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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Храмовна слава у Липови

Верници даровали цркву

Фестивал рибље чорбе у граду на Шугавици

Фишијада у Баји

У малом барањском селу Липо-
ви 7. јула одржана је храмовна 
слава која је, као и претходних 

година, достојно обележена и про-
слављена. Иако је ове године Ивањ-
дан пао на радни дан, мештанима су 
се у празновању Рођења св. Јована 
Претече придружили и српски пра-
вославни верници из Мађарбоје, Бе-
зедека, Виљана, Шумберка, Моха-
ча, Медине, Шарока, Мајша, Печуја, 
Помаза и Будимпеште а и овом при-
ликом допутовали су и Срби из Ре-
публике Хрватске, пре свега, из Бе-
лог Манастира и околине предвође-
ни Боривојем Новаковићем и Нико-
лом Алајицом.
Свету литургију служили су јереј 

Радован Савић, парох мохачки, ад-
министратор липовачке парохије и 
јереј Предраг Хајдуковић, парох пе-
чујски који је уједно одржао и све-
чану славску беседу. Говоривши о 
св. Јовану Претечи, о. Хајдуковић је 
између осталог рекао следеће: „Да-
нас славимо рођење Онога који је 
ишао пред Исусом Христом, који је 
најавио Њега и који је био онај глас 
из пустиње који је изговорио суш-
тину наше вере. Проповедник из 
пустиње људе је позивао на по-
кајање. И баш тај св. Јован Крсти-
тељ, драга Браћо и Сестре, видевши 
Господа рекао је: „Како ја Тебе да 

Н и након прошлого-
дишње јубиларне де-
сете по реду „Фи-

шијадe” у Баји, није опало 
интересовање према овој 
културно-забавној мани-
фестацији! То је потврдио 
једанаести по реду Фести-
вал рибље чорбе у граду на 
Шугавици где је 8. јула це-
ло насеље било преплавље-
но гостима, знатижељним 
туристима не само из 
Мађарске, него и из сусед-
них земаља па тако и из 
Србије (ту је била делега-
ција побратимљеног града 
Сомбора) а дошли су и из 
других делова Европе.
Главни простор, нарав-

но, и ове године био је обез-
беђен кулинарима, за-
љубљеницима рибље чор-
бе. Пошто су на главном 
тргу претходно извршени 
одређени радови на улеп-
шавању самог ужег центра 
а који нису још у потпу-
ности приведени крају, ор-
ганизатори од стране Локалне само-
управе морали су смањити број 
обезбеђених места за кување па су 
дозволу издали за 1600 котлића. Го-
тово сигурно је, међутим, да се риба 
кувала у много више котлића пошто 
су Бајци своје котлиће, столове пос-
тавили на острву, код својих домова, 
стамбених објеката…
Није био изузетак ни Регионал-

ни центар бачванских Срба, се-
дишна зграда Самоуправе Срба у 
Баји и месне српске православне 
црквене општине где се веселом 
друштву, уз добре капљице, указа-
ла прилика да окусе рибљу чорбу 

коју је скувао Милош Апић, пред-
седник Бајске српске мањинске са-
моуправе. Задовољан укусом фи-
ша био је и Милош Угреновић: 
„Рибa је одлична. Укус је стварно 
добар. Једина ми је замерка што ми 
неће дати рецепт!”
Приликом бајске „Фишијaде”, на 

којој су свој сто имали и рибљу чор-
бу скували и чланови Културно-
уметничког друштва „Тaбан” из Бу-
димпеште, ове године „жртвoвано” 
је 15 тона рибе! Поред ове импозан-
тне бројке ваља напоменути и зави-
дан избор културно-забавних про-
грама који су понуђени заинтересо-

ванима. Било је наступа бројних ор-
кестара међу којима су се извођењем 
балканске музике, па тако и српске, 
истакли месни састав „Чaбар” и Ор-
кестар „Ајде брaћо” из Будимпеште 
предвођен Слободаном Вертети-
ћем. У навођењу нећемо изоставити 
ни нову мега звезду: Магдолна Ру-
жа из Малог Иђоша је на острву Пе-
тефи и Бајцима отпевала легендар-
ну и непревазиђену песму „Ђурђев-
дaн”.
У дворишту Регионалног центра 

Срба пак свирао је Оркестар Иштва-
на Пети Ковача старијег којег је 
1996. године за краља тамбураша у 
Мађарској „крунисaо” господин Ар-
пад Генц, тадашњи председник Ре-
публике Мађарске.
Круну једанаесте по реду „Фи-

шијaде” у Баји представљао је полу-
сатни ватромет који је уприличен 
тачно у поноћ а затим је забава на-
стављена до ране зоре.
Све у свему, овогодишњи Фести-

вал рибље чорбе остаће запамћен не 
само по броју котлића, оркестара и 
забавних група, него и по посетио-
цима од којих је, према проценама, 
у граду на Шугавици било преко 
50-60.000 људи. Толико њих, ако не 
и више, очекује се и на следећој фи-
шијади чије су организационе при-
преме, након сумирања ового-
дишње, већ отпочеле. Колико је по-
пуларна ова приредба, чији је буџет 
преко 30 милиона форинти, по-
тврђује и чињеница да су бројни 
спонзори – међу којима су у знак за-
хвалности за финансијску подршку 
подељени златни, сребрни и брон-
чани котлићи – већ 4-5 година унап-
ред склопили уговор са Локалном 
самоуправом Баје. Дакле, гарант је 
да ће се догодине, друге суботе у ју-
лу, у родном граду Богобоја Атанац-
ковића и Јоакима Вујића поново 
приредити општенародно весеље 
приликом којег ће доминирати укус-
на бајска рибља чорба.

П. М.

крстим, када ја нисам 
достојан ни ремена 
твога одрешити. Он 
је Бога познао а како 
Га је познао? Па није 
Он прочитао, Браћо и 
Сестре, у никавим 
књигама – било му је 
откривено јер је био 
готово ангел божји, 
тако су Га црквени 
оци волели, назива-
ли. Својом чистоћом 
живота Он је то и до-
казао.”
Јереј Хајдуковић је 

затим указао на важ-
ност чистоће душе 
путем светога поста а 
потом је још једанпут 
честитао храмовну 
славу свима Липовча-
нима који су обновом 
светога храма показа-
ли пример: „Нажа-
лост, многи храмови 
у нашој епархији су 
запустели али ево, 

наши драги Липовчани нам пока-
зују својим примером како треба 
одр жавати свој храм, своју заједни-
цу и ја им честитам на томе као и на 
њиховој слави. Славимо св. Јована 
Претечу онако како смо то и до сада 
радили. Бог Вас благословио и сва-
ку срећу даривао” – поручио је на 
крају своје проповеди о. Предраг 
Хајдуковић, парох печујски.
У наставку је уследила литија и 

резање славског колача, као и благо-
сиљање кољива. Кум овогодишње 
славе био је Милутин Новаковић, 
родом из Липове који данас живи у 
Геду. Видно ганут, рекао нам је: 
„Оновременo, морао сам да напус-
тим своје родно село. Међутим, у 
Липову увек радо долазим и драго 
ми је што сам ове године ја кум. 
Кумство ми пружа посебно задо-
вољство и осећам се срећним.”
Јереј Радован Савић, админист-

ратор липовачке парохије захвалио 
се овогодишњем куму што се пот-
рудио за славски колач и кољиво и 
што се показао као прави домаћин, 
будући да је у порти древне светиње 
свако обилно почашћен ракијом, ви-
ном, пивом, соковима. Нису изоста-
ле ни „нoваковићевске” пљескавице 
и ћевапи, за које су се побринули 
мајстори роштиља Мирослав Швра-
ка и Ненад Анђелић: чак четрдесет 
килограма припремљено је за меш-
тане и госте!
Речи захвалности од стране оца 

Савића упућене су и Љубомиру и 
Слободану Бачванину, који ће дого-
дине бити кумови славе. Наиме, они 
су светињи даривали нове прозоре – 
на храму су сва окна измењена, пет 
нових прозора штите древну бого-
мољу од сунца и других временских 
непогода.
Заслугом Ђуре Поповића, нека-

дашњег Липовчанина, данас Будим-
пештанца који редовито долази у 
своје омиљено родно село, обновље-
но је и јеванђеље – рестаурацију 
драгоценог црквеног издања уради-
ла је Кристина Мијатовић, апсол-
вент Факултета примењених ликов-
них уметности у Будимпешти.
Такође ваља истаћи да на корош 

цркве воде нове лестве које су заме-
ниле претходне, несигурне мерде-
вине.
Дакле, Липовчани су и ове године 

урадили доста тога на улепшавању 
свога храма, ту традицију – малтене 
сигурно – наставиће и следеће годи-
не. Доследни су остали и другим 
славским обичајима међу које спада 
и славско весеље! У порти древне 
светиње за добро расположење до-
маћина и гостију побринуо се Оркес-
тар „Вeсели Удварци” који састав је 
чак до вечерњих сати неуморно сви-
рао. Певало се, играло, веселило а ка-
да је слављу дошао крај многи су кон-
статовали да је овогодишња ивањ-
данска слава у Липови протекла до-
стојанствено и празнично а томе је у 
многоме допринео кум Милутин Но-
ваковић коме су речима: „Алaл вера 
Милутине” одали признање и млади 
и стари, Срби и Мађари, сви људи 
добре воље који су са њим прослави-
ли Рођење св. Јована Претече.

Предраг Мандић

Милош Апић окушао се и у улози кувара 
 рибље чорбе
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Поводом Дана позоришта и културе у Ловри

Н а недавно одржаним Данима 
позоришта и културе у Ловри 
(6-9. јули), као што смо вас на 

страницама Српских народних но-
вина већ информисали, публици су 
се представили глумци Српског по-
зоришта у Мађарској, прваци сом-
борског и Српског народног позо-
ришта у Новом Саду и, наравно, не у 
последњем реду чланови Камерног 
позоришта у Будимпешти.

Милан Рус, („Професионалац”) 
– првак Српског позоришта у Ма-
ђарској:

– Радили смо пуно. Трудили смо 
се да будемо професионалци. Комад 
је тежак, јак, актуелан. Добили смо 
лепе критике од стране мештана, 
публике и наших пријатеља, колега, 
који су веровали да ћемо све то моћи 
да остваримо. Друга ствар је да тако 
велику драмску улогу до сада још 
никада нисам радио. Много нам је 
помогао наш омиљени редитељ Зла-
тан Дорић. Давао нам је такве савете 
какве од других редитеља још ника-
да нисмо добијали. Његове инструк-
ције полазиле су из нашег „ја”, из на-
ше душе. Значи, он је баратао са тим 
што је имао на сцени, у складу са 
кадровским могућностима. Није се 
понашао као да је у Југословенском 
драмском позоришту, а знао је да 
нисмо аматари. Добро смо се осећа-
ли радећи са њим. Највећу тешкоћу 
представљала нам је подела. О пред-
стави смо много раније почели да 
размишљамо, а ја сам мислио да је 
режирам још пре годину дана. У ко-
мад смо уградили и много биограф-
ских елемената. Ми смо тај прелаз 
из једног режима у други доживели 
и то је у нама још веома свеже. Људ-
ске судбине наше, наших родитеља 
и пријатеља смо углавном унели у 
ову представу и имали смо са њом 
шта да кажемо. Тешко је било.

