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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

74. Међународни пољопривредни сајам
у Новом Саду

Потписан уговор о економској 
сарадњи у региону

Н ема сумње да је 74. Међуна-
родни пољопривредни сајам у 
Новом Саду, који је приређен 

између 12. и 19. маја, био центар аг-
росвета не само у овом делу старог 
континента, него у Европи уопште 
Да је тако потврђује и чињеница да 
се на традиционалној сајамској ма-
нифестацији окупило више од 2000 
излагача из преко 60 земаља света а 
међу заинтересованима се налазила 
и Република Мађарска која се на 
смотри аграра представила посеб-
ним штандом, учешће мађарских 
предузетника потпомогла је и Вла-
да Републике Мађарске.
У оквиру сајамске манифеста-

ције, коју је посетило чак 650.000 
људи, дошло је и до потписивања 
уговора о оснивању Мађарско-вој-
вођанског савета за економски раз-
вој у региону. Споразум су потписа-
ли Ђерђ Гилијан, државни секретар 
Уреда премијера Републике Мађар-
ске и мр Бојан Пајтић, председник 
Извршног већа АП Војводине који 
је подвукао: „Вaжно нам је да што 
пре дефинишемо пројекте, најваж-
није за Покрајину за које смо конку-
рисали заједно са регијама у Мађар-
ској а за које нам је неопходна подр-
шка Мађарске будући да је она чла-

ница Европске уније. Савет је важан 
и због малих и средњих предузећа, 
као логистика нашој привреди али и 
као начин да се привуку инвестито-
ри из Мађарске на наше подручје 
али да се отворе врата и нашим ин-
веститорима који би, евентуално, 
желели да улажу у Мађарској.”
Иначе, будући зaједнички Мађар-

ско-војвођански савет за развој у реги-
ону радиће на унапређењу привредне 
и трговинске сарадње, усаглашавању 
стратегија и програма територијалног 
развоја, посебно регија јужне Мађарс-
ке и Војводине, пружиће помоћ при 
одређивању заједничких прекогра-
ничних пројеката и поспешиће њихо-
ву имплементацију уз помоћ фондова 
Европске уније.
У сваком случају, очекује се ин-

ституционално зближавање Мађар-
ске и Војводине, унапређење трго-
винске сарадње која би могла имати 
пресудан значај у развоју погранич-
не области двеју суседних земаља. 
Перспективе постоје и обе стране се 
надају да ће ускоро доћи до видљи-
вих резултата за чије остваривање 
ће се побринути и Мађарско-вој-
вођански савет за економски развој 
у региону.

Предраг Мандић

Печујска презентација 
потенцијала Брчког

У организацији Печујског друш-
тва са ограниченом одговор-
ношћу за организовање прире-

даба, у оквиру сајамске манифеста-
ције, на Печујском сајму је 18. маја 
одржана презентација потенцијала 
и погодности Брчко дистрихта.
О привредним потенцијалима и 

могућностима које нуди Босна и 
Херцеговина, најпре је говорио Им-
ре Варга, амбасадор Републике 
Мађарске у БИХ а потом су детаљ-
нији приказ привредних погоднос-
ти Брчко дистрихта дали Амра 
Абаџић, шеф пододељења за при-
вредни развој, Ерика Дудаш, спољ-
нотрговински саветник Амбасаде 
Републике Мађарске у БИХ и Фе-
рид Бијелић, председник Привред-
не коморе Брчко дистрихта у чијем 
друштву је био и потпредседник 

коморе Мирослав Ћосић. Господин 
Ћосић нам је изразио наду да ће 
мађарски, пре свега, печујски, ба-
рањски инвеститори храбро корак-
нути на привредни простор Брчка 
који представља добар пример си-
гурности за улагања јер тренуни 
закони обезбеђују подстицај у раз-
воју привреде. Фирме уживају раз-
не гаранције, постоје реалне шансе 
за опскрбу босанског тржишта…
Из своје понуде, Брчко дистрихт 

највише истиче енергенте, руде, 
електричну енергију а ту су и оста-
ле услуге којима могу привући па-
жњу привредника.
Мирослав Ћосић је нагласио важ-

ност сарадње са Мађарском а први 
званични наступ Брчко дистрихта у 
Печују оценио је веома успешним.

Предраг Мандић

Оркестар „Шeндерге”
у Барањи

О ркестар „Шeндерге” из Сен-
тандреје у последње време све 
чешће гостује у Барањи. Попу-

ларност младих Сентандрејаца не 
јењава, штавише, једно за другим 
пристижу им позиви…. Због много-
бројних обавеза и наступа, међутим, 
ту и тамо принуђени су да учтиво, 
одбију гостовања због којих им је 
жао, јер, просто не могу свима изаћи 
у сусрет…
Житељи Удвара (Печудвард) 

међутим, имали су срећу. Наиме, 
млади музичари из Сентандреје 
одазвали су се позиву организатора 
па су са своја два блока увеличали 
приредбу „Удвaрско весеље”, одр-
жану 19. маја.
Свирци предвођени Ароном Ере-

дичом и овом приликом очарали су 
својим репертоаром публику: у 
првом делу извели су, пре свега, 
блок састављен од хрватских народ-
них песама и кола а у другом на ред 
су доспеле и музичке традиције ос-
талих јужнословенских народа па 
тако и српског.
Музиканти из Сентандреје позд-

рављени су бурним аплаузима а од-

мах после наступа у Удвару, сутра-
дан очекивао их је Тамбурашки фес-
тивал у Руми, Србији. Арон Ередич 
није крио своје задовољство што су 
их организатори фестивалске мани-
фестације позвали као специјалне 
госте а да је „Шендерге” све више на 
гласу потврђује чињеница да су по-
зив добили и у Енглеску, Лондон где 
ће током лета гостовати у „Квин 
Елизабет Холу” где је наступ омо-
гућен само најбољима.
Оваква почаст не указује се сви-

ма, па су како чланови оркестра та-
ко и њихови родитељи пресрећни 
због указане могућности пред-
стављања у Лондону.
Што се тиче осталих планова, 

највероватније да ће се музички ма-
теријал, репертоар изведен на не-
давно одржаном концерту у Бечу 
објавити и на ЦД-у, тако да сви они 
који воле и цене музику, уметност 
Оркестра „Шендерге” с правом се 
могу надати скорашњем изласку 
трећег по реду ЦД-а овог популар-
ног састава који негује песме и му-
зику јужнословенских народа.

П. М.

Српско-мађарско новинарско 
усавршавање у Новом Саду
У организацији Агенције за раз-

вој Еврорегије Дунав-Криш-
Мориш-Тиса, Регионалне ме-

дијске задужбине са седиштем у Се-
гедину и Извршног већа АП Војво-
дине, у Новом Саду је од 21. до 25. 
маја одржано српско-мађарско но-
винарско усавршавање.
Циљ сусрета представника седме 

силе из Србије и Мађарске био је да у 
оквиру ЕРИЦ-а, Еврорегионалног 
информативног центра, који се из-
грађује подршком IMTERREG SA 

конкурса, мађарски и српски нови-
нари изграде што више прекогра-
ничних медијских веза, партнерску 
сарадњу, надаље, да се упознају про-
цесом приватизације медија у Војво-
дини, медијским простором у Ср-
бији, могућностима унапређења про-
тока информација у Еврорегији 
ДКМТ с посебним освртом на разме-
ну информација локалних медија.
Учесници петодневног „work-

shop”-а, њих близу тидесет, добили 
су низ корисних информација који-

ма ће моћи потпомагати реги-
онална, интеграциона и ино-
вацијска настојања Евроре-
гије Дунав-Криш-Мориш-Ти-
са а имали су прилике да по-
сете и неколико значајних ме-
дија у Новом Саду, Кањижи и 
Суботици.
У сваком случају, петоднев-

ни „workshop” је потврдио да 
су сусрети новинара двеју зе-
маља веома корисни и пожељ-
ни, поготово ако имамо у ви-
ду да ће форум, одржан у Но-
вом Саду, потпомагати и ко-
ординисати комуникацију, 
проток информација и разме-
ну прилога, издања у евроре-
гионалном простору који 
обухвата три земље: Србију, 
Мађарску и Румунију.

П. М.

Оркестар „Шeндерге” у Удвару

Предавачи на новинарском усавршавању
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Слава у Ловри

Славско дружење по први пут 
у новој парохијској сали

С лава ловранске српске цркве, 
Пренос моштију светог оца 
Николаја, ове године обеле-

жена је светом литургијом, коју је 
22. маја у 10 часова служио месни 
парох о. Павле Каплан. Иако је био 
радни дан, богослужењу је присус-
твовало више десетина верника, а 
сви они на крају литургије, у ли-
тији су отишли до српског крста у 
центру села. Након што је обављен 
чин његовог освећења, о. Павле 
Каплан пререзао је славски колач и 
благосиљано кољиво, које је при-
премио кум, Ангел Иванов са по-
родицом. За следећу годину ове 
часне дужности прихватио се Го-

ран Карагић, а пошто су се верни-
ци у литији вратили у црквену пор-
ту, при крају опхода служен је по-
мен свим служитељима и ктитори-
ма ловранске цркве. Потом је пре-
ливена спомен-плоча пострадалим 
војницима у Првом и Другом свет-
ском рату.
Након што је у цркви окончана 

света литургија, у новој парохијској 
сали за свечаре је по први пут при-
премљено славско послужење. До-
маћини и њихови гости у прија-
тељском дружењу и добром распо-
ложењу, остали су у овом пријатном 
амбијенту још неко време.

С. М.

Слава у Аљмашу

Без гостију из Новог Сада
С лава српске цркве у Аљмашу 

одржана је 19. маја, у недељу по 
Спасовдану, али и поред оче-

кивања гости из Новог Сада, тачније 
из дела војвођанске престонице који 
се такође зове Аљмаш, ове године 
нажалост нису могли да допутују. 
Захваљујући доброј организацији 
месног црквеног одбора, у првом ре-
ду залагањем Софије Чупић-Мохаи 
и њеног супруга Јаноша Мохаија, на 
прославу је пристигло 60-ак верни-
ка не само из околних места, Панте-
лије и Ловре, већ и из Сентандреје, 
Помаза, Калаза…Свету литургију 

служио је ловрански парох, о. Павле 
Каплан уз саслужење ђакона Зорана 
Остојића, а на богослужењу је појао 
црквени хор „Јавор”.
Након што су присутни у литији 

обишли цркву, пререзан је колач и 
благосиљано кољиво, које су такође 
припремили Софија и Јанош Мо-
хаи. Све госте у црквеној порти са-
чекало је празнично послужење, а 
потом, захваљујући несебичним до-
маћинима, и заједнички ручак на 
којем је дружење настављено још 
неко време.

С. М.

