољним страдањима исповедају и 
објављују веру, наду и љубав коју 
имају у, на и према Њему; разбојник 
десно од Христа јесте пример људи 
који у последњем часу схватају 
своје назначење, док онај на крсту 
лево од Христа, показује узалуд-
ност напора и страдања оних који 
завршавају као богохулитељи и бо-
гоборци.
Свет опстаје захваљујући стра-

дањима хришћана. Тајна страдања 
је у парадоксу да смрт у Христу рађа 
живот: „Јер ко хоће живот свој да 
сачува, изгубиће га, а ко изгуби жи-
вот свој мене ради и јеванђеља онај 
ће га сачувати” (Мк. 8, 35). Посебно 
наглашавамо да патње, страдања, 
тегобе и прогони узидани у темеље, 
зидове и венце грађевине живе Црк-
ве, дају православној култури осо-
бен израз и атмосферу, коју бисмо 
могли назвати „радосна туга” или 
„тужна радост”, при чему је туга из-
раз састрадавања са палим светом, а 
радост је последица спремности 
хришћана да се христоликом жрт-
вом оствари нова, и потврди уни-
верзална победа Добра над Злом. 
При томе, Христове речи: „И који не 
узме крст свој и не пође за мном, 
није мене достојан” (Мт. 10, 38), оба-
везују и опомињу сваког хришћани-
на да је пут ка Голготи једини који 
води у вечни живот.
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православље Православље православље православље православље православље
Јеромонах Никодим (Богосављевић)

Православна култура и Запад (5)
Демолирана 

црква у Обилићу

Н епознати починиоци демоли-
рали су цркву Рождества Пре-
свете Богородице у Обилићу 

која се налази у центру града.
Починиоци су са четири мале ку-

поле на цркви скинули и однели че-
тири крста, олуке са десне стране 
храма као и део бакарног крова. Цр-
ква у Обилићу је опасана двостру-
ким колутовима бодљикаве жице па 
су непознате особе пребациле даске 
преко ње и уз помоћ мердевина по-
пели се на цркву на којој су разбије-
ни сви прозори, а у самој цркви од 
инвентара није остало ништа. Коор-
динатор општине Обилић Мирче 
Јаковљевић изјавио је да је то „још 
један у низу напада на све што је ср-
пско у Обилићи” и додао да је то 
„још једна аргумент да међународна 
заједница не може и нема снаге да 
томе стане на пут”. Тај храм је 18. 
марта 2004. године био запаљен.

Поуке оца Тадеја
Ч есто са нама бивају многе не-

воље и тешкоће овде на зе-
маљској кугли, а све то јер се 

нисмо још смирили.
Кад се душа смири и покори вољи 

Божјој, онда престају за нас стра-
дања и патње. Јер тада су и стра-
дања и патње некако мили срцу и 
души. Сасвим се друго разумевање 
живота код нас појављује; не муд-
рујемо више по овоме свету, као што 
свет мудрује. Схватамо другачије. 
Све што погледамо, све нешто блис-
таво, све умиљено. Све нам је добро 
зато што је Богу све омиљено. Њего-
ва смо створења и све што је створе-
но Његово је. И Он је то створио ра-
ди себе, дакле за себе, да будемо 
учесници у Његовој божанској љу-
бави и божанском миру и радости.

Срби светитељи
1. Авакум, преподобни – ђакон 

(17/30. децембар)
2. Анастасија, преподобна – Ана, 

мати светитеља Саве (22. јун / 6. јул)
3. Ангелина, преподобна – деспо-

тица (30. јул (12. август и 10. / 23. де-
цембар)

4. Арсеније Сремац, светитељ – ар-
хиепископ (28. октобар/10. новембар)

5. Бранко Добросављевић, све-
штеномученик – свештеник (24. ап-
рил / 7. мај)

6. Василије Острошки Чудотво-
рац, светитељ (29. април (12. мај)

7. Висарион Сарај, преподобни 
(21. октобар / 3. новембар)

8. Владислав свети – Стефан Вла-
дислав, краљ (24. септембар / 7. ок-
тобар и 30. јул (12. август)

9. Вукашин, мученик – сељак из 
Клепаца (16. (19. мај)

10. Гаврило Лесновски, преподоб-
ни (15. / 28. јануар)

(Из књиге „Кратак преглед српске 
Цркве кроз историју”, протојереја

др Радомира Поповића)