Срђан Алексић, („Родољупци”) 
– директор Народног позоришта у 
Сомбору:

– Стерија се у Сомбору игра до-
ста у односу на друга позоришта, 
али мало у односу на његову важ-
ност и на то колико би га требало 
играти, јер је он заједно са Нушићем 
један од наша два најзначајнија пис-
ца. Нажалост, припадамо оној гру-
пи народа који нису много научили 
како на туђим, тако ни на сопстве-
ним грешкама. Многе ствари нам се 
понављају као усуд, тако је до пре 
неколико година српски народ про-

Рекли су…
Током четири дана трајања позоришног фестивала 
било је шта да се види и чује, а овом приликом 
преносимо део размишљања самих актера о раду 
на појединим представама, посвећености и љубави 

према сопственој професији
лазио кроз велика искушења која су 
на известан начин доста слична оно-
ме што се дешавало пре 250 или 200 
година. Мора се просто рећи да смо 
поновили исте грешке. Ако се зна 
какав је био Стеријин однос према 
свим дешавањима његовог доба, 
мислим да би данас рекао много то-
га истог. Рекао би, наравно, вероват-
но и нешто ново, али у сваком слу-
чају мислим да би био доста не-
срећан. Осећам велико задовољство 
што ми је овакав задатак уопште по-
верен. Увек је тешко играти исто-
ријску личност, чак и онда када ко-
мад не претендује да буде потпуно 
заснован на историјским подацима 
као што је то овде случај. Једностав-
но, више обавезује, мора се више 

прочитати. Времена за припрему 
комада можда није било онолико 
колико је уобичајено за припрему 
једне целовечерње представе, али 
ми смо свакако морали да одрадимо 
што се, када се игра један тако би-

тан лик, и иначе ради. Мислим да је 
урађен добар и значајан посао и као 
глумац се осећам јако добро што 
представљам део свега тога.

Лидија Филиповић, („Родољуп-
ци”) – првакиња Српског народног 
позоришта у Новом Саду, добитни-
ца „Стеријине награде”:

– Играла сам заиста у свим Сте-
ријином комедијама и ово је можда 
круна, а можда и мој опроштај од 
Стерије, јер ко зна да ли ћу опет би-
ти у прилици да га играм. Мислим 
да смо направили интересантан 
омаж тако значајном писцу, а исто 
тако сам веома задовољна и дирну-
та да је Српско позориште у Мађар-
ској нашло и времена и средстава да 

обележи 200-ту годишњицу њего-
вог рођења. Спаковали смо за-
нимљиву представу, која ће бити 
привлачна и људима који су први 
пут чули за Стерију и никада нису 
гледали његове комаде. То је једна 

кратка прича о његовом животу и 
дубоком проблему који је носио са 
собом што се тиче револуције 1848, 
његовог односа према Војводини и 
Србији, као и о томе како су га жи-
вот и историја заправо носили на 
неким чудним таласима. Покушали 
смо да направимо и причу о необич-
ној Стеријиној тузи. Увек га је му-
чило то што се догађалао у Војводи-
ни, однос између Мађара и Срба и та 
несрећна 48-а где се није знало ко је 
са ким и ко је против кога. Занимљи-
во је и то што смо узели и стихове из 
„Даворја”, који се веома ретко чи-
тају и обрађују у позориштима у Ср-
бији, а овде вероватно још и мање.

Соња Стипић, („Родољупци”) – 
првакиња Српског народног позо-
ришта у Новом Саду:

– Мислим да је Стерија био кос-
мополита и да му није била важна 
нација, него људи. Припадност на-
цији увек треба чувати. Такође тре-
ба неговати историју, културу, тра-
дицију, али са људима увек треба 
живети најбоље што се може. Треба 
мењати искуства и покупити једни 
од других оно најбоље… Одрасла 
сам као Војвођанка, научила сам да 
живим са пет нација и за мене је то 
нешто најлепше што човеку може да 
се догоди. Стерија је и данас веома 
актуелан, што иначе важи за све 
писце који су добро писали. Увек се 
нађе паралела са данашњим време-
ном. Нико није измислио ништа но-
во, а разлике се односе само на де-
таље. Стеријина „Покондирена ти-
ква” и „Родољупци” су на те теме за-
иста непревазиђени комади.

Валентин Венцел, („Родољуп-
ци”) – редитељ, глумац позоришта 
„Гергељ Чики” у Егеру:

– Мене је Стерија Поповић вечито 
провоцирао у три погледа. За-
окупљао ме је пре свега као глумца. 
Он пише сјајне карактерне улоге, 
које су изузетно добро образложене. 
Увек сам желео да одиграм неку од 
улога из Стеријиних комада. Нажа-
лост, то ми није пошло за руком. Ка-
да сам се упознао са читањима Сте-
рије од стране Мијача, Унковског, и 
неких других редитеља са тзв. за-
падног Балкана, који су крајем 80-их 
година почели да се баве Стеријом 
Поповићем и са тим новим светом, 
који су поводом Стерије открили. 
Све ме је то као редитеља веома за-
нимало. Морам да кажем да ме он 
највише интересује као интелектуа-
лац. Ја сам свој најдужи „освешћени 
век” провео у околностима мањине. 
У Војводини сам као глумац провео 
11 година, а након што сам се досе-
лио у Мађарску, јако пуно путујем у 
Трансилванију, Словачку, што значи 
да се опет налазим у мањинској сре-
дини. Та нека тежња довела ме је и у 
Српско позориште у Мађарској, а ос-
нивачки сам члан и хрватског 
мањинског казалишта. Стерија спа-
да у такву врсту интелектуалца, који 
је развој догађаја увек много раније 
могао да види. Такве ствари се ника-
да не одвијају онако како би то памет 
захтевала и то је велика драма. Они 
већ на самом почетку уоче шта ће се 
десити касније и без обзира што 
ствари иду према том злокобном ис-
ходишту, нико од учесника то не ви-
ди, само таква врста интелектуалаца 
какав је Стерија Поповић.

С. М.

У име домаћина Мири Бањац се захвалила Евица Шишковић

Детаљ са изложбе у Дому културе
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Слава у Грабовцу

Црквено-народни сабор„О ву нашу светињу, једну од 
најстаријих на тлу Будим-
ске епархије, подигли су 

драговићки монаси крајем 16. века, 
односно, као што каже летописац 
игуман Пајсије, 1587. године почели 
су да дижу ову светињу, овај манас-
тир јер су бежали од глади – како 
каже летописац – у ове крајеве и на-
шли су српски православни народ 
који је био у расејању… Шта значи 
манастир Грабовац за нас право-
славне Србе, не само овде у Будимс-
кој епархији, него можемо рећи мно-
го шире, до Србије па и Хрватске? 
Сам доказ да сте дошли драга Браћо 
и Сестре, јесте да овај манастир зра-
чи и да вуче к себи Децу своју, јер не 
заборавите он стоји овде као старо-
заветна Рахиља која плаче за својом 
децом и неће се утешити јер их не-
ма. Али, ето годишње једном, када 
се окупимо, нашом молитвом, на-
шом песмом пробудимо ову нашу 
светињу и Господ Бог се радује дра-
га Браћо и Сестре, као и свети апос-
тол Петар и Павле.” – биле су бесед-
ничке речи јереја Милана Дујмова, 
пароха калашког приликом свете 
архијерејске литургије у оквиру 
овогодишње прославе Петровдана, 
славе древне светиње коју су како је 
и сам о. Дујмов рекао, 1587. године 
основали монаси манастира Драго-
вића у Далмацији.
И заиста, манастир Грабовац, за 

Србе у Мађарској свето место, пок-
лонички центар 16. јула пробудио се 
из свог једногодишњег сна јер су му 
дошли Срби из малтене целе Мађар-
ске с циљем да му се поклоне, да се 
у њему помоле. И не само Срби са 
територије Будимске епархије, већ и 
сународници из Србије и Хрватске. 
Молитвена реч српских православ-
них верника одјекивала је из свих 
грла у манастирској цркви где је уз 
саслужење свештенства свету архи-
јерејску литургију служио Његово 
Преосвештенство епископ будимс-
ки Господин Лукијан а проповед је 
пак одржао јереј Милан Дујмов, па-
рох калашки који се присетио Петра 
и Павла, два велика апостола, два 
човека, две различите природе, два 
ума, две различите науке, но једно у 
Христу Господу да би своју беседу 
привео крају следећим речима: „Јa 
вам желим драга Браћо и Сестре да 
овај дан проведете у молитвеном 
расположењу у овој светињи и да 
својим кућама однесете благослов 
овога манастира. Дај Боже. Амин.”
Уследила је потом литија а затим 

и трпеза љубави у гостопримни-
ци… Многи су славски ручак оба-
вили на простртом ћебету на трави, 
постављеном столу у хладовини 
под дрветом а било је и таквих који 
су решење нашли на пртљажнику 
свог аутомобила. Избор хране био је 
богат: једни су јели ћевапе, други 
паприкаш док су трећи прасетину а 
многи су од куће понели са собом 
укусне недељне празничне залогаје.
У гостопримници није се само 

ручало, већ и славило… Група 
средњошколаца из Београда пред-
вођена професорицом Зораном 
Миљевић-Раденковић била је поча-
шћена пажњом Туристичке аген-
ције Српске православне цркве 
„Дoброчинство” и њеног управника 
Драгана Вукића који је нагласио: 
„Драги Владико, дозволи ми да Ти 
представим најмлађи део моје групе 
која је дошла да са Србима из Мађар-

Међу упитанима једино је Влади-
мир Козић из Баје имао кратку, по-
мало критичку примедбу: „И ове го-
дине лепо је овде у манастиру Гра-
бовцу, но, жао ми је што нас је с го-
дине на годину мање.”
О разлозима није хтео више да ка-

же, већ се тајанствено насмешио као 
што су осмехе и позивне речи доба-
цивали бројни трговци, вашарџије 
који су марљиво нудили своју робу 
пролазницима, пре свега деци и њи-
ховим родитељима, односно декама 
и бакама.
Пауза за ручак, приликом које се 

огласио и једини оркестар који се 
појавио ове године у Грабовцу и за-
то хвала младим Ловранима, за ти-
ли час приведена је крају пошто је 
манастирско звоно огласило по-
четак вечерња приликом којег је ос-
већен и пресечен славски колач, 
преливено кољиво. Кумови ового-
дишње славе били су чланови црк-
вено-општинског одбора из Бате 
предвођени месним парохом, је-
рејом Далиборoм Миленковићем 
који нам је рекао: „Mи смо се кумс-
тва примили како би смо помогли 
нашу Цркву, наш манастир да одр-
жимо нашу традицију овде у дијас-
пори. Одлука о прихватању кумства 
пала је у сагласности са одборници-
ма и на тај начин наставили смо оно 
што су заправо и наши преци наста-
вили.”
За следећу годину, иначе, кумства 