У оквиру сарадње Историјског архива Будимпеште и Историјског архива Новог Сада

Изложба о историји урбаног развоја Новог Сада
У Историјском архиву Будим-

пеште 20. марта отворена је 
изложба под насловом „Хро-

нологија урбаног развоја града Но-
вог Сада до 1941. године”, дело 
стручног тима на челу са Драга-
ном Латиновић, директорком Ис-
торијског архива војвођанске пре-
стонице. На церемонији отварања 
присутнима се представио хор ср-

пске гимназије у Будимпешти на 
челу са Оливером Младеновићем 
Мунишић, а поздравним речима 
аудиторијуму се обратио директор 
Историјског архива Будимпеште 
Ласло А. Варга. У наставку, о новој 
згради Историјског архива Будим-
пеште и о међународним актив-
ностима у последњих неколико ме-
сеци говорила је државни секретар 

Марта Шнеидер, а потом је речи 
добродошлице гостима из Новог 
Сада упутио заменик градоначел-
ника Будимпеште Имре Икваи-Са-
бо.
Напослетку, домаћинима се на 

могућности излагања на овако реп-
резентативном месту захвалила ди-
ректорка Историјског архива Дра-
гана Латиновић, а о самој изложби, 
њеном садржају и значају подуже 
излагање одржала је градоначелни-
ца Новог Сада Маја Гојковић. Иста-
кавши да изложба садржи бројна 
документа и писана сведочанстава 
велике вредности о урбаном и грађе-
винском развоју Новог Сада, навела 
је четири основна периода у оквиру 
којих се тај развој може пратити: 
први обухвата почетке насељавања 
до стицања статуса слободног 
краљевског града, 1748., други – пе-
риод од 1748. до 1849., трећи од 1850. 
до 1918. и последњи, четврти односи 
се на урбани развој од 1919. до 1941. 
године.

– Простор данашње Војводине 
поприште је бурних друштвено-ис-
торијских збивања, која су оставила 
дубоке трагове у начину насеља-

вања, изградњи насеља и организо-
вању живота у њима. Почетак сав-
ременог друштвеног и привредног 
развоја на територији Панонског ба-
зена, као дела Аустрије и Мађарске, 
означиле су реформе Марије Тере-
зије и Јосифа II. Стицањем статуса 
слободног краљевског града поло-
вином XVIII века, Нови Сад заједно 
са Суботицом и Сомбором почиње 
да израста у плански уређен град. 
По добијању привилегија, означе-
них у Повељи царице аустријске и 
караљице Угарске Марије Терезије, 
1. фебруара 1748. године Нови Сад 
се развија у војни, привредни, кул-
турни центар и под специфичним 
геополитичким и привредно-еко-
номским условима, поприма изглед 
модерног града.
Почетак урбанистичког развоја и 

уређења града везује се за први ре-
гулациони план, донет у првој поло-
вини XIX века. Тиме је означен крај 
спонтаног и почетак планског раз-
воја града. Убрзан развој, праћен ос-
наженим занатством, трговином, 

индустријом и саобраћајем, преки-
нут је бомбардовањем Новог Сада, 
1849. године. Патентом од 18. но-
вембра 1849. године формирано је 
Српско војводство и Тамишки Ба-
нат са Земаљском управом у Теми-
швару. Новосадски дистрикт по-
дељен је на срезове: Нови Сад, Па-
ланку, Бечеј, Илок и Руму. Нови Сад 
постаје привилеговани самоуправ-
ни град као посебна управна једи-
ница. Нагодбом о стварању Аустро-
угарске монархије 1867. године Бач-
ка је са Новим Садом у оквиру ад-
министративно-територијалне ор-
ганизације укључена у састав Бач-
ко-бодрошке жупаније са седиштем 
у Сомбору. Иако разрушен, Нови 
Сад се обнавља и гради уз помоћ 
кредита и убрзо постаје носилац 
привредног, културног и просвет-
ног развоја у региону. Изградњом 
путне мреже и железнице повезан 
са Бечом и Будимпештом, Нови Сад 
поприма изглед средњоевропског 
града.
Наводећи документе који најупе-

чатљивије сведоче о бурном исто-
ријском развоју Новог Сада, његова 
градоначелница се укратко осврну-

ла на период распада Аустро-угар-
ске монархије када је Војводина 
присаједињена Краљевини Србији у 
оквиру новостворене Краљевине 
СХС. Нови Сад је 1921-1929. у саста-
ву Бачке жупаније где има статус 
слободног краљевског града на челу 
са градоначелником који је имао 
права великог жупана. Овај статус 
град је изгубио 1925. године по За-
кону о општинама, а формирањем 
бановина 1929. године, постао је уп-
равно-административни центар Ду-
навске бановине. Захваљујући еко-
номском, градитељском, политич-
ком и културном замаху, преузима 
водећу улогу у региону и до 1941. го-
дине поприма лик модерне престо-
нице Војводине.
Ова изложба настала је као резул-

тат међудржавне сарадње два архи-
ва која је прошле године резултира-
ла изложбом у Новом Саду. Узврат-
на посета уследила је сада, а заинте-
ресовани ће изложбу моћи да погле-
дају све до септембра.

С. М.

Изложбу је отворила градоначелница Новог Сада Маја Гојковић

Посетиоци изложбене поставке
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4 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Храмовна слава у Сечују

Биста патријарха Чарнојевића у порти сечујске цркве
П атријарх Арсеније III Чарноје-

вић поново се нашао у својој 
некадашњој резиденцији, Се-

чују, наиме, постављањем бисте 
вође Велике сеобе Срба у порти мес-
не српске православне цркве која је 
сазидана после 1750. године а по-
свећена је „Прeносу моштију св. оца 
Николаја у Бари”, великом оцу и бо-
гомољцу, блаженом и богоугодном, 
духовном руководиоцу српског на-
рода подигнут је часни спомен. А 
пригодна прослава освећења бисте 
постављене на постоље уприличена 
је на сам дан празника „Лeтњег св. 
Николе”, 22. маја, када сечујска срп-
ска православна црква празнује свог 
заштитника, патрона.
Иако у Сечују данас живе две ср-

пске породице – породица Горјанац 
и породица Вуковић, чија домаћин-
ска глава господин Мирослав Вуко-
вић већ годинама води бригу о древ-
ној светињи и њеној околини те је и 
овом приликом учинио све да свети 
храм буде чист, улепшан, штавише, 
поменута фамилија се побринула и 
за славски колач и кољиво – ипак, у 
месној српској православној цркви 
окупило се тридесетак српских пра-
вославних верника и иноверних ка-
ко би присуствовали храмовној сла-
ви, празновању „Прeноса моштију 
св. оца Николаја у Бари”.
Свету литургију служили су про-

тојереј Лазар Пајтић, архијерејски 
намесник, протојереј Војислав Га-
лић, архијерејски заменик и јереј 
Радован Савић, парох мохачки, ад-
министратор сечујске парохије а 
свечану славску беседу одржао је о. 
Галић који је честитајући црквену 
славу подсетио да је оновремено у 
овом насељу имао своју резиден-
цију патријарх Арсеније III Чарноје-
вић који је управо ту намеравао да 
оснује манастир са црквом, отвори 
схоластичку гимназију и српску 
штампарију. Међутим, историјски 
вихори натерали су га да са својом 
паством иде даље, путевима Гос-
подњег… Протојереј Галић је затим 
говорио о циљу и улози Цркве, по-
везаности прошлости и садашњос-
ти, превазилажењу бројних пробле-
ма народа да би нагласио: „Решење 
је знао и патријарх Арсеније, ре-
шење је Он добио од св. Саве а св. 

Сава опет од Ћирила и Методија а 
они су пак од следбеника апостол-
ских, великих учитеља Цркве а они 
опет од светих апостола а свети 
апостоли пак од самога Христа Го-
спода. Решење није ништа друго, 
него сам Исус Христос који је живот 
вечни. И ако се ми уграђујемо у Го-
спода Исуса Христа, уграђујемо се-
бе у Цркву, као што је то чинио па-
тријарх Арсеније, као што су то чи-
нили наши преци у овим крајевима, 
тада ћемо задобити живот вечни! 
Јер Тело Христово никада не умире. 
Оно је једном умрло и једном за 
свагда васкрсло и никада више неће 
умрети. А ми смо Тело Христово и 
као такви, имаћемо живот вечни. То 
је знао и патријарх Арсеније, то су 
знали и сви наши преци од Сечуја 
до Сентандреје и зато када су до-
шли у ове крајеве, они су прво гра-
дили цркве!”
Протојереј Галић је на крају своје 

проповеди позвао малобројне Србе 
у Барањи да истрају у својој вери, 
чувају своје светиње па тако и се-
чујску и да живе у заједници, слози, 
љубави, међусобном поштовању.
Уследила је литија а потом и по-

мен код бисте патријарха Арсенија 
III Чарнојевића која је нај-
зад постављена на постоље, 
смештено у порти месне ср-
пске православне цркве 
пред зградом локалног му-
зеја. И овом приликом при-
годну беседу, на мађарском 
језику, одржао је протојереј 
Војислав Галић, архијерејс-
ки заменик који се захвалио 
Сечујцима што су се макси-
мално залагали да оживи симбол, 
спомен који повезује генерације. А 
те генерације у Мађарској на распо-
лагању имају преко 40 српских кул-
турно-историјских споменика, све-
тиње о којима ваља водити бригу 
јер оне – па тако и сечујски српски 
православни храм – представљају 
заједничке вредности српског и 
мађарског народа! „Очување српс-
ког културног, духовног наслеђа мо-
гуће је само пријатељским, добро-
суседским приступом помоћу којег 
би се могла спасти и светонико-
лајевска црква у Сечују чији жи-
тељи су дали доказ о искрености, 

поштовању и љубави!” – рекао је о. 
Галић.
Иначе, радове тј. постављање 

бисте на постоље финансирале су 
породице Вуковић и Тот. Господин 
Андраш Тот, председник месне за-
друге, који је у прошлом циклусу 
био и заменик начелника села а чија 
је мајка Српкиња родом из Липове, 
није крио своје задовољство и понос 
што је уметничко дело Драгана Ди-
митријевића, академског вајара, ре-
довног професора и шефа Катедре 

за вајарство на Академији за при-
мењену уметност у Београду и ко-
аутора мр Миодрага Димитрије-
вића – ливење је извршила Умет-
ничка ливница „ВОЖДОВАЦ, поз-
ната као Ливница Браћа Јеремић – 
најзад пронашло своје дефинитивно 
место: „Укупни радови коштали су 
240.000,- форинти а трошкове су 
сносиле породица Вуковић и наша! 
Постављање бисте на постоље и до-
датне послове урадио је мајстор из 
Боњхада. Ми смо спремни да и убу-
дуће, сходно могућностима, пружи-
мо помоћ и били бисмо заиста задо-
вољни и срећни када би се заједнич-
ким снагама обновила ова наша све-
тиња!”
У светом храму је затим обавље-

но резање славског колача и благо-
сиљање кољива… Том приликом за-
хвалним речима свештенству, од-
носно, Мирославу Вуковићу, ового-
дишњем куму славе те породицама 
Вуковић и Тот, на несебичној подр-
шци, обратио се и јереј Радован Са-
вић, администратор сечујске паро-
хије.
Храмовна слава у Сечују приве-

дена је крају трпезом љубави у мес-
ној Рибљој чарди где су сви, који су 
присуствовали црквеној слави, од 
стране господина Андраша Тота, 
председника месне задруге били 
позвани на славски ручак. Међу њи-
ма налазио се и господин Јован Ра-
дивојевић из Трпиње, Републике 
Хрватске чији су преци 1930. године 
оптирали из Сечуја. Поносно је по-
казивао пожутели пасош свог деде 
Душана и гануто нам рекао: „Ja, 
малтене, сваке године дођем у Сечуј 
и присетим се својих предака. Наше 
порекло потиче одавде и жао ми је 
што је једва остало Срба, две поро-
дице. Родитељи су ми причали да је 
овде, у Сечују, некада било чак 800 
Срба. Ту је требало да буде седиште 
Арсенија Чарнојевића и мада је све 
другачије испало, ипак, ја увек радо 
долазим у Сечуј, јер ме нешто вуче 
овамо. Примера ради, чукундеда 
који је овде сахрањен. Постоји ње-
гов споменик на гробљу, истина да 
је порушен, но, још је увек у животу. 
Знам где је, обилазим га… Сечуј ме 
вуче… И корени моји…”

Предраг Мандић

Биста патријарха Чарнојевића и 
мађарски натпис на постољу

Верници у сечујској српској цркви Обред окретања славског колача
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Будимпешта, 31. мај 2007. 5

Пера Остоић, председник Српске мањинске самоуправе XIII кварта Будимпеште

Удружити снаге ради заједничког интереса
С рпска самоуправа XIII кварта 

Будимпеште и Српски кул-
турни клуб су, по свему су-

дећи, започели реализацију за-
нимљиве идеје коју бисмо у слобод-
ној интерпретацији могли назвати 
и „бирачима у походе”. Наиме, про-
шлог четвртка, у заједничким про-
сторијама десет мањинских само-
управа XIII кварта, бирано тело Ср-
ба тог дела Будимпеште је под ок-
риљем Српског културног клуба 
организовало сусрет челника зе-
маљске, будимпештанске и више 
квартовских српских самоуправа, 
којем су присуствовали и представ-
ници цркве и други чланови српске 
заједнице у главном граду Мађарс-
ке. Идеја иницијатора овог 
окупљања, господина Пере Осто-
ића, иначе председника СМС XIII 
кварта, била је да кроз неформално 
дружење, челници наших самоуп-
рава и других тела размене 
мишљења о актуленим питањима 
из живота наше мањине, али и да се 

изабрани функционери лично срет-
ну са тзв. изборном базом, што до 
сада није био тако чест случај.
Непосредни повод окупљања би-

ла је пројекција филма о путовању 
групе српских верника из Мађарске 
у Јерусалим. Господин Остоић, који 
је и сам био учесник поклоничког 
путешествија у Свету Земљу, де-
таљно је објаснио присутнима ло-
кације на којима су снимљени поје-
дини кадрови и пренео им своје 
утиске са овог незаборавног путо-
вања.
Приликом разговора о циљевима 

ове другарске вечери, г. Остоић нам 
је поред осталог рекао:

– Наша самоуправа је позната по 
новим идејама и иницијативама. 
Примера ради, једини смо од 44 ср-
пске самоуправе покренули са-
радњу са нашим самоуправама у 
XIкварту и Чипу, уз гесло да смо ја-
чи ако наступамо заједно. Та са-
радња и даље функционише, а нај-
новији скуп у просторијама ССМ 
XIII кварта има циљ који је сличан 
овом. Наиме, после мањинских из-
бора формиране су земаљска, бу-
димпештанска, жупанијска и квар-
товске српске самоуправе, у којима 
има прилично новина. Зато смо до-

шли на идеју да на једном месту, у 
исто време, окупимо челнике на-
ших најважнијих самоуправа, бу-
димпештанске парохије и црквене 
општине, Српског културног клу-
ба… Непосредан повод је пројек-
ција филма о Јерусалиму, али мож-
да ће овај сусрет и разговори уроди-
ти и другим плодовима. Ако и друге 
наше квартовске и месне самоупра-
ве прихвате ову идеју, онда ће наши 
изабрани руководиоци у већој мери 
моћи да се приближе бирачима, а и 
они сами ће имати прилике да ступе 
у непосредни контакт са људима 
које су бирали.
Како је стартовала Српска 
мањинска самоуправа XIII квар-
та у овом изборном циклусу?
– Могу да кажем да смо стартова-

ли на задовољавајући начин. Наша 
заједница у XIII кварту је приликом 
иницирања формирања српске 
мањинске самоуправе прикупила 
двоструко више потписа од не-
опходног броја, а и први смо се при-

јавили да смо завршили тај посао. 
На сву срећу, нисмо имали неких 
нарочитих проблема, мада смо се на 
почетку мало плашили због тога 
што нисмо поуздано знали какве се 
све финесе крију у измењеном 
Мањинском закону, посебно „из-
међу редова”. Стрепели смо да ли ће 
све ићи по плану, али смо на крају 
врло глатко прошли.
Јесте ли задовољни сарадњом 
СМС XIII кварта са осталим 
српским бираним телима и 
већинском самоуправом?
– Наша сарадња је задовоља-

вајућа, мада не можемо рећи да је у 
свим случајевима идеална. Труди-
мо се да та сарадња буде жива и да 
помажемо једни другима. Прак-
тично, ми уграђујемо у своје го-
дишње планове заједничке програ-
ме и посећујемо се узајамно. Ипак, 
морам да истакнем да би сарадња 
требало да буде још боља и да се не 
задржи само на нашим програми-
ма са чипском и СМС XI кварта. 
Жеља нам је да је проширимо и на 
остале квартовске и месне самоуп-
раве.
Сарадњом са већинском самоуп-

равом у XIII кварту задовољно је 
свих десет мањинских самоуправа. 

Наши контакти са њима су врло 
добри и коректни. Имамо заједнич-
ки споразум о међусобној сарадњи 
који регулише све наше односе и 
пословање како на финансијском 
тако и на друштвеном плану. Ми се 
тога придржавамо, а такође и већин-
ска самоуправа. Пожелео бих свим 
мањинским самоуправама да имају 
такав контакт са већинским, као 
што имамо ми у XIII кварту.
Становници Стапара су ових 
дана поново били гости Чипља-
на. Како је протекла ова посе-
та?
– Ово је десета година од како смо 

се побратимили са Стапарцима. По-
сећујемо се најмање два пута го-
дишње – једном они долазе код нас, 
а други пут ми идемо код њих. Оне 
породице које већ годинама примају 

своје госте, са њима су у много 
чешћим телефонским контактима, 
ако не дневним онда барем недељ-
ним. Њихова посета Чипу је управо 
завршена, а ми смо добили позив да 
дођемо у Стапар 24. августа, на Гос-
појинске дане. Ми смо прихватили 
тај позив, тако да ћемо се врло брзо 
поново видети.

Морам да нагласим да је иниција-
тиву за ово братимљење покренуо 
управо XIII кварт, а резултати су 
видљиви у нашем свакодневном жи-
воту, у узајамном информисању. 
Примећујем чак да се то осећа и у 
говору Чипљана. Од како се по-
сећују са Стапарцима, освежавају 
своје знање српског језика. За нас ти 
контакти уједно представљају мост 
до наше матичне земље. То увек ду-
боко преживљавамо и зато увек ис-
тичем јако велики значај овог бра-
тимљења.
Да ли је тачна информација да 
је укинута настава српског јези-
ка у Чипу?
– Та информација није тачна. Ве-

роватно је било неке грешке у ин-
формисању по том питању. Лично 
сам разговарао са начелником села, 

који ми је рекао да та настава није 
укинута, нити ће се то догодити. 
Било је проблема зато што није било 
довољно пријављених ученика, али 
ће добром вољом свих тај проблем 
бити превазиђен, тако да ће одржа-
вање наставе српског језика у Чипу 
бити настављено.

Д. Ј.

Пера Остоић: „Непосредни повод скупа у XIII кварту била је пројекција 
филма о Јерусалиму, али можда ће овај сусрет и разговори уродити и дру-
гим плодовима. Ако и друге наше квартовске и месне самоуправе прихва-
те идеју да и оне организују сличне скупове, онда ће наши изабрани руко-
водиоци у већој мери моћи да се приближе бирачима, а и они сами ће има-
ти прилике да ступе у непосредни контакт са људима које су бирали.”

Чланови Српске мањинске самоуправе XIII кварта

Публика у просторијама Дома народности XIII кварта
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Преписка Николе Тесле са ујаком Пајом Мандићем

Т алентовани српски младић из Лике, Никола 
Тесла, године 1881-82. боравио је у Будим-
пешти радећи као водећи инжењер теле-

фонске централе. Током његовог двадесетоме-
сечног боравка у мађарској престоници много му 
је помогао ујак, царско-краљевски пуковник, 
Паја Мандић, који се оженио с племенитом ћер-
ком Петра Лупе, познатог српског велепоседника 
из Помаза. У том периоду Никола Тесла је неко-
лико пута посетио своју родбину у Помазу. Од-
ласком у Америку Никола Тесла није заборавио 
своје рођаке. Мада не редовито, он се повремено 
јављао краћим писмима из којих сазнајемо за-
нимљиве појединости о његовом животу у Сје-
дињеним Државама. Писма су присна, пуна пош-
товања са ситним детаљима и одушевљењима из 
личног живота.
Теслин ујак, је такође водио бригу о Николи, 

пребацујући му што се не јавља довољно често. 
Он не изоставља могућност да га извести о поро-
дичним стварима али исто тако не запоставља 
ни новости из живота Срба у Аустроугарској.

Тесла – Паји Мандићу
Њујорк, 20. октобар 1893.

Драги ујаче,
Ваше писмо од 25. септ. добио сам има два или 

три дана те нађох данас времена да Вам са неко-
лико ријечи одговорим.
Било ми је мило кад сам дознао да сте остави-

ли службу и да сте се одлучили на миран живот 
са Вашом обитељи. Тим сте њима добро учини-
ли, а и себи самом, јер тамо сад изгледа као да ће 
бити буре, а Ви богме нисте већ младић акопрем 
се осећате још реиселустиг. Мене би неизмјерно 
радовало да сте овамо дошли да видите чикашку 
изложбу, ну добро Вас је ујак Петар савјетовао, 
јер била је овђе велика маса путева несигурна ус-
лед тога, колизија на железницама, а опет финан-
цијална паника да такове још Америка није виђе-
ла. Сад све боље изгледа и по свој прилици убољ-
шање ће бити стално, ну требати ће најмање 
двије до три године док се тешке ране које су ин-
дустрији задане залијече и поверење сасвим пов-
рати. Имао сам пред знанственијем конгресом 
предавање у ком сам показао моје проналаске на 
којима сад радим. То су нове парне и електричне 
машине од којијех очекивама велики успјех. Ис-
то тако и мотори моји који усљед банкрупције 
једне компаније овђе и опћег злог финанцијалног 
стања били су мало употребљени сад ће се упот-
ребити и изглед је врло добар. Ако се овђе успјех 
осигурао онда ће се моји проналасци и тамо 
употребити. Изгледа као да ће се машине мог 
система употребити у преносима силе Нијагаре. 
То ће Вам моћи за кратко вријеме јавити. У глав-
ном већ је закључено да се неколико идеја мојијех 
употреби у том гигантичном потхвату. Ако се 
овђе успије новаца ћу стећи доста. На то не мис-

лим ну мило би ми било кад би могао рођацима 
помоћи. Славе сам текао више него иједан у мојој 
сруци, тако ми сви кажу. Одлику за одликом до-
бивао сам, то ме бодри и гони напријед. Ну неко-
лико мисли увјек ми је пред очима. Кад би могао 
само једну практично развити, сав свијет широм 
би то осјетио. Здравље ми је прилично. Најгоре је 
што нема добра вина. Ја би га радо платио кад би 
га могао добити у малим флашама, јер у великим 
флашама незгодно је пошто мало пијем. 
Quality…
Мило ми је да су сви тамо здрави и да се је Си-

мо опоравио. Поздравите најсрдачније све и спо-
мените ме госп. Пери и Васи и осталима рођаци-
ма особито Вашој обитељи.