се прихватио Петар Крунић, пред-
седник црквено-општинског одбора 
у Калазу и његов зет Пал Фекете.
Приликом вечерња окупљеним 

верницима пред светим храмом об-
ратили су се и јереј Павле Каплан, 
опслужитељ манастира Грабовца и 
протосинђел Емилијан (Мрђа) из 
Шведске, Епархије британско-скан-
динавске који је првенствено гово-
рио о идолопоклонству да би потом 
апеловао на Србе у Мађарској: „Апе-
лујем нa вас да чувате своју право-
славну веру, име српско, да са својом 
децом говорите српски, да пишете 
српско писмо, ћирилицу, како би се 
– као што се ми дичимо са нашим 
прецима – и са нама дичили. Треба 
да будемо један народ, са својом ве-
ром, са својим језиком, са својим 
писмом – само на тај начин ћемо ос-
тварити задатак који нам је дат: да 
остваримо заједницу са Богом, једни 
са другима да нас тако Бог позна и 
призове у своје царство и да се тако 
спасемо. Чувајте своју православну 
веру и име српско и тако ћемо бити 
народ божји, тако ћемо се и спасти.”
Српски православни верници у 

Мађарској ће сигурно добро запам-
тити поруку цењеног госта из Швед-
ске као што ће дуго памтити и на-
ступ омладинског фолклорног 
друштва из Ловре које је извело 
сплет српских народних игара уз 
пратњу оркестра на челу са Предра-
гом Алексовом. Млади Ловрани 
поздрављени су овацијама и бур-
ним аплаузима а затим је уследило 
весеље уз заједничко коло. Славс-
ким весељем испраћен је још један 
црквено-народни сабор у манасти-
ру Грабовцу који од памтивека носи 
у себи својеврстан печат идентитета 
српског народа у Мађарској. Док га 
буде, тако ће бити. Духовни манас-
тирски центар увек ће значити сре-
диште и стециште потомцима пат-
ријарха Арсенија III Чарнојевића.

Предраг Мандић

ске подели духовну радост празни-
ка и учествује у слави манастира 
Грабовца. Ми смо наградили чети-
ри ученика која су на такмичењу из 
верске наставе били најбољи у гра-
ду Београду. Овом приликом поз-
дрављам и професорицу Раденко-
вић и њене ученике у жељи да верс-
ка настава буде ближа што већем 
броју младих, да кроз верску наста-
ву заволе своју Цркву и постану на 
најбољи могући начин њени члано-
ви, да постану практични право-
славни Срби и да се укључе у акти-
ван литургијски живот Цркве. А на-
грађене ђаке пак молим да памте 
док су живи да су са Србима у 
Мађарској прославили славу манас-
тира Грабовца и да су из руку епис-
копа будимског добили једну драго-
цену и вредну књигу Павла Соф-
рића „Моменти из прошлости Сен-
тандреје”.
Преосвећени владика Лукијан је 

уз пoздравне речи „Некa им пут њи-
хов у животу буде благословен, пу-
теви светога Саве и путеви право-
славља који су сигурни путеви, да 
никад неће скренути са њега на не-
ку странпутицу. Нека их Господ Бог 
чува и свети апостоли чији је данас 
сабор” драгоцена издања уручио 
Маши Ђурковић, Јелени Вујатовић, 
Слободану Тубићу и Гордани Суче-
вић која је била одушевњена атмос-

фером манастирске славе и односом 
српских православних верника у 
Мађарској према Цркви: „Одушеви-
ло ме је што је народ од свег срца, из 
свег гласа певао приликом свете ар-
хијерејске литургије. То се код нас 
ретко доживљава, ми смо умере-
нији у томе. Види се да је народ у 
молитви заједно, представља праву 
заједницу. Заиста сам одушевљена 
свим оним што сам видела и надам 
се да ће ми се још указати прилика 
да поново дођем.”
Задовољство због учешћа на ма-

настирској слави било је уочљиво и 
на лицу Александра Степановића 
из Бања Луке, из Републике Српске 
који се са својим колегама већ близу 
два месеца налази на полицијској 
едукацији у Будимпешти а у древни 
манастир допутовао је на позив Ср-
ба из главног града: „Хвала Богу 
што смо доспели овде. Свиђа нам се 
и драго ми је што можемо поделити 
славље са нашом Браћом. Заиста је 
лепо окупити се око Цркве и разме-
нити лепе речи са нашим људима 
који исто тако негују религију.”
Јован Бертић из Републике Хр-

ватске, који редовито долази на хра-
мовне славе у Барањи, такође се 
пријатно осећао на слави: „Свиђа 
ми се. Славско расположење је заис-
та лепо. Да није жетва код нас дошао 
би цео аутобус из Хрватске.”

Светој архијерејској литургији присуствовао је велики број верника

Опход око грабовачког храма
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О дебаклу репрезентације СЦГ на Светском фудбалском првенству у Немачкој

Р епрезентативци СЦГ вратили 
су се кући са 18. Мондијала у 
тренутку када је он практично 

тек почео да се захуктава! Јубилар-
ни 10. наступ на светском сајму фуд-
бала може се окарактерисати уз из-
говорену само једну реч – «нула». У 
групи «Ц», са етикетом «смртонос-
на» – нисмо извукли живу главу! 
Претрпели смо три пораза, уз гол-
разлику 2:10, а празан бодовни сал-
до сврстао нас је на последњу пози-
цију од укупно 32 актера СП. Нешто 
бољи од нас су Костарика, Ангола, 
Того, Саудијска Арабија и Иран. На-
чели су нас Холанђани у Лајпцигу 
(1:0), разбили Аргентинци у Гелзен-
кирхену (6:0!) и на крају «нокаути-
рали» у Минхену представници 
Африке, селекција Обале Слонова-
че (3:2).
Шта се то заправо догодило у 

репрезентацији Србије и Црне Горе 
која се прошетала у квалификација-
ма за Првенство света? Шта је нару-
шило унутрашњу хармонију те 
сложне породице, коју су у Немач-
кој редом почели да напуштају Ду-
шан Петковић (селекторов син), 
Кежман, Короман, Видић, Љубоја, 
Драгутиновић…
Да ли су то били пехови, стицај 

несрећних околности, или љутња 
богиње «Фортуне» изазвана неким 
појавама које редовни хроничари 
нису могли да осете, виде и забеле-
же у кампу у немачком Билербеку. 
Или је почетак краја наступио још 
пре нешто више од пола године, на-
кон последње квалификационе 
утакмице против БиХ у Београду 
коју је СЦГ добила 1:0 и директно 
оверила визу за СП. Добар део 
стручњака склон је другој опцији 
неуспеха «плавих», а многима ће за 

разумевање ситуације моћи само да 
помогне «Водич кроз српски мента-
литет» Моме Капора!
Чињенице су неоспорне! «Пла-

ви» су били први у својој квалифи-
кационој групи зато што су се мак-
симално припремили за сва иску-
шења која су их чекала, док је на 
Мондијалу било – обратно. У Не-
мачку су отишли потпуно непри-
премљени?! И физички, и психич-
ки, и тактички, за такмичење као 
што је СП, а самозадовољство због 
пласмана било је – превелико. Оту-
да је већ после прве две утакмице 
тим преполовљен због повреда, а 
када екипа није спремна, онда сти-
жу жути и црвени картони, што нас 
је управо и задесило. Два пораза на 
старту толико су нас дотукла да 

повратка више није било. Код нас је 
највећи проблем што лакше пости-
жемо неки успех, него што га сачу-
вамо. Играчима, селектору Илији 
Петковићу и његовим сарадницима 
нико не може оспорити заслуге за 
пласман међу 32 најбоље екипе на 
свету, али итекако може због тога 
што такву атмосферу и веру у ус-
пех оних које је водио – није сачу-
вао до краја! И мотив је био велики 
проблем. Кежман је непосредно 
пред Мондијал изјавио у медијима 
да није лако наћи мотив када иг-
раш за три непостојеће државе. 
Свира се химна из СФРЈ, државна 
застава има боје СРЈ, а ми играмо за 
СЦГ која је месец дана пред Мон-
дијал званично престала да пос-
тоји, јадао се Матеја, додајући уз то 

да и сваки од репрезентативаца 
«плавих» има вредне уговоре у 
клубовима (иностраним, наравно), 
што још више разводњава мотив! 
Преостало им је једино да играју за 
народ (пошто нема државе!), или, 
пак – за своју душу. По ком год ос-
нову да су играли – видели смо ка-
ко су прошли!
Како даље? На јесен већ почињу 

квалификације за ЕП 2008. године-
чији су домаћини Аустрија и Швај-
царска. У септембру, овог пута и – 
коначно, само Србију – чекају утак-
мице против Азербејџана у Београ-
ду, односно Пољске у Варшави! Ко-
лико се може учинити на стварању 
новог имиџа националног тима Ср-
бије? Пуно не може. Мало је време-
на. Много тога, међутим, може се 
започети! Кренимо редом.
Ургентан циљ Фудбалског савеза 

Србије мора бити – буђење нацио-
налног идентитета ради стварања 
много бољег амбијента у којем ће 
наступати национална репрезента-
ција Србије! Не треба задржати пла-
ву боју дресова. Треба је архивира-
ти! Боја државних мајица треба да 
буде црвена (према нашој застави), 
или пак модификација црвено-пла-
во-беле боје, чија би заступљеност 
на дресовима била као редослед на 
застави. Момци на дресовима треба 
да носе грб државе Србије са двог-
лавим белим орлом, а не амблем 
фудбалске асоцијације, као до сада! 
Коначно је дошло и време да слуша-
мо химну без звиждука. Слушаћемо 
химну «Боже правде» и уживати у 
великој подршци јединствене пуб-
лике. Мора се именовати и нови се-
лектор! Евидентно је да су врсни 
стручњаци српске националности 
«бежали» од вреле селекторске клу-
пе недефинисаних хибридних држа-
ва у које је Србија упадала политич-
ким одлукама свих њених руковод-
става у последњој деценији и по. И 
није тачно да је разлог што нису 
хтели да преузму национални тим – 
новац. Они га имају! Разлог је што у 
магловитим творевинама (СРЈ, СЦГ) 
нефункционалних државних зајед-
ница нису желели да раде, јер су ус-
лови били далеко од професионал-
них. У свему! У таквом амбијенту 
нису желели да сруше мит о себи. 
Поготово не у својој матичној 
земљи! А мит су изградили у иност-
ранству.
Српски дрес је данас, сасвим дру-

ги изазов!
Властимир Вујић

Нула подвучена плавим



култура Култура култура култура култура култура култура култура култура

6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Даница Бијељац, уметнички фотограф

Београд у Миленијумском парку

У Миленијумском парку у Буди-
му, љубитељи уметничке фо-
тографије у прилици су да до 

краја јула погледају изложбу радова 
једанаесторо фотографа из неколи-
ко европских земаља. Замисао орга-
низатора била је да млади уметници 
на групној изложби представе глав-
не градове својих земаља, али не 
онакве какви су нам обично пред-
стављени на разгледницама или у 
туристичким проспектима.
Интересантно је да је главни град 

наше матичне земље на овој излож-
би предсављала једна Парижанка. 
Реч је о Даници Бијељац, припадни-
ци такозване друге генерације на-
ших сународника који живе у глав-
ном граду Француске. Са одличним 
знањем српског језика, заљубљена у 
Београд у којем јој и данас живи ба-
ка, српску престоницу представила 
је кроз лица њених становника, и то 
углавном она која је оком свог фото-
графског апарата забележила у про-
лазу.