Ваш нетјак Никола

П.С. Овђе је био Ђуро Ћамић (Чанић) који Вас 
познаје.

Тесла – ујаку Паји
Њујорк, 23. јануар 1894.

Драги ујаче,
Није ми било досад могуће одговорити на Ва-

ше писмо које сам добио има већ неколико дана; 
па и сад немам него неколико часова, које упот-
ребљавам да ујаку добар примердадем; а тим 
хоћу да се осветим за оне савете које сте ми негда 
давали а нисте сами сљедити знали. Ово је вери-
тас али није „ин вино” јер наопако Ваше вино 
које очекивам као Жидови Месију још није стиг-
ло.
У опће имам повољне гласове да Вам јавим. 

Мој систем употребљен је на Нијагари – а то сте 
ваљда од ујака Петра дознали јер сам то њему 
жицом јавио. Мој нови проналазак који се назива 
„осцилатор” напредује дивно и све најљепше из-
гледа. Што се тиче машинерије тј. тјелесног 
здравља није баш Милошево, али би могло и го-
ре бити.
Надам се да Вам инфлуенција није нашкодила. 

Американци се не брину за таке маленкости као 
инфлуенција. Они узму подебелу чашу ракије па 
растопе у њој десет до двадесет грама кинина те 
онда у кревет па заспу у цики ушију и у јутро 
здрави као челик. Покушајте то па ћете видети да 
нема инфлуенције.
Писао би овом приликом Марији ну ево немам 

него неколико часова.
Послао сам Вам књигу у којој су моја сакупље-

на дјела описана. Свакој сестри и ујаку послао 
сам један ексцемплар. Моје списе сакупио је је-
дан Американски писац и књига та има диван ус-
пјех. Већ се друго издање штампа.
Надам се да ћу наскоро у Европу у неком пос-

лу па онда ћу Вас посјетити. Сви ми пријатељи и 
доктори савјетују да се оканим посла и да се од-
морим ну тешко ми је сад оставити посао јер је 
недовршен.
Поздрављајући Вас све најсрдачније остајем 

Ваш
Никола

Тесла – ујаку
Паји Мандићу

Њујорк, 17. мај 1894.

Драги ујаче,
Ваше и Маријино писмо добио сам данас и ево 

са неколико речи да Вам се одазовем и то у пре-
ши, јер врме је скупоцено. Немојте бринути ради 
вина, дочепао сам се приличнога, некако фран-
цуски изум добро није али могло би и горе бити.
Намеравам тамо наскоро и мило ми је да ће те 

бити у Помазу јер моћи ћу Вас тамо лако посети-
ти.
Послати ћу књигу Пери овај који дан а Вама 

шаљем један број великог магазина Столеће у 
ком су преведене неколике Змајеве песме. По ус-
пјеху судим сам тим мојим чланком више корис-
тио Српству него радом на пољу електрицитета.

Успјевам врло добро и једна нова машина за 
осветљење сад је већ готова. Надам се великом 
успјеху кад се ове машине почну уводити.
Поздравите најсрдачније све рођаке и прија-

теље. Писао би Марији али некако неда ми се 
ступити у коресподенцију са дамама.

Ваш Никола

Пајо Мандић – Тесли
Помаз, 6. септембар 1896.

Драги мој Никола!
Више од једне године и неколико мјесеци без 

гласа од Тебе. Кад кад наиђем у србској којој но-
вини на Твоје име, на Твоју прославу, ал би ја во-
лијо једну рјеч написану кроз Тебе добити, него 
све те славе и прославе.
Дуго је то време, да си нас све тако у неизвјес-

ности и бојазну за Тебе пустити могао, а Бог зна, 
доклен ћеш нас тако без гласа од тебе пустити, те 
ево опет рискирам, ово писмо на Тебе одаслати, 
без велике наде, да ће на њ тако дуго жељно оче-
кивани одговор стигнути.
Нећу, јер немам тому ни времена ни воље да ти 

гласа дадем од целог нашег рода; ну толико ћу Ти 
обзнанити и, да је Марица прилично оздравила, 
Никола, њен супруг, Трбојевићи и Милка да су 
здрави. Моја браћа, сви три здрави су.
Моја Марија удала се за Лазу Лађевића – шо-

гора Владимира Матијевића у Загребу, мој син 

Паја Мандић ујак Николе Тесле

Милан промовиран је за Dr juris-а сад је морао 
придоћи к војничству, да одслужи као…, своју 
једномјесечну службу код 5-те царске уланске 
пуковније.
Ја и Лина живимо у Помазу код шогора, ал 

имамо нашу кућу сами за себе.
Пред један мјесец дана дошао ј к мени А. 

Mechwart директор од Ganz&Kompag: пак ме је 
питао, да ли је истина, да ћеш овог љета к нама у 
посјету доћи, пак ме је молијо, за случај доласка, 
да Те поздравим, да га Ти посјетити изволиш, 
јербо имао важнога с Тобом разлагати. Међу 
другим рече ми… На ту молбу обећао сам му, ако 
дођеш овамо, да ћу Ти то изручити. Ево Ти 
шаљем његову визит карту.
Прекјучер састао сам се у Пешти на изложби 

са Змај Ј. Јовановићем, те смо много о Теби раз-
говарали се! Поздравља те и да ће Ти на скоро 
некакову своју радњу припослати. Шогори Лупа 
поздрављају те, а ја и Лина грлимо и љубимо Те, 
те ти довикујем изпуни Твоје обећање, пак ми 
пиши коју реч, ма небило више него Твој под-
пис, ја ћу се радовати као да ми напишеш бог зна 
колико. С богом мили мој кад ће бог дати Видов-
дан.

Твој ујак
Пајо

Приредио Драгомир Дујмов

Млади Никола Тесла
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ПИСМАПИСМА ИЗВЕСНОЈИЗВЕСНОЈ

Будимпешта, 31. мај 2007. 7

…И…И ТАЧКАТАЧКА
Дан изазова

Постоји у граду Б. један поприлично на-
страни обичај, тзв. Дан изазова, чије се по-
рекло губи у далекој прошлости, и који на-
лаже да најодважнији младићи, па чак и по-
неки средовечни мушкарци који имају ис-
куства у сличним авантурама, почетком ле-
та погледају смрти право у очи, и они зато 
седају у старинске дрвене чамце, наслеђене 
од својих прадедова, и отплове далеко низ 
Велику реку, до једног предивног острва са 
раскошном вегетацијом и песковитом оба-
лом на којем живе највећи крокодили на 
свету – дуги двадесетак метара, јаркоцрве-
ни, и увек гладни и крволочни – искрцају се 
на том страховитом месту и без одлагања 
ускачу у матицу, покушавајући да стигну до 
друге обале, и да при том избегну чељусти 
гладних немани које их лове рутински, пош-
то и саме добро познају поменути обичај и 
припремају се за традиционалну летњу 
гозбу, а они од тих пустолова који се доко-
пају копна и тако преживе Дан изазова би-
вају дочекани у граду са највећим почасти-
ма, као ратни хероји који су се управо побе-
доносно вратили из неке велике битке, жене 
их обасипају цвећем, стављају им на главе 
ловорове венце, а мртве оплакују, баш као 
да су погунули у окршају са суровим непри-
јатељем који се спремао да разори Б, а не 
као последње будале које су изазивале суд-
бину и провоцирале велике месождере, који 
иначе никуда не мрдају са свог далеког ост-
рва.

Милан Степанов

Поздрав Кустурици на 
Канском фестивалу

После пројекције филма „Завет” Емира Кусту-
рице на 60. Канском фестивалу, публика је аплау-
дирала непрекидно, више од 15 минута, у цент-
ралној канској дворани – театру „Лимијер”. Фре-
нетично је поздрављен сам Кустурица, кански 
миљеник, аутор који у Француској има статус бо-
жанства, и једини редитељ у овогодишњем так-
мичарском програму који већ има освојене две 
„Златне палме” и награду за најбољу режију „Ро-
берто Роселини”. Са искреним одушевљењем поз-
дрављени су и српски глумци Мики Манојловић, 
Александар Берчек, Љиљана Благојевић, као и на-
туршчици Марија Петронијевић и Урош Милова-
новић, моћан глумачки тим који ће се због улога у 
„Завету” памтити на дуже стазе. Званичној, светс-
кој премијери филма, присуствовали су и Предраг 
Симић, амбасадор Србије у Француској, конзул 
Слободан Раковић као и Живадин Митровић ди-
ректор Српског културног центра у Паризу. После 
премијере, дружење је настављено на штанду 
Филмског центра Србије. Успех у Кану постигао 
је и млади српски редитељ Павле Вучковић, сту-
дент четврте године  режије на београдском Фа-
култету драмских уметности. Он је у такмичар-
ском програму Синефондасион (такмиче се сту-
денти режије из целог света), за 16-минутни хорор 
филм „Минус”, освојио трећу награду. Пошто је 
2003. године у Кану млади Вучковић већ освојио 
Гран при за кратки филм „Бежи зеко, бежи”, није 
очекивао да ће у години канског јубилеја бити по-
ново међу лауреатима. „Златна палма”, највеће 
признање у јубиларној години фестивала, према 
одлуци жирија којим је председавао британски 
редитељ Стивен Фрирс, припала је румунском ре-

дитељу Кристиану Мунгиу за филм „4 месеца, 3 
недеље и 2 дана”. Ако се томе дода и главна награ-
да паралелног такмичарског програма „Известан 
поглед”, која је припала филму „California 
Dreamin’” прошле године (несрећно пострадалог) 
Кристиана Немескуа, може се слободно рећи да је 
60. кански фестивал протекао у знаку тријумфа 
такозваног новог румунског филма.

Археолошки сукоб Македоније 
и Албаније

Радост македонских археолога откривањем  
препознатљивих археолошких трагова минулих 
епоха на скопској тврђави Кале у ископавањима 
која су у току, не престају да ремете албански ис-
торичари и невладине организације. Пошто им 
није пошло за руком да издејствују супервизију 
археолога из Тиране и Приштине, на почетку ра-
дова на истраживању скопске тврђаве, представ-
ници албанских организација су кренули у нову 
офанзиву. Друштво албанских историчара у Ма-
кедонији и невладина организација „Пробуди 
се”, иницијатор свих активности, срочили су пи-
саније дирекцији Унеска са захтевом да „онемо-
гући уништавање артефакта о дарданско-илирс-
кој цивилизацији на скопској тврђави”. Своје 
убеђење да је ископавање на Калеу „политички 
мотивисано”, дакле да се спроводи са циљем да 
би се уништили материјални трагови о дарданс-
ко-илирској цивилизацији, а тиме и докази о ис-
торијском присуству њихових потомака, дана-
шњих Албанца на тлу Македоније. Скендер Аса-
ни из Друштва албанских историчара је убеђен 
да није могуће да на скопској тврђави нема мате-
ријалних доказа из раног средњег века, из перио-
да кад је Скопље било престоница дарданско-
илирске заједнице. Он је македонске археологе 
оптужио да прикривају артефакте о албанској 
етно култури, а то доказује чињеницом да су у 
свим досадашњим ископавањима на тврђави от-
кривени само предмети из других периода.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Почетак Душанове владавине
Још пре него што му је отац у заточеништву умро, Душан се 8. септемб-

ра 1331. године под именом Стефан Душан (1331 – 1355) крунисао за краља. 
Он ће до 1345. владати као краљ, а од 1345. до 1355. као цар.
Пре него што би кренуо у освајање византијских територија, што је 

властела очекивала од њега, краљ Душан се морао осигурати према оста-
лим суседима. Зато је већ на почетку своје владавине закључио уговор са 
новим бугарским царем Јованом Александром о пријатељству, који је уч-
вршћен и родбинским везама: Душан се оженио Јеленом, сестром цара Јо-
вана Александра.
Пошто је угушио побуну зетских великаша који су – незадовољни на-

градама којима је Душан платио њихову помоћ у борби против оца – уста-
ли против њега, он је наставио преговоре са Дубровником. Дубровчани су 
упорно тражили Стон и његово полуострво, данашњи Пељешац, и Душан 
је на крају попустио. У јануару 1333. издао је Дубровчанима повељу о усту-
пању целог приморја од Стона до Дубровника. Република се заузврат оба-
везала да ће Душану платити 8.000 перпера, а затим српским владарима 
плаћати годишње 500 перпера, и да ће дозволити слободно богослужење 
православном становништву које живи на тој територији.
Пошто је било више него јасно да су Душанови планови усмерени према 

југу, босански бан Стјепан II Котроманић је ковао план да настави ос-
вајања у Хуму, на рачун Србије, али је посредством Дубровника дошло до 
сређивања српско-босанских односа. Тек када се и с те стране осигурао, 
могао је српски владар да крене у рат против Византије.
Док су текле припреме за поход, у Србију је изненада стигао византијс-

ки великаш Сиргијан, који је пао у немилост код цара Андроника III и 
морао бекством да се спасава. Он је добро познавао прилике у Византији и 
био је од велике користи за српског владара. Уз Сиргијанову сарадњу, Ду-
шан је пошао у офанзиву и постигао значајне успехе. Срби су брзо освоји-
ли Прилеп и Охрид, а Сиргијан је са својим људима заузео Костур. После 
тих успеха, Душан је кренуо на Солун.
Цар Андроник је тачно знао да Сиргијан има кључну улогу у српским 

успесима и одлучио да га што пре уклони. Тај задатак је поверио свом по-
узданом човеку, Сфранцесу Палеологу, наложивши му да привидно пређе 
на страну Срба и првом погодном приликом ликвидира Сиргијана. Српс-
ки одреди су се налазили већ у околини Солуна када је Сфранцес Палеолог 
успео да убије Сиргијана и да се врати цару Андронику III.

Предраг Степановић

Мајски ритуал

С ваког 25. маја ритуално скидам прашину са свог дневника и листам 
пожутеле странице. И, морам да ти се пожалим да ми повратак у 
шаренило тих давних мајева, увек поквари један с почетка деведесе-

тих. Онај за који смо тада мислили да је убачен тек штоса ради.
Србијом је тог маја почео да кружи рeцeпт зa тoрту бeз jaja. Пила се 

кaфа пржeна и прeпржeна oд кo знa чeгa, а дуванџије су пушиле шта су 
нaшле. Возачи су бeнзин купoвaли нa дeцилитрe и нoсили гa у плaстичним 
флaшaмa, у пијачним мрежицама, зajeднo сa зeлeном салатом и крастав-
цима. Нa тим истим пиjaцaмa болесни су купoвaли бугaрскe лeкoвe а чис-
тунци румунскe сaпунe. Народ се масовно тровао aлкoхoлним пићимa 
прaвљeним у кућнoj рaдинoсти. Штa je свe Србин успeo дa нaпрaви у сoпс-
твeнoj кухињи, oстaлoм дeлу свeтa ћe увeк бити нejaснo. Нajвeћи луксуз 
тих гoдинa билo je – озбиљније се разболети. То је смeo дa будe сaмo oнaj 
кo је имaо пaрa. Они који су све то дочекали неспремни и наивно се надали 
бољем сутра, годинама су били нa нeчeму штo су нaзивaли „принудни oд-
мoр”. Плaтa зa тaj oдмoр билa је тoликa дa често нису ни oдлaзили да је 
подигну. Млади су у кaфиће улазили са по десет мaрaкa (чувeних, нeмaч-
ких), кoje je билo нeмoгућe уситнити, па су конобари обавештавали госте 
када би паре биле потрошене, то јест попијене.
Дeвeдeсeтe су овом делу планете дoнeлe и нajeзду лaтинoaмeричких сe-

риja. Бaкe су, умeстo дa читajу бajкe, унукaмa читaлe и прeпричaвaлe љу-
бавне јаде млађане Касандре. Осим тога, Србиjу су прeплaвили гaтaри, 
врaчеви и бeли мaгoви. Глeдaлo сe у пaсуљ, кaфу, кaртe… У штa сe стиглo. 
У недостатку виза, људи су свет почели да посматрају очимa тeлeвизиje 
и путoвaли ментално. Несрећом у несрећи, појaвилe су сe тeлeвизиje, тeлe-
визиje, тeлeвизиje… које су запосели бeзoбрaзни, нeвaспитaни, нeуки и др-
ски људи. Прeкo нoћи. Сви ти људи почели су о некој окупираној земљи, пу-
ној лoпoвa, убицa, прeвaрaнaтa, стрaних плaћeникa, антисрбиста, анти-
православаца и осталих „анти”.
И зато, кад сам у Србији, у aутoбусу вишe нe устajeм стaриjимa. Кaд 

мoгу дa глaсajу, мoгу и дa стoje. Дaклe, свaкo кo имa зaкoнскo прaвo дa 
глaсa имa мojу дoзвoлу дa стojи пoрeд мeнe и бeчи сe jeр гa бoлe нoгe. И 
мeнe је због њихових гласова болело много тога, и то још увек траје. И бe-
чим сe. Aл’ кoгa бригa…

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Завршена прича

Свих 12 оптужених за убиство премијера 
Зорана Ђинђића осуђено је прошле недеље у 
Специјалном суду на високе казне затвора. 
Бивши командант Јединице за специјалне опе-
рације (ЈСО) Милорад Улемек звани Легија 
осуђен је на 40 година затвора због организа-
ције убиства, колико је добио и непосредни из-
вршилац Звездан Јовановић, бивши заменик 
команданта ЈСО. Сви оптужени су проглаше-
ни кривима.
На по 35 година затвора осуђени су припад-

ници земунског клана: Александар Симовић, 
Владимир Милисављевић, Нинослав Кон-
стантиновић и Сретко Калинић. На по 30 годи-
на осуђени су: Душан Крсмановић, Милош 
Симовић, Милан Јуришић, припадник ЈСО-а 
Жељко Тојага и бивши радник БИА Бранислав 
Безаревић. Бивши припадник ЈСО-а Саша Пе-
јаковић осуђен је на осам година затвора. При-
падници земунског клана укупно ће у притво-
ру провести 378 година.
Судија Ната Месаровић је, између осталог, 

рекла да је „било много пропуста” у обез-
беђењу премијера, „што изазива сумњу да 
надлежне службе нису обавиле посао како 
треба”. Говорећи о односу Ђинђићевог лич-
ног обезбеђења и обезбеђења зграде Владе, 
Месаровићева је оценила да се радило о „не-
сарадњи” и подсетила да су два дана пре 
атентата камере на згради Владе искључене, 
да их нико није заменио и тиме обезбедио 
бољу контролу, нити се користио безбеднији 
улаз у Владу (са тунелом). Од бројних реак-

ција појединаца и институција, издвајамо 
оно што је о пресуди рекао бивши шеф Бироа 
Владе Србије за комуникације Владимир Бе-
ба Поповић, иначе блиски пријатељ покојног 
премијера. Он је оценио да је пресуда ок-
ривљенима за убиство Ђинђића „непотпуна 
и политичка”. „Организатори и инспиратори 
тог убиства данас нису били у Устаничкој, 
него су се шепурили у Немањиној, седећи у 
Зорановој столици, у коју су једино могли да 
уђу када су њега убили”, навео је Поповић, 
критикујући и појављивање појединих поли-
тичара у суд на читање пресуде, јер их про-
цес до сада није интересовао. „Данас се, из-
међу осталог, види колико је трагично то што 
смо пожурили да прихватимо правила циви-
лизованог света – иако смо од тог света дале-
ко најмање пола века – па смо тако брже-
боље укинули смртну казну, једино што би 
имало смисла да је данас изречено овим зли-
ковцима и масовним убицама који убијају са 
осмехом и ‘вером у Бога’”, рекао је Поповић. 
Да суђење није било потпуно сматра и нови-
нар Дејан Анастасијевић, који каже да би ра-
светљавање политичке позадине требало 
тражити још у побуни ЈСО-а у новембру 
2001. године.
Милорад Улемек, коме су изречене три поје-

диначне казне од 10, 40 и 12 година, као и је-
динствена казна од 40 година, сваки пут је на 
изрицање казне само климнуо главом, кисело 
се осмехнувши на крају. И остали осуђеници 
су изрицање пресуде испратили без бурних 
реакција. Милорад Улемек је већ осуђен на 40 
година затвора за убиство Ивана Стамболића 
и покушај убиства Вука Драшковића, као и на 
15 година за убиство четворице функционера 
СПО-а на Ибарској магистрали. Штета што се 
у Србији пресуде не сабирају.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Нова резолуција о Косову

Сједињене Америчке Државе су Савету без-
бедности званично упутиле свој нацрт резолу-
ције о Косову У предлогу резолуције о Косову, 
коју поред САД потписује и Европска унија, ниг-
де се не помиње реч „независност”. У предлогу 
се, међутим, предлаже поништавање свих 
претходних резолуција о том питању, чиме се от-
варају врата спровођењу плана представника УН 
за Косово Мартија Ахтисарија, односно надгле-
даној независности Косова.

Европске вредности
У Београду је одржана седница Сталног коми-

тета Савета Европе, први радни састанак откад је 
на чело организације дошла Србија. Седници је 
присуствовао председник Парламентарне скуп-
штине Савета Европе Рене Ван дер Линден који 
је позвао Србију да испуни своје обавезе према 
Хашком трибуналу и тиме покаже да се, као 
председавајућа Савету Европе, бори за европске 
вредности.

Српски официри у САД
Начелник Генералштаба Војске Србије Здрав-

ко Понош састао се у Вашингтону са начелни-
ком Генералштаба САД Питером Пејсом. То је 
први састанак представника САД и Србије те вр-
сте након више од 50 година. Договорено је да те-
жиште сарадње САД и Србије у наредном перио-
ду буде на нижим нивоима, односно у области 
образовања и обуке. То конкретно значи да се 
официрима из Србије омогућује школовање на 
америчким војним образовним институцијама.

Додик одбацио предлог САД
Милорад Додик, премијер Републике Српске, 

одбацио је на разговорима у Вашингтону аме-
рички предлог измене Устава Босне и Херцего-
вине. Тим изменама би се укинуло ентитетско 
гласање у парламенту БиХ и полицији РС одузе-
ле надлежности. Укидањем ентитетског гласања 
може доћи до прегласавања јер би Бошњаци са 
24 посланика, колико сада имају, могли донети 
сваку одлуку по својој вољи.

Картер критикује Буша
Бивши председник САД Џими Картер (82) 

оценио је прошле недеље спољну политику сада-
шњег лидера Џорџа Буша као „најгору у исто-
рији САД” и тиме прекршио незванични пакт по 
коме бивши председници не нападају своје на-
следнике на највишем положају САД. Прекршај 
„без преседана” је изазвао буру у Вашингтону, 
па се Картер два дана касније одрекао домета 
своје критике. Била је то „неопрезна или погреш-
но интерпретирана изјава”, рекао је телевизији 
Ен-Би-Си. Оваква или онаква, изјава је његова – 
тврди Фред Фелон, заменик главног уредника 
„Арканзас демократ газет”, листа који је пренео 
Картерову изјаву, уз напомену да је „пренета до-
словно”.