– Реч је о колективној изложби 
фотографија у чијој је организацији 
учествовала моја колегиница из Па-
риза Жофи Илешвај, иначе Мађари-
ца. Окупила је неколико уметника 
из европских земаља и иницирала 
идеју да направимо изложбу на којој 
бисмо кроз своје фотографије пред-
ставили главне градове Европе. 
Постојала је могућност и визуелног 
и аудио представљања. На крају се 
11 фотографа из различитих земаља 
окупило у Паризу. Фотографије које 
смо денели у Бидимпешту нису део 
неког нашег ранијег ангажовања, 
већ су рађене специјално за ову из-
ложбу. Међу нама самима осим за-
дате теме, а то су главни градови Ев-
ропе, није било неких посебних до-
говора о томе шта ћемо приказати и 
био је велики изазов видети шта су 
колеге донеле.
Идеја је била да прикажемо Евро-

пу кроз њене главне градове јер смо 

сматрали да су они 
огледало целе једне 
државе. Услов је био 
да фотографије не 
личе на разгледнице, 
већ да буду уметни-
ково виђење дитич-
ног града, да то буде 
његов особен печат. 
Најчешће се полази-
ло од детаља, који 
међутим могу много 
да кажу о средини у 
којој је настала фото-
графија.
Да ли је Београд и 
раније био за-
ступљен у вашем 
стваралаштву 
или сте о њему 
почели да раз-
мишљате тек ка-
да сте чули за те-
му изложбе?
– Ја сам и раније 

радила фотографије 
у Београду, али више 
портрете у затворе-
ном простору. Тема 
ове изложбе повукла 

ме је да изађем напоље 
и да успоставим контакт са градом, 
што је у првом тренутку било врло 

тешко с обзиром да ја никада нисам 
била тзв. улични фотограф. Међу-
тим, брзо сам се уживела у своју но-
ву улогу и приметила како је Београд 
врло шаролик град. Поједини њего-
ви делови су сушта супротност је-
дан другоме, па су ме тако путеви 
водили и тамо где иначе сигурно не 
бих залазила. Примера ради, радила 
сам и у Миријеву и овековечила 
Београд и из те перспективе.
С обзиром да сте Српкиња која 
је рођена у Паризу, да ли сте 
Београд посматрали као свој 
или пак као страни град? Да ли 
сте приметили неке од оних де-
таља који само странцима па-
дају у очи, а житељима обично 
остану непримећени?
– Мој присуп је био доста инти-

ман, али су сви људи који се јављају 
на мојим фотографијама пролазни-
ци. Они су у суштини анонимуси, 
али сам ја са њима имала неки спе-
цифичан контакт. Мислим да се тај 
емотивни приступ и види на мојим 
фотографијама. Оне нису само су-
вопарни документи типа – е, ово је 
Београд. Гледала сам га више из-
нутра него са стране и углавном сам 
се стављала у ту позицију.
Да ли на лицима људи који се 
појављују на вашим фотогра-

фијама посматрач може да за-
кључи о ком поднебљу се ради, 
односно да није реч о становни-
ку Париза, на пример?
– Мени је то комплетно Балкан 

јер на овим мојим фотографијама 
постоји комуникација између про-
лазника и позадине. Ту релацију не 
налазим у Паризу, то ми се дешава 
само на Балкану. То је сигурно зато 
што на Београд гледам другим очи-
ма него на Париз, према којем ипак 
наступам као неко ко га познаје. Та-
мо где живите, многе ствари вам 
промакну, а приликом сваког долас-
ка у Београд пробуди се моја радоз-
налост и потреба да објективом за-
бележим оно чега у Паризу нема. 
Међутим, овога пута сам се трудила 
да не уђем у добро познати шаблон 
који имају западњаци када је у пи-
тању њихово гледање на источни, 
сиромашнији део Европе. Поје-
динци на мојим фотографијама су 
често у својим бригама, погнуте 
главе, али сам за разлику од мојих 
западних колега покушала да им 
дам поeтични тон тиме што сам их 
уклопила у одговарајуће окружење.
Када сте први пут осетили 
жељу да свет око себе забеле-
жите оком камере?
– Фотографију сам заволела када 

сам имала 17 година и желела сам то 
да студирам. Али пошто у Францус-
кој то није могуће у првим годинама 
студија, уписала сам филм и преко 
њега се поново вратила на фотогра-
фију. Од тада па до данас непреста-
но ме интересује релација између 
покретних и статичних слика. Од 
пре годину дана сам независни фо-
тограф и пре свега ме интересују 
поетично-документарне фотогра-
фије. То су ситуације које имају везе 
са реалношћу, које имају у себи и не-
што документарног, али ипак нису 
само то. Фотографије које су изло-
жене у Будимпешти прати и звук 
песме „Тихо појте сићени славуји”, 
коју је отпевала моја бака. Посетио-
ци изложбе добијају слушалице и 
док посматрају фотографије уједно 
слушају и ту дивну песму. Она се 
потпуно уклапа у ту серију мирних 
фотографија.
Иначе, ја Београд видим као град 

који је на неки начин стао, али у ко-
ме се истовремено и доста тога ра-
ди, и управо је тај парадокс једна од 
мојих тема.
Од уметничке фотографије, као 
ни од других видова уметности, 
на овим просторима се тешко 
може живети. Да ли је то слу-
чај и у Паризу?
– Ни ја, нажалост не живим од 

 тога. Радим друге послове да бих 
финансирала своје пројекте везане 
за фотографију. Примера ради, од 
продаје својих фотографија не могу 
да зарадим ни за покривање трош-
кова њихове израде. Ту равнотежу 
је могуће постићи, али се она мора 
тражити годинама, врло стрпљиво. 
И у овој области постоје спонзорс-
тва, чак и на нивоу државе. За ову 
изложбу смо користили и те видове 
помоћи, како у Француској, тако и у 
Мађарској.

Драган Јаковљевић

Даница Бијељац

Београд „у пролазу”
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Песник М. филозофира
о близини и даљини

У јулском предвечерју песник М. је с пла-
нинсклог узвишења посматрао свој град, 
удаљен, а ипак тако близак, као да је само ње-
гов, играчка на длану, и одједном, без икаквог 
ваљаног разлога, осетио силну глад за живо-
том, за свим оним што је могао, а пропустио 
да учини и проживи у Б, најлепшем и најруж-
нијем граду на овоме свету, и том нагло надо-
шлом осећању посветио следећу песму:

Близу и далеко
Кад нам се приближи
далека даљина
а удаљи све
што некад близу беше
и кад све незнање
прерасте у знање
када све нејасно
одједном
постане јасно
још увек није касно
да схватимо живот
и свет
као редак
планински цвет
да удахнемо
боје и лепоту
осетимо земљу
ваздух ватру и воду
и од њих у себи
саградимо град
да нас испуни
до врха постојање
то нам је храна
за дуго путовање

Милан Степанов

База података НБС
на Гуглу

Један од највећих интернет претраживача Гугл 
прошлог месеца је свом претраживачу научних 
база података прикључио и целокупну мрежу 
дигиталних база Народне библиотеке Србије, 
Кобсон. „Гугл се недавно обратио Народној биб-
лиотеци са предлогом о сарадњи који је већ реа-
лизован, и све што се налази у нашим Кобсон ба-
зама већ је доступно преко Гоогле претражива-
ча”, каже Сретен Угричић, управник НБС и до-
даје да су у току преговори са Гуглом и око та-
козване масовне дигитализације националне 
баштине, што је сарадња коју Гугл реализује са 
неколико највећих светских библиотека.
Сретен Угричић истиче још један пројекат 

изузетног значаја не само у локалним оквирима. 
Наиме, Народна библиотека Србије водиће про-
јекат дигитализације ромске културне баштине 
на тлу Европе за потребе Европске библиотеке 
(ТЕЛ), у чијем Управном одбору седи и управ-
ник НБС. „У сарадњи са Фондацијом Next Page 
из Бугарске, НБС ће координирати и организова-
ти читав посао, и баш као што радимо на српс-
ким колекцијама у оквиру Европске библиотеке, 
радићемо и на стварању ромских колекција.”, ис-
тиче Сретен Угричић.

Премијера
у Театру „Јоаким Вујић”

Крај позоришне сезоне у крагујевачком Театру 
„Јоаким Вујић” обележен је још једном премије-
ром. На Великој сцени крагујевачког театра пре-
мијерно је изведен комад Жана Женеа „Слуш-
киње”, у режији Ивоне Шијаковић из Београда, 
којој је ова представа била дипломски испит. У 

„Слушкињама”, поред познате и признате Гори-
це Поповић (прве глумачке кораке начинила у 
Крагујевцу), играју и две младе Крагујевчанке – 
Дарија Нешић и Невена Брзаковић, којима је, као 
и редитељки Ивони Шијаковић, поменута пре-
мијера била допломски испит. Управник Театра 
„Јоаким Вујић”, Драган Јаковљевић изјавио је за 
дневни лист Данас да су „Слушкиње” класично 
дело авангардне драме, које млади уметници у 
овдашњем позоришту покушавају да прочитају 
на нов, модеран начин, примерен њиховом сен-
зибилитету.

Пројекат o питањима миграција 
унутар Европске уније

Пројекат „Europoly – the European Union 
Identity Trading Game” београдског уметника Де-
јана Калуђеровића, који се бави питањем мигра-
ција унутар Европске уније, представљен је у 
Италији, у оквиру годишње изложбе „Уметност 
у центру”, чији је уметнички директор Мике-
ланђело Пистолето. Пистолето је за овогодишњу 
изложбу одабрао тему игре, коју је представио и 
2002. у Торину, као уметнички директор догађаја 
који је назвао „Велика социјална игра”.
На изложби која траје до 12. новембра, пред-

стављени су пројекти међународних уметника и 
група који користе игру као средство за истражи-
вање, комуникацију и интервенисање у различи-
тим областима друштвеног живота. Калуђеровић 
је у инсталацији „Еурополи” трансформисао поз-
нату игру „монопол” у лавиринт у којем су путе-
ви и процедуре увек несигурни, попут могућнос-
ти добијања или губитка држављанства, углав-
ном одређене случајношћу. Калуђеровић је раз-
вио „Еурополи” уз подршку Европске културне 
фондације и Лав Диференце, уметничког покрета 
за интермедитеранску политику. Осим његовог, 
изложба обухвата и радове чији су аутори Еми-
лио Фантин, Беатрице Катанзаро и Мићеле Фон-
тана, Рафаеле Де Грот, Андреја Кулунчић, Биг 
Хоп, Михаел Асхауер и други.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Устанак у Македонији
Када је 976. умро цар Јован Цимискије, у Византији су избиле борбре 

око престола, а у Македонији је – у једном делу некадашњег Симеоновог и 
Петровог Бугарског царства – плануо устанак. Устанак су повели синови 
„комиса” Николе, локалног властодршца у пределу Преспе и Охрида, та-
козвани „комитопули”, Давид, Мојсеј, Арон и Самуило. Пошто су му браћа 
изгинула у борбама или била уклоњена, после неког времена на челу ус-
танка је остао Самуило који се прогласио за цара Бугара, чиме је показао 
да му је циљ да обнови некадашње Симеоново и Петрово царство. За њега 
је била повољна околност што је нови византијски цар Василије II (976-
1025) био заузет борбом са супарницима те није могао да своје снаге упот-
реби против устанка. Устанак се ширио на све веће територије и Самуило 
је после низа успешних похода против византијских одреда заузео Маке-
донију, Тесалију, Епир, бугарске земље између Дунава и планине Балкана, 
и територије на западу до Београда и Сирмија.
Пошто су и Србија и приморске кнежевине биле на путу Самуилове екс-

панзије, јасно је да су биле угрожене од македонско-бугарског цара. У 
Дукљи је у то време владао кнез Јован Владимир који је признавао врхов-
ну власт византијског цара и био у добрим односима са византијским на-
месницима у Драчу. Пошто Јован Владимир није хтео да се добровољно 
потчини Самуилу, пред крај X века, вероватно око 998. године, Самуило се 
окрене против Дукље. Јован Владимир је био присиљен да се повуче на 
планину Облик код Скадра, али није имао снаге да се у отвореној борби 
супротстави далеко надмоћнијем непријатељу па се предао да би поште-
део своје људе. Владимир је одведен у Преспу, а Самуило је наставио по-
ход. Заузео је Драч, нападао на Улцињ, Котор и Дубровник, опустошио 
Далмацију до Задра, а у повратку и Босну и Србију.
Према житију Јована Владимира, које је у скраћеном облику сачувано у 

Летопису попа Дукљанина, Самуилова ћерка Косара је једном измолила 
дозволу од свог оца да са служавкама сиђе у тамнице и измије главе и опе-
ре ноге заробљеницима. Том приликом се упознала са Владимиром кога је 
одмах заволела, а потом се, уз очев пристанак, и удала за њега. Самуило је 
после тога у Дукљи поново дао власт Јовану Владимиру, као свом зету. 
Слично је поступио Самуило и са намесником Драча за кога је удао своју 
ћерку Мирославу и вратио му драчку област на управу.
Прича о Јовану Владимиру његовом женидбом није завршена.

Предраг Степановић

Тренутак за памћење

К ао што ти већ јавих, последњих недеља нам је била актуелна техничка 
модернизација. Чујем да си се и ти опремила, па рекох да ти пренесем 
шта се прича наоколо о замкама које нас вребају. Трeнутaк кaдa схвa-

тиш дa je твој рaчунaр уједно и твој приjaтeљ, сaрaдник и дeo твог тимa je, 
кажу, зa пaмћeњe. То значи да прихваташ да живиш у дигитaлнoм свeту сa 
свим његовим пoслeдицaмa – добрим и лошим. У добре си се већ уверила: нај-
зад успеваш да будеш на више места у истом тренутку, што виртуелно 
што лично; да на свом столу имаш сва могућа светска сазнања па на енцик-
лопедије сада гледаш као на наивана дечја штива; да ти разносачи из супер-
маркета долазе на ноге а ти им само љубазно климнеш главом из фотеље; 
да из свог живота елиминишеш банку и пошту и њихове надрндане шалте-
руше; да у три минута упознаш петорицу добрих типова и да са некима од 
њих раскинеш „везу” једним кликом миша, без суза или грчева у стомаку.
Све је, дакле, лакше и брже. Да ли је и лепше, не знам. Али, не бих био искрен 

када ти не бих пренео и нешто од онога што ми је дошло до ува о наличју овог 
савезништва: акo нoсиш лaптoп сa сoбoм, jeднo рaмe ћe ти увeк бити нижe oд 
другoг, а мoждa ћeш сe и мало пoгрбити. Нe тoликo oд нoшeњa, колико oд 
нeпрaвилнoг сeдeњa и даноноћног типкaњa пo тaстaтури. Aкo сe бaвиш 
пoслoм кojи зaхтeвa мaлo вишe кликтања мишем, мoждa ћe ти сe у нeкoм 
трeнутку нa дeснoj нaдлaници пojaвити нeкa чуднa избoчинa. Нe брини, 
врeмeнoм ћe нeстaти. Зaбoрaвићeш нa уoбичajeнo врeмe дoручкa, ручкa и 
вeчeрe, тoпли oбрoк зaмeнићe тoплa пица, a жeђ гaсиш кoкa-кoлoм кoja те 
пoрeд кaфe држи у стaњу припрaвнoсти дa нe зaспиш, jeр aкo си вeћ сeдeла 
читaвoг дaнa, нoћ je и те какав сaвeзник у твом пoслу. Нa твој инaчe нoрмaлaн 
струк oдjeдaнпут ћe сe прилeпити масне наслаге, a зaрађeни нoвaц углaвнoм 
ћeш трoшити у кoзмeтичким сaлoнимa нa рaзнe велнес курe и aнтицeлулит 
трeтмaнe. Али ипак, нe дaj бoжe дa се том твом беспоговорном пословном 
сараднику нeштo дeси, јер ћеш видети да тoлику тугу и хистeриjу ниси осе-
тила још од средње школе, када те је шутнуо први дечко. Дoбрa стрaнa овог 
убрзања твоје животне траке бићe у тoмe штo ћeш бржe oсeтити пoслe-
дицe овако нeздрaвo скоројеног живoтa и нaкoн силних мeдицинских пo-
кушaja, зaвршити сa рaдикaлним плaнoм кaкo дa прoмeниш свoj живoт. За 
почетак притисни „оф” и пусти свог немуштог лаптоп сарадника на добро 
заслужени одмор. Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Врло повољна акција

Главна тема прошле недеље у Србији јесте 
тзв. Акциони план за окончање сарадње с 
Хашким трибуналом, који би српској влади 
могао да донесе наставак преговора са Европс-
ком унијом, упркос нерешеном случају Ратка 
Младића. Из Брисела су чак стигле најаве да 
би Европска комисија већ у септембру могла 
да настави прекинуте преговоре са Србијом, 
само ако Акциони план буде „довољно 
убедљив и конкретан”.
Поред Комисије неопходно је да се о свему 

позитивно изјасни и Хашки трибунал, из којег 
је, пак, стигла порука да су они „више за ак-
цију, а мање за планирање”. Шта ће европски 
званичници рећи чућемо ускоро, јер ће Војис-
лав Коштуница свој План представити у Бри-
селу (17. јула), на маргинама састанка Савета 
министара ЕУ. Званичници у Бриселу, наиме, 
надају се да би Младић могао да буде пребачен 
у Хаг пре евентуалних превремених избора у 
Србији који би, како се наводи, могли да буду 
одржани у новембру. На Западу, такође, верују 
да је Коштуница сада решен да ухапси Мла-
дића, а не само да покуша да испослује његову 
добровољну предају.
На другој страни, сарајевски „Дневни аваз” 

тврди, позивајући се на „више поузданих изво-
ра”, да би Босна и Херцеговина, заједно са Ср-
бијом и Црном Гором, можда и до краја јула 
могла да добије шансу да буде посматрач или 
чак условни члан програма НАТО-а Партнерс-
тво за мир. Саговорници „Дневног аваза” наво-

де да је највећи разлог за „попустљивост” Запа-
да према Србији, БиХ и Црној Гори – Косово. 
„Србија, након одласка Црне Горе и пред-
стојећег губитка Косова, постаје ’рањена звер’ 
Балкана. Либералне и прозападне снаге у Ср-
бији суочене су са све већим падом популарнос-
ти и мора се размотрити начин да се то зауста-
ви. Отварање врата за европске и евроатлантске 
интеграције могло би променити ситуацију”, 
каже дипломата који је тражио анонимност.
Српски медији, међутим, пишу да се баш у 

вези с питањем Косова последњих недеља 
ствари мењају. Неки западни аналитичари који 
су, наводно, до пре свега неколико месеци би-
ли уверени да ће Косово до краја године бити 
независно, сада помињу и неке друге могућ-
ности, па чак и поделу покрајине, коју је Кон-
такт група, као и Влада Србије, одбацила као 
могућност. Као главни разлог за напрасно по-
мањкање убеђености у Београду се помиње 
став Русије, која је неколико пута јавно рекла 
да решење мора бити договорено и да Запад не 
може Србији да наметне било које решење које 
њој не одговара. Пошто је чланица Контакт 
групе и стална чланица Савета безбедности, 
позиција Русије не може да се пренебрегне, по-
готово што још једна стална чланица Савета 
безбедности има исти став. Кина је, наиме, од-
лучила да, што се Косова тиче, потпуно подр-
жи позицију Москве.
И на крају, да не заборавимо шта кажу они 

који нису склони романтичним представама о 
стварности. Ти и такви, дакле, сматрају да је 
Србија мала земља, а да су Русија и САД вели-
ке силе. И да се став Москве преко ноћи може 
променити, само ако из Вашингтона стигне 
нека примамљива понуда. Уосталом, не би би-
ло први пут да нас Руси оставе на цедилу.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Скупови

у част Николе Тесле
Поводом 150 година од рођења Николе Тесле ши-

ром света, од Перта у Аустралији, Београда, па до 
родног Смиљана, одржано је више манифестација у 
част славног научника. Председник Србије Борис 
Тадић заједно са својим домаћинима председником 
Хрватске Стјепаном Месићем и премијером Ивом 
Санадером, био је на свечаности у Смиљану. Том 
приликом у Теслином родном селу откривен је Спо-
меник Николи Тесли. Онај стари је, да подсетимо, 
срушен за време тзв. Домовинског рата.

Емотивни говор
Карле дел Понте

Судско веће Хашког трибунала прекинуло је 
на почетку суђења седморици официра Војске 
Републике Српске за геноцид и злочине у Среб-
реници, говор главне тужитељке Карле дел Пон-
те пошто је оценило да она, противно ранијем 
налогу већа, држи уводну реч служећи се „емо-
цијама”. „У мом говору нема емоција, уопште не-
ма – то су само чињенице”, назначила је Дел Пон-
теова, повишеним гласом и гестикулирајући, 
што је међу посматрачима изазвало смех.

Светска баштина
у опасности

Пећка патријаршија, Грачаница и црква Бого-
родица Љевишка у Призрену уписанe су на Лис-
ту Светске културне и природне баштине, на 30. 
заседању Унесковог Комитета за светску башти-
ну у главном граду Литваније Виљнусу. Под за-
једничким називом „Средњовековни споменици 
на Косову”, као екстензија манастира Дечани 
(који је на Листи од 2004. године), та културна 
добра истовремено су стављена и на Листу Свет-
ске баштине у опасности, ради обезбеђивања 
њихове адекватне и целовите заштите. Поред те 
споменичке групе, у Србији се налазе још два 
споменика Светске баштине – Стари Рас у Со-
поћанима и манастир Студеница.