Ахмадинежад у Белорусији
Прошлог понедељка и уторка гост белоруског 

председника Александра Лукашенка био је ње-
гов колега из Ирана Махмуд Ахмадинежад. Реч 
је о сусрету шефова двеју држава које су на За-
паду већ одавно проглашене за „отпаднике”, 
„припаднике осовине зла” или „извор свих 
опасности по крхке демократске режиме ново-
капиталистичких земаља у Европи и шире”. 
Ахмадинежад је посебно непопуларан у САД и 
Израелу због одлучности да својој земљи при-
бави нуклеарну технологију, чиме би у многоме 
пореметио баланс снага у региону и задао јак 
ударац тамошњим америчким националним ин-
тересима. За разлику од њега, Лукашенко, који 
је у константном сукобу са ЕУ, не ослања се на 
атоме, али зато и те како вешто користи своју 
географску позицију у самом срцу Старог кон-
тинента.

Ваздушни удари на појас Газе

Израел губи стрпљење
Крајем претпрошле недеље израелски безбед-

носни кабинет је дао зелено светло за појачане 
оперативне мере против Хамаса и Исламског џи-
хада. Већ наредног дана, прошлог понедељка, из-
раелске ваздухопловне снаге су погодиле кућу 
палестинског посланика, члана Хамаса, Халила 
ал Хаје, убивши осморо људи, већином његових 
рођака.
Портпарол израелске армије је рекла да циљ 

удара није био посланик, који је само лакше 
рањен, већ група од петоро хамасоваца, окупље-
них у близини његовог дома. Међутим, наредног 
дана је израелски министар инфраструктуре 
Бењамин бен Елијезер нагласио да не прави раз-

лику „између оних који изводе нападе и оних 
који дају наредбе, и да их све треба ставити под 
лупу”.
Израелска војска је затим, током прошле не-

деље, наставила појачане ваздушне ударе на 
појас Газе, убивши већ прошлог уторка нај-
мање четири припадника Исламског џихада у 
ракетном нападу на њихово возило, чиме се 
број погинулих Палестинаца тога дана попео 
на пет. Новом нападу претходила је претња из-
раелских министара да би сви лидери радикал-
ног исламистичког Хамаса могли бити убијени, 
ако се не зауставе ракетни напади на југ Изра-
ела.
Израелске снаге извеле су, осим тога, читав 

низ напада на палестинску територију, што је 
осим жртава изазвало прекид довода струје у де-
лу појаса Газе, где живи око 50.000 људи. Напади 
су појачани у тренутку када се осетљиво двод-
невно примирје у унутрашњим палестинским 
сукобима поново нашло под притиском, због пу-
цњаве и рањавања шесторо хамасоваца на југу 
појаса Газе.
На мети израелских операција били су циљеви 

Хамаса и на Западној обали, где су војници упа-
ли и затворили четири телевизијске станице, по-
везане с том организацијом, која доминира у па-
лестинској влади. С појачањем притиска на Ха-
мас, израелски министар јавне безбедности Ави 
Дихтер је изјавио да ни политички вођа хамасо-
ваца, који живи у изгнанству у Дамаску, Калед 
Машал, није имун на израелске нападе. Дихтер 
је додао да би и палестински премијер Исмаил 
Ханије из Хамаса, који живи у Гази, такође могао 
бити мета убиства, ако наређује ракетирање Из-
раела.
Палестински екстремисти су од средине про-

шле седмице испалили готово 150 ракета на пог-
ранично израелско подручје, али никога нису 
убили, већ су само нанели повреде и штету. Вла-
да Ехуда Олмерта нашла се под притиском за-
плашених становника југа земље да заустави ра-
кетирање. Хамас је истовремено запретио да ће 
одговор на израелске операције бити раван 
земљотресу.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Израел навија за Фатах
Палестинску организацију Хамас Изра-

ел, САД и ЕУ сматрају терористичком. 
Њено војно крило је последњи пут извело 
самоубилачки бомбашки напад у Израелу 
2004. године, а сада разматра да обнови 
мученичке акције.
Дајући инструкције за оштрије акције, 

израелски безбедносни кабинет није одоб-
рио велику копнену офанзиву на Газу. Из-
раелска војска и јеврејски насељеници по-
вукли су се из тог осиромашеног обалног 
подручја у лето 2005. године, после гото-
во четири деценије окупације. У међувре-
мену Хамас је веома ојачао и зато се Из-
раел клони нове инвазије и поновне окупа-
ције. Истовремено, јеврејска држава не 
би хтела да Хамас потпуно преузме 
власт у Гази на рачун супарничког Фата-
ха.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Између крајности
Не могу да се сетим шта значи АВНОЈ. То је 

било неко Анти-фашистичко веће народа Ју-
гославије, али ово „0” ме буни… Да ли је мож-
да „народног ослобођења Југославије”?
Није то тешко проверити, треба само от-

ворити неки уџбеник из историје. Али, нећу. 
Није смисао у томе да се подсетим, него у то-
ме што сам заборавио значење ове скраћени-
це.
Јер, у време док су тзв. комунисти били на 

власти, а то је скоро 20 година мог живота, 
било је незамисливо не знати шта значи АВ-
НОЈ. Ево, присећам се… То су била нека засе-
дања, прво у Јајцу (месту познатом и по томе 
што никада није могло добити Титово име, по 
угледу на Титову Митровицу, на пример); дру-
го (…), ето, опет се не сећам. А знао сам, као 
што сад знам шта је ЕУ. Или СБ УН (Савет 
безбедности Уједињених нација). Замислите 
то! Седнем, за једно четрдесетак година, да 
пишем свој текст за Српске народне новине, 
али не могу да се сетим шта беше ЕУ. Знам да 
је ово прво „европска”, али шта беше ово „у”? 
Да није улица?
Е, па, била је у Београду једна улица, у ства-

ри булевар, и то Булевар АВНОЈ-а. Све до про-
шле недеље. А онда су је преименовали у Буле-
вар Зорана Ђинђића. То је онај модерни буле-
вар, ваљда најмодернији у целој престоници, 
што иде поред београдске Арене… И РТВ Б92. 
И то је, наравно, била велика фрка, кад су 
објавили како ће убудуће да се зове. Јер, наш 
народ је подељен. Има оних који мисле да је 

то права ствар, и има оних који мисле да је 
то крива ствар. Један од тих што (још увек) 
не воле Ђинђића, ухваћен је прошле недеље 
како лепи плакате преко тек постављених 
уличних табли са именом покојног премијера. 
Плакати имају исти дизајн као и табле, само 
што на њима пише: „Булевар Ратка Мла-
дића”.
И ту ти се одмах дигла још већа фрка – што 

је ухапшен! Да би на крају посланици Српске 
радикалне странке јавно позвали полицију да и 
њих ухапси јер ће и они да лепе исте такве пла-
кате. (Занимљиво је да сам њиховог лидера, 
славног војводу Војислава Шешеља, први и 
последњи пут у животу видео баш у таквој 
акцији – лепљењу плаката. Било је то, гле не-
миновности, опет у једној улици, и то Кнез 
Михајловој. Година беше 1986, или мало кас-
није, а на плакатима лик Драже Михаиловића. 
И верујте ми на реч, одмах је и на први поглед 
било јасно да је у питању кретен. Не Дража, 
њега нисам виде уживо, него овај војвода Ше-
шељ). И онда су отишли и лепили – и то на 
зграду саме РТВ Б92, као симбола те и такве 
Србије коју она друга и онаква Србија не може 
да поднесе па то ти је. И нису их ухапсили. Ма-
да су се радикали унапред одрекли посланичког 
имунитета. Само се опет дигло оно што се 
код нас стално диже у сличним приликама, и 
сад сви причају о томе. Па, рекох, куд сви Тур-
ци ту и мали Ататурк. Да и ја нешто прозбо-
рим о томе.
Само што не знам на чију страну да ста-

нем. Много су ми, бре, искључиви, и једни и дру-
ги. То су пролазне ствари, то са именима и 
преименовањима. Што нису лепо оставили 
Булевар АВНОЈ-а, тог пса, пардон, ноја који 
лаје, док каравани пролазе, булеварима.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Као генерални секретар НАТО-а, а ми на Ко-
сову имамо 16.000 војника како бисмо створили 
једно стабилно и безбедно окружење, волео бих 
да се у Савету безбедности донесе резолуција 
која би омогућила реализацију Ахтисаријевих 
предлога. Доношење резолуције је значајно, јер су 
ти предлози – добри предлози.

Јап де Хоп Схефер,
генерални секретар НАТО

Све је спремно за брзо доношење резолуције 
коју су поднеле Европска унија и САД Савету без-
бедности УН, и за проглашавање независности 
Косова у јуну. У случају руског вета, наш став ће 
зависити од препоруке Американаца, Европљана 
и генералног секретара УН. Нећемо прогласити 
независност без њихове сагласности.

Агим Чеку,
председник (привремене) Владе Косова

Подразумева се да би Влада Србије одмах по-
ништила сваки акт којим се на територији Ср-
бије ствара друга држава и да би за Владу Ср-
бије, као и све остале државне институције, 
покрајина Косово и Метохија била саставни и 
неотуђиви део Србије.

Војислав Коштуница,
председник Владе Србије

Запад би Русији, у замену за сагласност на 
план Ахтисарија о Косову, могао да понуди дво-
годишњи мораторијум на подношење захтева за 
чланство Косова у УН и увођење функције спе-
цијалног изасланика за мањине на Косову.

бечки Стандард

Милошевић је умро, а ја још нисам.
Ивица Дачић,

председник СПС-а

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

У Србији плате све више

Бољи живот на климавој 
основи

Пре само годину дана просечне плате у на-
шој матичној земљи су биле за петину мање. 
Априлска зарада у Србији, како су забележили 
статистичари, реално је већа од прошлого-
дишње за чак 23,32 процента. Стручњаци, ипак, 
упозоравају да то не значи да сада Срби „за пе-
тину” боље живе, додајући да се оваквом скоку 
не треба радовати, јер он нема и реалну осно-
ву.
Данило Шуковић, директор Центра за еко-

номска истраживања у Институту друштвених 
наука, изјавио је у вези са тим проблемом у 
дневном листу „Политика” да је све ово резул-
тат великих предизборних обећања: „У сваком 
случају, трошимо незарађено. То је опасан сиг-
нал.”
Лична потрошња и даље буја, што може да 

буде узрок разних инфлаторних притисака, 
објаснио је Шуковић, додајући да је, поред по-
већања зарада у јавним предузећима, дошло и 
до повећања плата у приватном сектору. Према 
његовим речима, увозници су профитирали иг-
рајући на карту прецењеног динара, па су зато и 
били у прилици да повећањем својих профита 
повећају и плате запосленима. Осим увознич-
ког лобија, овај скок зарада треба да радује и за-
послене у трговини и банкама, јер су и они има-
ли користи од поменутих тржишних улова. Ос-
талима овај раст тешко да може да донесе неко 
добро.
Данијел Цвјетићанин, ректор БК универзите-

та, истиче да грађани Србије присуствују не-
обичном догађају. У ситуацији малог индуст-
ријског раста, и неколико пута мањег скока бру-
то друштвеног производа, плате су порасле за 

више од 20 процената: „Србија, судећи по томе, 
плива у новцу. У последњих неколико година је 
тако, што од приватизационих прихода, што од 
кредита. Део тих огромних пара које су стигле 
прелио се и на плате. Међутим, превиђа се да је 
ту реч углавном о необновљивим средствима и 
да то неће дуго потрајати”, упозорава Цвјетића-
нин, који каже и да је увек незгодно спомињати 
како повећање плата подгрева инфлацију, јер и 
то утиче на кретање цена.
Економиста Саша Ђоговић категоричан је ка-

да је у питању поменути раст зарада. Он сматра 
да је то углавном последица њиховог повећања у 
јавном сектору: „Све то за собом повлачи ризи-
чан ланац у привреди. Повећане плате повећа-
вају личну потрошњу. Прекомерно трошење ути-
че на инфлацију, а то се онда осликава и на спољ-
нотрговинске односе”, објаснио је Ђоговић, ис-
тичући да су кредити виртуелно повећали ку-
повну моћ грађана и да се сада много лежерније 
купује.
Иначе, у односу на мартовске, априлске плате 

у Србији су благо „одскочиле”. Реални раст од 
1,87 одсто, према тумачењу саговорника листа 
„Политика”, резултат је само месечних осцила-
ција у зарадама.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Најбоље плате имају 
Беочинци

У самој структури плата у Србији ниш-
та се није променило. И даље се, међу 
најпрофитабилнијим индустријским гра-
нама налазе дуванска индустрија (73.451), 
финансијско посредовање (63.162) и осигу-
рање (63.471 динар). Најнеисплативије је у 
нашој матици било радити у текстилној 
индустрији, па су произвођачи одевних 
предмета и крзна у априлу у просеку зара-
дили само 8.601 динар. Највеће плате има-
ли су Беочинци (51.859), а најмање зараде и 
овог месеца исплаћене су у Белој Паланци 
(9.708 динара).

Чудни огласи (1)
Истинити босански, хрватски и српски огласи 

у облику у којем су предати:
• Једнособна врата
• Гнојна цистерна
• Крава, није луда
• Младалачки двосјед
• Собу изнајмљујем претежно женској особи
• Двосјед на неразвлачење
• Градилиште с погледом на околиш
• Ексцентрична преса
• Требам дјевојку, не да ради него да пије, да 

забавља госте
• Мазда 626, гласи на мене
• Врата на шибање
• Плинска боца 2оо-килска, 200 демократских 

марака
• Мерцедес, гарави
• Имам само оно гдје мушки пишају
• Ренаулт 4, укарбулиран
• Трокрилни ормар за вјешање
• Неусељив стан са станаром
• Змијска торба
• Трокрилни кревет
• Кућа с окућницом и вањском земљом
• Штедњак с четири гнијезда
• Зидана викендица, извана још ненабачена
• Возача Ц категорије, који извана има могућ-

ност прикључка на трофазну струју, тражим
• Козе и јарице продајем и оплодујем
• Гробница за шестерочлану обитељ
• Уходани стамбени простор
• Виолина у свирном стању
• Једнособан стан на земљишту
• Копцована кошуља
• Продавачицу меснате струке тражим
• Опел Рекорд, мртвачки
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Екскурзија наших гимназијалаца

Посета родном граду Волфганга Амадеуса Моцарта
О ве године десети разред Српс-

ке гимназије у Будимпешти 
посетио је суседну Аустрију. 

Кренули смо 10. маја у јутарњим ча-
совима, а вратили се 12. маја попод-
не. Циљ путовања је био Салзбург, 
родни град чувеног композитора 
Волфганга Амадеуса Моцарта.
Првога дана посетили смо бројне 

барокне цркве које су типичне за 
Аустрију у градовима Траункирхен 
и Мунден који се налази крај језера 
Салзкамергут. У Гундену смо оби-
шли дворац Орд, након чега је на ред 
дошао живописни градић Ст. Волф-
ганг који се налази међу дивним 
планинама Аустрије. Већина ових 
градова је позната по соланама баш 
као и сам Салзбург чије име значи: 
„Град соли”. На крају дугог дана 
ученици Српске гимназије су стиг-
ли у Вејрег крај Доњег језера, где су 
били смештени и хотелу Штранд.
Собе са терасама су давале диван 

натпису „Моцартова родна кућа” и 
по многобројним туристима испред 
ње. Мада тако обична, одисала је му-
зиком и префињеношћу генија који 
се родио у њој. Моцарт се родио на 
другом спрату у стану са ниским 
плафоном, клавиром, виолином и 
бројним сликама Моцарта и његове 
породице. „Моцарт ми је дао посао, и 
зато му хвала!” изјавио је водич му-
зеја на крају занимљивог путовања 
кроз Моцартов живот. Из музеја смо 
изашли са торбама пуним Моцарто-
вих куглица и упутили се у Ст. Ги-
лген, родни крај Моцартове мајке, у 
коме се налази статуа малог Моцар-
та који свира виолину. Посетили смо 
и Бад-Шил „родни град” Шилера.
Обилазак смо завршили разгле-

дањем летњиковца аустријског цара 
и мађарског краља Фрање Јосифа и 
његове супруге царице Елизабете, 
„Сиси”, у коме су се последњи пут 
видели.
Повратак у Будимпешту је био 

веома кратак, јер су га сви преспава-
ли. Закључак свих је био да смо мог-
ли да останемо још мало, макар да 
се још један дан ужива у лепотама 
Аустрије.

Марта Гајин 10. разред

Српски гимназијалци у Аустрији

Панорама Салзбурга

Мој необично кратак пролећни распуст
П робудила сам се уз очара-

вајући цвркут птица, који као 
да је био упућен баш мени, да 

ми пожели добро јутро. Док сам от-
варала очи, једним погледом сам 
обухватила сав неред у мојој соби 
који је био последица сестринске за-
баве. И поново сам зажмурила у на-
ди да баш тај неред само сањам и да 
ће се све само од себе средити када 
следећи пут отворим очи.
Али није. Зато пожелех да нам у 

госте дође Мери Попинс, али ако је 
она тренутно заузета нечијом дру-
гом собом, добро би нам дошла и 
Аладинова лампа. Да имам ту лам-
пу, мислим да би се дух из ње поно-
во вратио у лампу кад би видео исто 
што и ја: чарапе су биле посвађане и 
усамљене, ниједна није имала свог 
пара, фармерице су биле тужно изв-
рнуте наопачке, а мајице у свим мо-
гућим замисливим бојама као да их 
је сам торнадо посетио, лежале су 
по свим видљивим деловима моје 
собе. Зона сумрака!

Срећом, распуст је тек почињао и 
нигде ми се није журило. Знала сам 
да у Србију не идемо, па сам решила 
да се овде осећам што боље или да 
се бар потрудим да ми буде тако. Ус-
тала сам и почела да склањам. Има-
ла сам проблем: или сам имала ви-
шак ствари или мањак ормана. И 
после пар сати мог врзмања у круг, 
соба није изгледала много боље. 
Али нисам одустајала. Намерно ни-
сам. Изненада схватих да ми треба 
помоћ и зато позвах сестру.

– Мислиш ли ти да устанеш уопш-
те данас? Или да те пробудим сутра?

– Мммм… – зачујем испод јорга-
на, иначе моја сестра има необичан 
јутарњи глас још необичнију нави-
ку да на све пристане и све обећава 
само да је пустите још оних пет ми-
нута да спава.

– Хеј! – кажем ја – Оставили нам 
мама и тата паре за биоскоп, да се 
частимо кад средимо овај хаос.
Још увек не реагује… Сетих се 

чаробне речи:

– Или шопинг…
Моја сестра је у року од две се-

кунде намештала кревет и слагала 
одећу. Пун погодак! Магична реч. За 
пола сата соба је била сређена, а ми 
задовољни јер смо знале шта следи: 
забава. Направиле смо компромис: 
прво биоскоп, па онда шетња, и она 
магична реч.
Распуст нам је био интересантан. 

Сваки дан смо ишли негде ван Бу-
димпеште и уживали смо. Филм у 
биоскопу био је одличан, а о шопин-
гу ће моја сестра неком другом при-
ликом.
Иако кратак, овај распуст је у ме-

ни пробудио уснуле емоције. Да ли 
пролеће, још стидљиви зраци сун-
ца, цвркут птица или весели разно-
бојни цветови око нас учинили су 
да се осећам посебно. А незаборав-
ни тренуци проведени у топлини 
породичног дома и сада ми греју ср-
це.

Андреа Меселџија 8. разред
Будимпешта

поглед на језеро и планине 
које одишу миром и тиши-
ном. Ово месташце није било 
баш погодно за ученике жељ-
не провода и забаве, али се, 
срећом, пронашао бар у коме 
су ученици са професорима 
провели две бурне и узбудљи-
ве (за професоре др Јованку 
Ластић, Јасенку Васић и 
Љиљану Давид) ноћи.
Другог дана је на ред дошла 

главна дестинација – Салз-
бург, у коме се провело шест 
веома кратких сати. Под вођ-
ством искусног водича, виде-
ли смо катедралу, бискупску 
палату, фрањевачку цркву у 
којој је Моцарт свирао на ор-
гуљама, дворац и парк Мира-
бен и, наравно, родну кућу 
Волфганга Амадеуса Моцар-
та. Малена жута зграда једино 
се разликовала по златном 
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VIII српски језички камп „Вук Караџић”
Балатонфењвеш, од 03. до 09. јула 2007.

Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српском самоуправом 
у Печују и Српском самоуправом II кварта у Будимпешти, осми пут 
организује летњи језички камп „Вук Караџић”, од 03. 07. до 09. 07. 
2007. у Балатонфењвешу на обали Балатона.
Очекују се пријаве деце од другог разреда основне школе до десетог 

разреда гимназије.
Рок за пријављивање: до 30. априла 2007.
Износ уплате: 15.000 фт.
Рок уплате: до 15. јуна 2007.
Табор се организује са циљем да се унапреди знање српског језика 

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

Јадранке Драгојловић и Милана Ђурића, моб. 06/70-771-4823, др Јо-
ванке Ластић, моб. 06/70-337-2589.

ТАБАНСКО ВЕЧЕ
2. јуна 2007. (у суботу) од 20 сати

у Дому културе „МОМ”
(XII Budapest, Csörsz u. 18.)

Представиће се КУД „Табан” самосталним програмом,
уз пратњу оркестра „Ђидо” из Бечеја.

У програму учествује и етно-група „Бело платно” из Београда.
После програма следи бал, уз пратњу оркестра „Зора”.

Дани позоришта и културе
на летњој позорници у Ловри

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

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

„Мостови Париза”
мономјузикл о Едит Пјаф

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

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

22. јуни (петак) у 20.30 сати
Гостовање бугарског позоришта – Малко Театро Будимпештa

„…Слободњак…”
импровизована, комична трагедија,

на основу стварних догађаја
Режија: Иштван Ц. Нађ

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

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

Музеј естраде
документарни мјузикл

Наступају: Габријела Хаџикостова, Зорица Јурковић,
Катица Шокац, Даринка Орчик, Раде Сенић, Ратко Краљевић,

Никола Скорић, Тибор Ембер, Божидар Путник,
„Дешчански дукати” и оркестри:

Фестивалски оркестар под руководством
Крунослава, Киће Агатића и „Дунавски бисери”

Режија: Милан Рус

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

Ерик Емануел Шмит:
„Оскар и мама Роз”

монодрама
Мама Роз: Весна Чипчић

Приредбу су помогли:
Јавна фондација за етничке и националне мањине,

Самоуправа села Ловре, Бугарска самоуправа села Ловре
и града Српског Ковина

COMP-Press Kft. Будимпешта

Дан села у Ловри
30. јуна 2007.