Израел не обара
палестинску владу

Израелски премијер Ехуд Олмерт изјавио је 
прошле недеље да Израел неће покушавати да обо-
ри палестинску владу коју предводи Хамас, али да 
су лидери те групе директно умешани у терори-
зам. „Немамо неку нарочиту жељу да обарамо вла-
ду Хамаса. Имамо жељу да зауставимо тероризам 
над израелским народом”, изјавио је Олмерт. Изра-
елски премијер такође је одбацио критике међуна-
родне заједнице на рачун израелске офанзиве у 
појасу Газе. Према Олмертовим речима циљ војне 
акције јесте да се изврши притисак на Палестинце 
да ослободе отетог израелског војника, као и да се 
зауставе ракетни напади на циљеве у Израелу.

Нови масакр у сунитском 
предграђу Багдада

У Јихаду, сунитском предграђу Багдада, у бли-
зини аеродрома припадници шиитске милиције 
убили су прошле недеље најмање 40 људи, уг-
лавном сунита, чиме су поново оживели страхо-
ви од избијања грађанског рата. Сведоци су изја-
вили да су наоружани нападачи, од којих су неки 
били и маскирани, поставили блокаду на глав-
ном путу у Јихаду када су заустављали све ауто-
мобиле и легитимисали возаче. Они који су има-
ли сунитска имена убијени су, а шиитима је про-
лаз био слободан. Крвопролиће је трајало неко-
лико сати, изјавио је Алаа Маки, портпарол ирач-
ке исламске партије, једне од главних сунитских 
партија. За најновија убиства недужних цивила 
Маки је оптужио Махди армију, шиитску мили-
цију лојалну Моктаду ал Садру.

Акција руских снага безбедности у Ингушетији

Ликвидиран Шамил Басајев
Лидер чеченских побуњеника Шамил Басајев 

убијен је прошле недеље у специјалној опера-
цији руских снага безбедности у Ингушетији, 
изјавили су руски обавештајни званичници. Ба-
сајев се терети за бројне терористичке нападе у 
Русији, укључујући и опсаду школе у Беслану 
2004.
Шеф Федералне службе безбедности Николај 

Патрушев пренео је током сусрета с руским пред-
седником Владимиром Путином да је Басајев 
убијен у ноћи између недеље и понедељка у Ин-
гушетији, републици која се граничи с Чече-
нијом. Патрушев је рекао Путину да је у опера-
цији убијено још неколико побуњеника.
Убиство Басајева руски председник је назвао 

„заслуженом казном” за терористичке нападе 
као што је био Беслан и многи други. Путин је 

додао да је упркос убиству Басајева, претња од 
терористичких напада и даље висока. Шеф Фе-
дералне службе безбедности је додао да за лик-
видацију Басајева „треба захвалити руској обаве-
штајној служби у иностранству”.
Чеченски премијер Рамзан Кадиров изјавио је 

да вест о убиству вође чеченских побуњеника 
Шамила Басајева представља „велику срећу за 
читав чеченски народ и Русију”, изражавајући 
истовремено жаљење што није био у прилици да 
га лично убије.
Убијени лидер чеченских сепаратиста Шамил 

Басајев налазио се у једном од аутомобила који је 
пратио камион са експлозивом, а који је дигнут у 
ваздух, наводи РИА Новости позивајући се на 
полицијске изворе у Ингушетији. Алу Алканов, 
председник проруске владе Чеченије, изјавио је 
да ће убиство лидера побуњеника вероватно „не-
поправљиво поткопати чеченски побуњенички 
покрет”.
Басајев је био један од најпознатијих лидера 

чеченских побуњеника и најтраженији човек у 
Русији због тероризма и масовних убистава, а 
САД и УН су га 2003. године укључиле у списак 
међународних терориста. Други лидер побуње-
ника Дока Умаров обавезао се прошлог месеца 
да ће побуњеници постепено смањити нападе 
против руских снага. На Интернет сајту чеченс-
ких сепаратиста наводи се да су „окупатори” из-
вестили да су у специјалној операцији ликвиди-
рали Басајева, али да се њихова управа за сада 
„уздржава од било каквог коментара”.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Дан жалости у Русији
У Русији је прошле недеље обележен 

Дан жалости у знак помена на жртве ави-
онске несреће у сибирском граду Иркутску. 
У свим градовима заставе су биле спуште-
не на пола копља, у црквама су одржане 
посебне молитвене мисе, док је на телеви-
зијама емитована само озбиљна музика.
Државно тужилаштво је саопштило 

да се разматрају три верзије узрока не-
среће: техничка неиправност авиона, 
тешки метеоролошки услови и могућа 
грешка пилота. У авиону се налазило 195 
путника и осам чланова посаде, од којих је 
удес преживело 72. Број погинулих је 131. 
Најмање 12 путника у авиону били су 
странци из Белорусије, Пољске, Кине, Не-
мачке и Азербејџана.

Ударац за побуњенике
Убијени лидер чеченских сепаратиста 

Шамил Басајев налазио се у једном од ау-
томобила који је пратио камион са екс-
плозивом, а који је дигнут у ваздух, наводи 
РИА Новости позивајући се на полицијске 
изворе у Ингушетији. Алу Алканов, пред-
седник проруске владе Чеченије, изјавио је 
да ће убиство лидера побуњеника вероват-
но „непоправљиво поткопати чеченски 
побуњенички покрет”.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Сећаш ли се Золи Стелт
Какав би то филм био! Једну малу, скоро не-

видљиву земљу усред страшне бурне ноћи на-
падају мали, скоро невидљиви авиони. Авиони 
су амерички, али унутра нема Американаца, 
ако не рачунамо њихов дух, а земља је дакако 
српска, али главни јунак није Србин него син 
Румунке и Мађара.
Он се зове Золтан Дани, бивши командант 

3. дивизиона 250. ракетне бригаде Противваз-
душне одбране (ПВО). Његова је јединица за 
време бомбардовања прешла 100.000 киломе-
тара. Американци су их директно гађали 23 
пута – и ништа. Али је зато Золи два пута 
гађао Американце и оборио их! То је била пра-
ва сензација, такозвани спектакл – „невидљи-
ви” ловац бомбардер Ф-117А, звани „ноћни со-
ко”, понос и дика америчке „стелт” техноло-
гије, лежи забоден на нос у сремском блату 
покрај Буђановца. Усред тамне бурне ноћи 
Феруз паша тј. амерички председник Клин-
тон из сна скочи! У ствари, у Америци је био 
дан, кад му је Дани покварио сан. Зато је Золи 
у то време био амерички непријатељ намбр 
ван (бр. 1). Специјална ловачка ескадрила НА-
ТО позната као „Дивља лисица”, задужена за 
уништавање радарских и ракетних система 
на земљи, њушкала је и трагала за Данијевом 
екипом, налазила их на тренутак, пуцала из 
виса, ал̀  ништа. Онда је Золи свом нишанџији 
Сенаду (такође српски јунак, али невидљиви 
муслиман), рекао да притисне дугме и опет 
им оборио авион, али овај пут видљиви ловац 
Ф-16.
Једина, дакле, два америчка авиона која су 

Срби оборили за време бомбардовања дело су 
мањинца Золија. Срби, који су у филму на ис-
тој страни са Американцима, јер све време 
хоће да уђу у НАТО, а ови их бомбардују да ви-
де колико су спремни за Партнерство за мир, 
на крају рата и после проглашења мира имају 
у рукама мало врућег кромпира – пуковника Зо-
лија.
Шта му је то требало да им обара авионе, 

кад су нас људи само бомбардовали! На велике 
је муке Золи ставио српске генерале.
Е, мој брале. И онда га ови лепо смене са мес-

та команданта јединице и нађу му добар посао 
референта. Мало је фалило да га одликују, али 
су заборавили. Што и да га одликују због не-
видљивих авиона! У филму га, заправо, одли-
кују, али невидљивим орденом Народног хероја. 
После су га још мало шетали, пребацивали с 
положаја на положај, не би ли некако заварали 
траг Американцима, који су их стално запит-
кивали шта је с оним Золијем, и није ваљда да 
таквог забушанта још држе у својим редови-
ма. Како ти Срби мисле да уђу у НАТО са тако 
проблематичним командантом! Онда је Золи 
видео да је боље да се сам склони и отишао у 
пензију.
Золија сада траже неки Арапи да буде инс-

труктор њихове противваздушне одбране у 
евентуалном рату против САД. Једна од вели-
ких сила, стална чланица Савета безбеднос-
ти, за исти посао, али против Арапа, понуди-
ла му је месечну плату од 40.000 долара и екс-
клузивни смештај за његову породицу. Али Зо-
ли неће. Лепше му је да буде невидљив. У та-
штиној кући у селу Скореновац, близу Ковина, 
меси колаче и развлачи коре за пите са вишња-
ма. Нашао је мир у пекарском свету. Тренутно 
ради на невидљивом буреку за америчко тр-
жиште.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Позивам вас, уважени представници водећих 
земаља слободног и демократског света, да за 
тренутак покушате да сопствену домовину за-
мислите у положају државе од које се тражи да 
једној агресивној етничкој групи (која, узгред ре-
чено, већ има у непосредном суседству своју 
државу) просто уступи део земље из којег је на-
ција потекла, и који је у историји везан за време-
на њеног највећег процвата. Заиста, која би де-
мократска држава на тако нешто пристала? 
Верујем да делимо заједничко уверење да би то у 
основи био акт принуде и правног насиља, и нема 
те демократске државе која би се са таквим 
поступком могла помирити. На основу изложе-
ног, уверен сам да можете са дубљим разуме-
вањем да сагледате неодрживост захтева за 
независност јужне српске покрајине. И молим 
вас да не заборавите стару истину да рђави ис-
торијски обрти имају тенденцију да се по-
нављају, као и да ниједан човек и ниједна држава 
никада нису острво за себе.

Војислав Коштуница,
српски премијер

(одломак из обраћања Савету безбедности)

Треба поштовати принципе реалности, а ре-
алност је да у тој покрајини 90 одсто људи же-
ли независност. Мислим да треба бити свестан 
тога да међународно право није савршено нити 
дефинитивно, оно еволуира и мора да прати ре-
алности и промене у перцепцији те реалности од 
стране међународне заједнице. Тако да можете 
на крају ове године, или не знам ни ја кад, имати 
једну нову одлуку тог истог Савета безбеднос-
ти која ће такође имати међународну правну 
вредност и која ће можда бити различита од 
Резолуције 1244, а узимаће у обзир неку нову си-
туацију и нову перцепцију неке ситуације.