Целодневни програми на обали Дунава
Гост вечери: Гордана Лазаревић,
естрадна певачица из Србије

Концерти
9. јуни – оркестар Шендерге – Mecsér, Ladikos fesztivál

10. јуни у 15.00 сати – Tahitótfalu Eperfesztivál
17. јуни у 18.30 сати – ансамбл Вујичић,

Будимпешта IX кварт, Трг Бакач

YUBAC летњи кошаркашки камп
Копаоник – Србија, 10 – 20. јули

Поштовани родитељи!
Кошаркашка школа Темпо и ове године планира организовани од-

лазак наше деце на Копаоник, и учешће на летњем кошаркашком кам-
пу YUBAC. Овога пута смо одлучили да на Копаонику боравимо де-
сет дана, од 10. до 20. јула.
Цена боравка у кампу је 250 евра по детету, од чега родитељи теба 

да плате 30.000 фт. (или 120 евра). Остатак средстава набавља се пу-
тем конурса. Цена укључује смештај у апартманима „Сунчани врхо-
ви”, исхрану три пута дневно, опрему (осим патика), обезбеђене ко-
шаркашке терене, лопте, реквизите и тренере.
Путовање ће се, као и прошле године, организовати уз договор са 

родитељима, приватним аутомобилима и мини-бусом Српског кул-
турног и документационог центра.
Одлазак деце у кошаркашки камп на Копаонику могућ је и у другим 

доле наведеним терминима, у сопственом аранжману.
Молимо све заинтересоване родитеље и децу да се до 20. маја ове 

године јаве организаторима кампа у Мађарској.
Милан Степанов

06/30-392-6440, stepanov.milan@gmail.com

Општи камп на Копаонику – 250 ЕУР
(за све узрасте)

1: 30. јуни – 10. јули, 2: 10. јули – 20. јули, 3: 20. јули – 30. јули
4: 30. јули – 09. август, 5: 09. август – 19. август

Guards – 350 ЕУР
(обука плеј-мекера, од 15 година)

1: 03. јули – 10. јули, 2: 6. август –13. август
Big mаn camp – 350 ЕУР
(обука центара, од 15 година)

1: 18. јули – 25. јули
Тимске припреме – 300 ЕУР

(Летње припреме екипа)
1: 9. август – 19. август, 2: 19. август – 29. август

Pro camp
Појединачна обука играча, у сали – на основу личног договора

са организаторима.

Информације на српском и енглском језику:
www.yubac.co.yu

Информације преко телефона:
Милан Степанов, 06-30-392-6440

Оглас
Обављам све врсте фарбарско-молерских радова.

Говорим српски и мађарски језик.
Тел: 06 30 902 8462
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Вечера у Белом двору
П рошле недеље Њ.К.В. Престо-

лонаследник Александар II 
угостио је на вечери у Белом 

двору архијереје Српске православ-
не цркве, који учествују на редов-
ном годишњем заседању Светог ар-
хијерејског сабора СПЦ.
Њ.К.В. Престолонаследник Алек-

сандар II пожелео је добродошлицу 
гостима и истакао: „Молимо се да 
Бог благослови овај наш скуп. Свес-
ни смо тога да су пред нама велики 
проблеми и изазови. Потребно је да 
схватимо и прихватимо свој део од-
говорности и као појединци и као 

народ. Стално говорим о демокра-
тији зато што она подразумева за-
штиту начела општег добра и одго-
ворност за одлуке које се доносе. 
Демократију не одвајам од начела 
монархије, нити доводим демокра-
тију у сукоб са оним што је општи 
Божји закон.”
Вечери је присуствовало 37 епис-

копа из Србије, Црне Горе и српске 
дијаспоре, Њ.Е. министар вера г. Ра-
домир Наумов, бивши министар ве-
ра проф. др Војислав Михајловић, 
протонеимар Храма Светог Саве, 
као и чланови Крунског Савета.

„Светигора” – 17 година постојања
Г оворећи на Међународном сај-

му књига у Подгорици о делат-
ности издавачке куће Митро-

полије црногорско-приморске у 
протеклих седамнаест година, мит-
рополит црногорско-приморски 
Амфилохије рекао је да је једини 
циљ „Светигоре” био да „благо 
хришћанске културе, духовности, 
хришћанског предања, вековног 
предања Цркве Божије оприсутни у 
животу савременог читаоца”.
Митрополит је истакао да „Све-

тигора” наставља оно дело које је 
започето „Мирослављевим је-
ванђељем” и настављено законим 
правилом, „Крмчијом” светог Саве, 
писаним 1262. године, чији се пре-

пис чува у Југословенској акаде-
мији знаности и умјетности у Загре-
бу.

„Наставак је и цетињски `Окто-
их̀ , као и све што се штампа и на-
стоји штампати а да не одступи од 
тог духа, као и онај чувени Зборник 
Никона Јерусалимца, са Бешке, из 
прве половине петнаестог века, из 
времена Јелене Лазаревић – Бал-
шић”, рекао је митрополит црногор-
ско-приморски.
На „Светигорином” штанду на 

Међународном сајму књига у Под-
горици одржана је и промоција мо-
нографије „Свети Сава – принц и 
просветитељ”, која је већ продата у 
100 000 примерака.

Стипендије за децу погинулих бораца
А рхимандрит Партениос из Гр-

чке поделио је двомесечне сти-
пендије за 528 деце погинулих 

српских бораца из општина Добој и 
Петрово. Ово је 88. хуманитарна 
мисија архимандрита Партениоса у 
Републици Српској (РС) од 1992. го-

дине. Архимандрит Партениос је до 
сада за око 2.500 дјеце погинулих 
бораца у девет општина РС, осим 
новчане помоћи, доносио прехрам-
бене артикле и породичне пакете, 
које су поклонили Грчка православ-
на црква и њени верници.

Шта каже Мило
П редседник Демократске пар-

тије социјалиста (ДПС) Мило 
Ђукановић оценио је да није 

реално да у Црној Гори постоји јед-
на православна црква.

„Плашим се да то није реално. 
Волио бих да јесте, јер би то значи-
ло да имамо једну од претпоставки 
за духовно јединство грађана пра-
вославне вјероисповјести”, оценио 
је Ђукановић.
Ђукановић је подгоричкој Теле-

визији ИН изјавио је да положај цр-
кве у Црној Гори треба да буде де-
финисан уставом, или бар законом.

„Ја сам за то да се уставом, или 
ако то не урадимо њиме, онда оба-
везно законом, досљедно уреди пи-
тање положаја цркве у правном сис-
тему”, рекао је Ђукановић.
Он је истакао да слобода вероис-

повести подразумева право грађана 
да се у оквиру верске заједнице оп-

редјељују у којој ће цркви задовоља-
вати своје интересе.
Ђукановић је, такође, поновио да 

је његов предлог да званичан назив 
језика у уставу буде изведен из име-
на државе.

„Више пута сам говорио да назив 
језика никада није чисто језичко пи-
тање. Па ни српскохрватски језик 
није чисто лингвистичко питање, 
него социо-лингвистичко и поли-
тичко”, навео је он.
Ђукановић је подсетио да је и у 

Новосадском споразуму, којим је 
утврђен назив српско-хрватског је-
зика, једна од могућности била и да 
се тај језик назове српско-црногорс-
ко-хрватски.

„Не видим никакав проблем да се 
језик назове државним именом. То 
би правно, политички и социо-лин-
гвистички било најисправније”, за-
кључио је Ђукановић.

У посети Зејтинлику
Ј едан од бисера из ризнице муд-

рости каже: „Човјек без домови-
не је као земља без сјемена”. То 

су, сигурно, знали и наши преци, 
који су у борби за домовину своје 
животе оставили на фронтовима Гр-
чке, Aлбаније, Бугарске… а многи 
вјечну кућу нашли на Војничком 
гробљу Зејтинлик (Маслињак) у Со-
луну.
Уз посјете Светој гори и Хилан-

дару, Метеорима, манастиру Св. 
Петка, дијелу Грчке… моји прија-
тељи из Градског тамбурашког ор-
кестра Бања Лука и ја, недавно смо 
посјетили једну од светиња српског 
народа – Војничко гробље Зејтин-
лик у Солуну.
Први пут сам посјетио ово 

гробље. С обзиром да сам потомак 
солунског борца и ратника, са по-
себним узбуђењем сам очекивао 
одлазак у Солун. Прилазећи, на са-
мој гробљанској капији, узбуђење 
је порасло до максимума, а онда – 
од тренутка када нас је са осмије-
хом и шајкачом на глави дочекао 
чика Ђорђе Михаиловић, посебан 
чувар гробља, па до овог тренутка, 
у којем слажем ријечи у овај текст 
– промичу слике борбе, живота, 
смрти, домовине… Aко смијем би-
ти личан, морам се присјетити свог 
деде Петра и његових солунских 
сабораца, који су преживјели гол-
готу српске војске и народа (и из 
наших крајева велики број српс-
ких добровољаца учествовао је у 
Првом свјетском рату). Поткрај 
свог живота, и пред почетак не-
срећних дешавања у посљедњој 
Југославији, солунци су знали 
рећи да „нисмо сигурни да ће ваша 
генерација знати сачувати оно за 
што смо се ми крвљу изборили”. 
Нажалост, били су у праву. Aли, 
домовина се носи и у срцу, а у то 

смо сигурнији данас више него 
икад до сада. Први свјетски рат ос-
тавио је огроман број жртава и на 
солунском фронту, па је по завр-
шетку рата у Солуну уређено цен-
трално војничко гробље, у сарадњи 
са тадашњим савезницима: Енгле-
зима, Французима и Италијанима. 
На том гробљу сахрањено је преко 
20 хиљада војника, а од тога броја 
преко 8.500 Срба и других народа 
са наших простора.
На улазу у велики гробљански 

комплекс, прво пада у очи наша 
импозантна гробљанска капела-
црква, испод које се налази крипта 
са више од шест хиљада посмрт-
них остатака наших војника. Ка-
пела је архитектонски и стилски 
лијепо урађена, са материјалом 
донесеним из Отаџбине и са испи-
саним дирљивим стиховима Војис-
лава Илића-Млађег, посвећеним 
онима, који далеко од отаџбине, 
овдје почивају: „Благо потомству 
што за њима жали / Јер они беху 
понос своме роду! / Благо и њима, 
јер су пали / За Отаџбину, Краља и 
слободу!”… Нико ове стихове не 
рецитује боље од чика Ђорђа, око 
чије је породице исплетена цијела 
прича о Солунском гробљу. Наи-
ме, по завршетку Првог свјетског 
рата Ђорђев дјед Саво Михаило-
вић добио је посао чувара гробља, 
који је касније преузео Ђорђев 
отац Ђуро. Обојица су сахрањени 
у једном од војничких гробова, на 
гробљу које су уређивали и чува-
ли. Послије смрти свога оца, 
Ђорђе, који се родио у Солуну, 
преузео је исти посао, радећи га 
савјесно више од 60 година, као 
што га ради и данас кад је напунио 
80 љета. (…)

Небојша Куштриновић
(Глас Српске)