Иг Перне,
амбасадор Француске у Србији

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Потписан први међународни споразум између 
Србије и Црне Горе

Добросуседски односи
на бази чистих рачуна

Министри финансија Србије и Црне Горе 
Млађан Динкић и Игор Лукшић и гувернери 
централних банака две државе Радован Јелашић 
и Љубиша Крговић потписали су прошле недеље 
у Влади Србије Споразум о регулисању чланства 
у међународним финансијским организацијама 
и разграничењу финансијских права и обавеза 
бивше државне заједнице. Ово је први међуна-
родни споразум који је склопљен између две 
државе после осамостаљења Црне Горе и да би 
био пуноважан потребно је да га ратификују пар-
ламенти обеју држава.
Како је најављено, црногорски праламент ће 

то урадити веома брзо јер се Црној Гори жури да 
аплицира за чланство у свим финансијским ор-
ганизацијама, док ће парламент Србије то учи-
нити тек на јесен, највероватније у септембру, 
што ничим не доводи у питање чланство Србије 
од ММФ до Развојне банке Савета Европе, јер је 
споразумом предвиђено да Србија наставља 
чланство у овим организацијама.
Аплицирање Црне Горе у свим финансијским 

организацијама коштаће ову државу 1,5 милиона 
евра, али договор око поделе финансијске имови-
не добијене у процесу сукцесије практично ће 
покрити највећи део ових трошкова, потврдио је 
Игор Лукшић. Обе државе сагласиле су се да се 
део девизних резерви и злата које је СРЈ добила у 
том процесу подели тако што ће 94,12 одсто при-
пасти Србији, а 5,88 одсто Црној Гори, док су ду-
гови већ разграничени. Србија има дуг према 
свету у износу од 8,8 милијарди евра, укљу-
чујући и око 600 милиона евра нерегулисаних 

обавеза према Либији, Кувајту и Кини, док је дуг 
Црне Горе око 750 милиона евра.
Представници обеју држава изразили су вели-

ко задовољство што је посао на усаглашавању 
ставова у веома кратком року од само три недеље 
успешно завршен чиме је, како је оцењено, ЕУ и 
свету послата порука да ће се добросуседски од-
носи двеју држава успешно надаље развијати, 
али на бази чистих рачуна и да ће и сва преоста-
ла питања раздруживања бити одговорно и брзо 
решена. У прилог томе иде и најава министара 
финансија Србије и Црне Горе о веома брзом пос-
тизању сагласности око исплата пензија грађа-
нима Србије који живе у Црној Гори и грађанима 
Црне Горе који живе у Србији.
Питање исплате старе девизне штедње није 

предмет овог споразума, али је, како је објаснио 
Лукшић, договорено да Влада Црне Горе преуз-
ме исплату обавеза оним грађанима који још то 
право нису остварили јер су штедели у банкама у 
Србији, а нису њени држављани. „Гранични” 
случајеви, а таквих има и у односима са другим 
бившим чланицама СФРЈ, биће решавани у на-
ставку процеса сукцесије.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Девизне резерве
6,8 милијарди евра

Укупне девизне резерве Србије износе 6,8 
милијарди евра, саопштила је прошле не-
деље Народна банка Србије. Девизне резер-
ве на крају јуна достигле су 6,3 милијарде 
евра, док је код пословних банака било 433 
милиона евра. У првој половини године ре-
зерве су повећане за 1,4 милијарде и обез-
беђују покривеност новчане масе од 368 од-
сто. Прошлог месеца је извршена и пре-
времена отплата четвртине дуга ММФ 
од 190 милиона евра, инокредиторима је 
исплаћено 42,9 милиона евра, а по основу 
старе девизне штедње и Зајма за привред-
ни препород 56,9 милиона евра.

Афоризми
Пажња, пре пуштања уста у рад, укључите мо-

зак.

Ко добро риче, добија лавовски део.

Овде је некад било Панонско море. Сада је мр-
тво.

Бележим све вицеве, јер тешко памтим имена 
најпознатијих руководилаца.

Савршени злочин је кад против убице не сме 
ништа да се каже.

Све деобе рађају сеобе.

Док нам је био жив бравар, сва врата су нам би-
ла отворена.

Не летимо у облацима, ово је слободан пад.

Маркс је говорио о ослобађању рада, али не од 
резултата.

Зашто нам подмећете кукавичја јаја ако нема-
те своја.

Многе промене би стварно требало следити, 
али немамо толико леда.

Кад је систем ван памети, паметни морају 
ван.

У руководству су све познате личности. Нема 
ни једног Незнаног јунака.
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Српски језички камп „Вук Караџић” у Балатонфењвешу
Састави ученика

5. разреда
Језички камп

у Балатонфењвешу
Први дан највише су ми се свиде-

ла светла која ноћу осветљавају Ба-
латон. Други дан смо ишли на зани-
мање и упознали наше учитељице 
Анђу Миловановић и Љубинку 
Георгијевић.У среду смо ишли у Се-
кешфехервар где смо посетили лепу 
цркву и шетали се градом. У петак 
смо имали главне пробе, а увече смо 
јели роштиљ који су нам спремале 
наставнице. После вечере смо доби-
ли лубенице. Данас је субота, седим 
у клупи и пишем састав о најлеп-
шим доживљајима у кампу. Надам 
се да ће и овај дан бити супер. Нажа-
лост сутра идемо кући. Ја ћу и сле-
деће године доћи у Балатонфењвеш.

Кинга Пајко
Српска школа – Батања

Мој најлепши 
доживљај у кампу

У овом кампу има доста одлич-
них и занимљивих доживљаја, а је-
дан од таквих је када сам са другари-
ма био у огромној, величанственој 
играоници. Прво смо купили жето-
не за игре које су биле тамо, а онда 
испробали све. Највише ми се свиде-
ло пуцање из ласерског пиштоља, 
игра стоног хокеја са паком и би-
лијар. Када смо изашли из играони-
це купили смо шећерну вуну и поје-
ли је у сласт. Ја сам купио вуну од 
малине, јагоде и зелене јабуке. Док 
смо се сладили шећерном вуном, 
шетали смо се крај језера Балатон и 
дивили се његовој лепоти. Убрзо 
смо у језеру видели пуно малих 
змија којима је глава вирила из воде 
и схватио сам да траже храну. После 
неког времена видео сам једну змију 
која је држала рибу у устима. То је 
био крај овог узбудљивог доживљаја 
који се догодио на језеру Балатон.

Петар Аранитовић
ОШ „Мила Ђ. Милићевић” 

Београд

Мој најлепши 
доживљај у кампу

Ове недеље сам био у језичком 
кампу у Балатонфењвешу. Најлеп-
ши догађај ми је био када сам играо 
финале у фудбалу.
Било је врло напето. На полувре-

мену резултат је био нула- нула. Чак 
сам у току утакмице морао да пли-
вам по лопту, јер је упала у Балатон. 
На почетку другог полувремена је 
противник био бољи, али смо схва-
тили да морамо да прикупимо сву 
снагу и „да се освестимо”, па смо 
почели са жестоком игром.
На крају утакмице и даље је било 

нула –нула што је значило да ће сле-
дити продужеци.
Имали смо много шанси, три пу-

та сам погодио стативу. И поред ве-
лике жеље ништа нам није улазило 
у мрежу. Да би одредили победника 

шутирали смо пенале. Нажалост 
мој друг је промашио гол и ми смо 
изгубили. Нисам био тужан, јер смо 
одиграли једну одличну утакмицу. 
Ја много волим фудбал и због тога 
су сви моји лепи доживљаји везани 
за спорт.

Сигуран сам да ћу и следеће годи-
не доћи у камп.

Ален Рамадани
Српска школа – Будимпешта

Састави ученика
3. и 4. разреда

Како се проводим
у кампу на Балатону
Време није баш као што сам оче-

кивао, али у кампу је све друго од-
лично.
У осам сати се будимо и крећемо 

на доручак. Доручак је одличан. 
После тога су језичка занимања. 
Њих воде учитељице Мирјана Жи-
вић и Олга Гујаш. После тога је хор 
на којем учимо разне песме. Затим 
је моје омиљено занимање, драмска 
секција. Ту учимо да глумимо и иг-
рамо се разних игара. После тога 
идемо на ручак, а онда су спортске 
секције. Спорт ми иде као што сам 
очекивао. Победио сам у фудбалу и 
добио утакмицу у стоном тенису. 
Надам се да ћу тако и наставити.
Онда идемо на вечеру, а после ве-

чере је плесачница или неки други 
програм.
Мени је у кампу одлично, а мис-

лим и вама.
Синиша Угринић

Београд

Живот у кампу
У кампу је јако занимљиво и увек 

се нешто дешава. Кад устанемо сва-
ко јутро се сређујемо, а онда идемо 
на доручак. Затим следе језичка за-
нимања. На њима разговарамо, ра-
димо разне језичке вежбе и забавља-
мо се.
После језичких занимања и ма-

лог одмора следе драмска и ликов-
на секција. После њих су спортске 
секције. Сваке вечери у пола осам 
имамо састанак, а онда је вечерњи 
програм. У кампу сам упознао но-
ве другове. У соби сам са Часла-
вом и Дином. Са њима сам се у 
кампу лепо дружио. Играли смо се 
по цео дан и уживали. Мени је у 
кампу јако лепо и пријатно се 
осећам.

Дејан Остојић
Копривница

Поново у кампу
у Балатонфењвешу
У осам сати треба да устанемо. 

После идемо на доручак, а онда на 
језичка занимања. На хору смо до 
дванаест сати. Затим почиње мали 
одмор, а онда идемо на ручак. У 
четрнаест часова идемо на спортове 
где можемо играти: фудбал, кошар-
ку, стони тенис или шах.
После идемо на вечеру, а после 

тога на вечерњи договор. После ње-
га је вечерњи програм. На спавање 
идемо око десет сати.
Мени се свиђа овде у кампу и во-

лео бих опет да дођем.
Милош Рус

Деска

Шта ми се свиђа
у кампу

Моје име је Роли. Ја волим фуд-
бал. Сваки дан имали смо фудбал-
ске утакмице у којима сам уживао. 
На Балатону је лепо купање. Ужива-
мо до миле воље.
Била је игранка и сви смо играли. 

Ручак је увек супер. И на занимањи-
ма је лепо. Причамо, цртамо, играмо 
се.
У кампу је било лепо и волео бих 

опет да дођем.
Роланд Пајко

Српска школа – Батања
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Јулијада у Десци
23. јула у црквеној порти

– у 10 сати света литургија у месној православној српској цркви
– у 12 сати народно весеље у порти цркве
уз учешће оркестра „Банат” и оркестра „Банатске Лале”

Будимпештнаски фестивал

„Трг – музика – филм”
испред Парламента на Кошутовом тргу

од 10. јула до 6. августа
сваког дана од 13.00 до 22.00 сата
бесплатне пројекције филмова

На репертоару су филмови за децу, позоришна, класична
и музичка остварења

Слава храма
св. Архангела Гаврила у Калазу

одржаће се 26. јула (у среду)
– у 10 сати света литургија
– у 15.30 сати вечерње, резање колача и освећење кољива
– у 20.00 сати бал у Сеоској кући, госте ће забављати Кићо и његов 

оркестар

Концерт Ансамбла Вујичић
25. јула у Печују на „Ђачком фестивалу”

Pécs, Diákfesztivál

XII Дан села у Сантову
одржаће се 29. и 30 јула 2006.

29. јули, субота
– у 8.30 сати мали фудбалски турнир на спортском терену
– понуда разноврсних српских специјалитета
– у 9.00 сати разноврсни програми за децу
– у 18.00 сати отврање изложбе сликара Михаља Белецког
– у 19.00 сати Културни програм: наступају Женски хор „Шугови-

ца” из Серемле и КУД Весели Сантовчани
– у 21.00 сати концерт ђака бајске гимназије
– у 22.00 сата наступ плесачке групе из Вашкута
– у 23.00 сата трбушни плес – представља се Зита Веделек
– у 24.00 сата – диско

30. јули, недеља
Аматерска трка спрегова

Илинданска прослава у Чобанцу
30. јула (у недељу) 2006.
у 9.30 сати богослужење на Бунарчићу

Након тога следи пригодан програм у црквеној порти

Илијина вода у Будимпешти
2. авагуст (среда) 2006.

Пештански Срби су још пре Велике сеобе имали своје ходочасно 
место, „Илијину воду”

Сваке године на дан св. пророка Илије излазили су на извор
где се обављало водоосвећење.
Вечерње почиње у 19.00 сати

(Адреса: Budapest, IX Korányi Sándor u.3. – Ludovika tér)

Фото конкурс 2006
У оквиру серије фестивала „Глас Балкана”
КУД „Глас Балкана” расписује конкурс

Тема фотографија: Уметност Балкана
Могу се послати фотографије које носе карактеристике 

многобојности Балкана (музика, плес, примењена уметност, 
гастрономија, пејзаж)

Награде: поклон пакети повезани са фотографском струком
Најуспешније фотографије биће изложене за време фестивала

у Будимпешти и у осталим градовима.
Награђени ће бити информисани путем е-mail-a.

Фотографије се могу послати на ЦД-у или путем е-mail-a,
у формату JPEG, у величини 600X400

Може се послати максимум 10 фотографија
Адреса: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/3: balkanhangja@

enternet.hu
Конкурсна пријава треба да садржи:

Тачно име, адресу, е-mail адресу, телефон
Наслов фотографије
Тему фотографије
Тип фотоапарата

Рок предаје конкурса: 31. јули 2006.
Информације: тел. 06-20-2067-135, 06-20-444-3344

„Sziget” фестивал 2006.
9. август, у 19.45 сати –

наступ оркестра Бобана Марковића – велика позорница

10. август, у 20.00 сати –
Горан Бреговић – Wedding and Funural Band – велика позорница

Обавештење
Летња пауза у Библиотеци ССМ

од 1. до 18. августа 2006.

Презентација јужнословенских 
традиција

у Сентандреји 23. јула 2006.
Целодневни програми на отвореном простору

Szentendre, Skanzen

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.
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православље Православље православље православље православље православље

У ситуацији када човек не зна 
којим путем даље да крене, не 
преостаје му ништа друго до 

да се врати на почетак. Тако се и ми 
морамо вратити на изворе бистре 
воде. Будући да је Бог у кога верује-
мо, Христос са Својим Оцем и Све-
тим Духом, неуништив, то је наша 
Црква поново у ситуацији да раз-
мишља о обнављању аутентичне 
православне културе. Током XX 
столећа, и нарочито у његовој дру-
гој половини долази до обнове пра-
вославног богословља, затим бого-
службеног живота, монаштва, гра-
дитељства, што је повољна основа 
за назначени процес. Свакодневно 
повећавање верних који долазе у 
храмове на то упућује и обавезује. 
Модел те обнове је врло једноста-
ван: деца и млади који се у Цркви 
рађају и одрастају, сутра ће своје да-
рове од Бога добијене охристовити, 
тако да ћемо имати (а већ их и сада 
имамо) православне лекаре, науч-
нике, полицајце, књижевнике, умет-
нике свих врста, војнике, спортисте 
итд, итд. За стварање самосвојне 
културе потребан је неопходни ми-
нимум стваралаца, као и организа-
ција која их обједињује на локалном 
и општем плану. Већ у овом тренут-
ку имамо велики број уметника, 
песника, сликара, музичара, који се 
окупљају на све већем броју саборо-
вања у портама наших манастира и 
градских храмова. С обзиром да не 
постоји самодовољно стваралаштво, 
већ оно по својој природи има пот-
ребу за објављивањем, то треба тра-
гати за свим начинима за оглаша-
вање и прослављање Христове по-
беде над ђаволом и смрћу. То је наш 
дуг према нашем Спаситељу, али и 
обавеза према онима који за ову бла-
гу вест још нису чули. Занемари-
вање или бојкотовање постојећих 

Јеромонах Никодим (Богосављевић)

Православна култура и Запад (7)
дији западне културе, јер садржај од-
ређује и преображава форму. „Уоби-
чајено је да Црква у области јавног 
деловања користи постојећа технич-
ка средства и прати цивилизацијске 
токове настојећи да очува традицију 
и духовно благо, али прихватајући 
својеврсну поетику модерног доба и 
технолошког напретка, како би кре-
ирала своје присуство у жижи 
друштвеног живота” (Васиљевић). 
Хришћанска култура је непрекидни 
спој старог и новог: старе истине и 
њеног новог саопштавања; ми бисмо 
тај спој назвали конзервативним мо-
дернизмом. Метод позајмљујемо од 
апостола Павла: „Јер будући слобо-
дан од свију, свима себе учиних ро-
бом, да их што више придобијем. И 
постадох Јудејцима као Јудејац, да 
Јудејце придобијем; онима који су 
под законом као под законом, да при-
добијем оне који су под законом; они-
ма који су без закона постадох као 
без закона, премда нисам Богу без 
закона, него сам у закону Христову, 
да придобијем оне који су без закона. 
Слабима постадох као слаб, да слабе 
придобијем; свима сам био све, да 
како год неке спасем” (1. Кор. 9, 19-
22). Младим генерацијама о Христу 
морамо говорити на нов начин, ако 
желимо да нас разумеју. Тако је било 
и на почетку стварања ранохришћан-
ске и византијске културе, сазида-
ним на рушевинама грчко-римске 
цивилизације. Оне нису биле у пот-
пуности нове, већ су настале тако 
што су Духом своје вере преобрази-
ле философске и уметничке јелинске 
форме, па се зато може говорити о 
„христијанизацији хеленизма” (Фло-
ровски). О методи Светих отаца про-
тојереј А. Шмеман каже: „У ствари, 
Оци су управо и говорили „језиком 
свог времена”, и то много боље и до-
следније него што ми данас говори-
мо језиком нашег времена. Међутим, 
они су, служећи се „језиком свога 
времена”, мењали само значење тог 
језика, преображавајући његову „се-
мантику” и претварајући га у инс-
трумент хришћанског мишљења и 
делања” (Шмеман). О. Георгије Фло-
ровски суштину византијске култу-
ре види у прихватању „културних 
вредности и њиховом превредно-
вању. Тако се и данас форме медијс-
ког и културног израза могу истим 
Духом хришћанства преобразити и 
избавити од пропасти. (…)
И на крају подсећање: православ-

на култура би требало да у себи има 
дух и укус смирења, покајања, цело-
мудрености и љубави. На нама је да 
створимо једну светлу, крстоносну, 
васкрсењску, радосну, богочовечан-
ску културу, и да њом, тј. Христом, 
развејемо густе облаке усамљенос-
ти, страха, безизлаза и безнађа у 
којима се губи култура Запада. То је 
наш дуг према Ономе који нас је за-
дужио – према Христу, и према све-
ту који „сав у злу лежи” (1. Јов. 5, 
19). Православна култура треба да 
свету понуди алтернативу, друга-
чији пут, треба да посведочи да из-
лаз из лавиринта савремене цивили-
зације постоји, и да у средишту све-
та није Минотаур – бог смрти који 
се храни људским животима, већ 
Христос – Творац и Обновитељ ис-
тинитог живота.

Старац Јефрем Катунакијски
Речи поуке

О че, не тако. Ти треба сам себе да поправиш, а не да чекаш на друге. 
Треба да се подметнеш да те сви газе. Онда си у реду.
У супротном… Треба да се наоружаш трпељивошћу.

То је пут Крста.

медија је неодговорност према Бо-
жијим открићима и даровима, без 
обзира што их други народи и кул-
туре злоупотребљавају. У прилици 
смо да кажемо да поред задовоља-
вајуће издавачке делатности и при-
личног броја црквених часописа, 
радује и наше брзо укључивање у 
савремене електронске медије, као 
што су веб престављања на интер-
нету. Нажалост, имамо само два цр-
квена радија, и само једну локалну 
телевизију, и чини ми се, да све на-
ше снаге, знање и моћи морамо 
сабрати око отварања једног квали-
тетног телевизијског програма, који 
би требало да покрије што већи број 
простора који насељава наш народ, 
са неопходним укључивањем у са-
телитску понуду. У овом моменту 
ово питање је од пресудне важности 
за црквену мисију, јер је телевизија 
најпродорнији и најсложенији ме-
диј, који пружа изобиље простора и 
пуну ефикасност поруке.
С обзиром да је западна култура 

тоталитаристичка, искључива, и да 
не трпи другачије искуство и иден-
титет, ми знамо да је наш посао све-
дочења тежак: „Култура Европе”, 
као основа, једина реална и перспек-
тивна основа моћне и уједињене Ев-
ропе (западне и централне), може да 
се гради само разбијањем сваке дру-
ге могуће основе: рецимо православ-
не, или исламске, на исти начин како 

је, хладним ратом, већ разбијена она 
комунистичка” (Видовић). Међутим, 
што је тама гушћа, потреба за свет-
лом је већа. Глад човека запада за Бо-
гом је нескривена, као што сведочи 
овај запис из савременог америчког 
романа: „Дакле, ево моје тајне: Гово-
рим вам отвореним срцем за које сам 
сумњао да ћу га икада повратити, па 
се молим да сте ви у својој тихој соби 
док слушате ове речи. Моја тајна је 
да је мени потребан Бог – да сам бо-
лестан и не могу дуже да издржим 
сам. Потребан ми је Бог да ми по-
могне да дајем, пошто изгледа да ја 
више нисам у стању да дајем; да ми 
помогне да будем љубазан, пошто 
изгледа да ја више нисам способан за 
љубазност; да ми помогне да волим, 
пошто изгледа да ја немам више спо-
собност да волим” (Копланд). „Мо-
дерни човек чезне за оним што се на-
лази иза „јуридичког”: он чезне за 
„есхатолошким”, а то значи за Царс-
твом Божијим” (Шмеман). Зато ми 
немамо права да ћутимо и да не ства-
рамо, уздајући се у Божију помоћ. 
Наш оптимизам гајимо на Христо-
вом обећању да ни врата паклена не-
ће надвладати Цркву (Мт. 16, 18). 
Мото стварања, тачније, обнављања 
наше православне културе треба да 
буде: Ново вино у мехове нове (Мт. 9, 
17), при чему ћемо ново вино прави-
ти по старим, добрим и провереним 
рецептима, а мехови могу бити и ме-


