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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Ускршње свечаности на југу Мађарске
„У скрс јe празник над свим 

празницима. Он је среди-
ште читаве литургијске го-

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

Син Божји – који је на земљу дошао 
да би својом смрћу искупио људе од 
греха, спасивши их на тај начин и од 
вечне смрти, односно, смрти духов-
не – устао је из гроба у трећи дан 
пошто је на Велики петак разапет на 
дрвеном крсту на Голготи. После 
жалости и тишине Великог петка, 
дана смрти Христове, Васкрс је 
празник радости и представља цен-
трални догађај хришћанског учења 
и вере који овоземаљски живот чо-
веков посматрају као мали део веч-
ности, али једино доступан спознаји 
ограниченог људског ума.”
Српски православни верници у 

Мађарској поклонили су се светом 
знамењу бола и страдања. Поклони-
ли су се мукама нашег Спаситеља, 
достојно су обележили страдање и 
бол, не заборавивши при томе да 
није било Васкрсења Христова, не 
би било ни хришћанске вере.
И саме припреме наших верника 

за празновање празника над праз-
ницима отпочеле су у духу вере, на-
де и љубави. Вере и наде у боље сут-
ра и наравно, у знаку истицања 
међусобне љубави. А та љубав одно-
сила се и на старине, одржавање 
предускршњих и ускршњих оби-
чаја.
Дешчани су се и ове године стрик-

тно придржавали светих обавеза 
које су им у аманет оставили њихо-
ви преци. Од Лазареве суботе па све 
до трећег дана Ускрса придржавали 
су се оних обичаја који су годинама, 

па можда чак и вековима били ка-
рактеристични у овом насељу које 
се сматра једним од центара српства 
у Мађарској. Оно што посебно ваља 
истаћи јесте да су приликом свете 
литургије, на први дан Васкрса, у 
светом храму деца рецитовала пе-
смице поводом великог црквеног 
празника Христовог васкрсења. У 
месном српском православном хра-
му, препуном верника, захваљујући 
јереју Светомиру Миличићу, њих 
седморо су казивали најлепше бого-
угодне песме у част Васкрса. Још 
исте вечери, у седишту српске 
мањинске самоуправе окупили су 
се Дешчани како би се надметали у 
туцању јаја. Победио је Томислав 
Маријић а у категорији „јајетовим 
дупетом” највештији и најбољи био 
је Стојан Брцан, руководилац Ор-
кестра „Бaнат”.
Наравно, ни овај празник у Десци 

није протекао без свирке и песме, 
као што сутрадан није могло да 

изостане традиционално поливање 
девојака, дама, жена… У сваком 
случају, Дешчани су потврдили да 
верно и одано негују ускршње оби-
чаје!

Нису само Дешчани достојно 
празновали Ускрс, него су слично 
чинили и Срби у осталим насељима 
у Поморишју. Поклонили су се му-
кама Спаситеља, радосно дочекали 
Његово васкрсење а при томе нису 
заборавили ни ускршње обичаје… 
У Новом Сентивану, примера ради, 
на други дан Васкрса чак три фија-
кера су кренула на поливање: окиће-
не кочије обезбедили су Алекса 
Путник, Рада Ацков и Ђерђ Нађ а 
поливачима се придружио и сам на-
челник села Лазар Путник. Поред 
лепог времена, поливачима су у 
прилог ишли и музичари предвође-
ни Максом Русом који су све до 
краја обиласка кућа у Сиригу, Но-
вом Сентивану и Сигету (Тисаси-
гет) обезбедили музичку пратњу – 
нажалост, до Деске нису стигли, бу-
дући да је фијакерима употреба 
међународног главног пута за-
брањена!
И у Бачкој је било празнично: 

Васкрс је посебну атмосферу имао у 
бајском српском православном хра-
му а Сантовчани су се пак, пред-
вођени јерејем Јованом Бибићем, 
месним парохом, строго придржа-
вали предускршњих и ускршњих 

обичаја. На први дан Ускрса, у орга-
низацији Културног удружења „Вe-
сели Сантовчани”, у сантовачкој 
сватовској дворани одржан је бал 
који је отворио начелник села Јожеф 
Фејгли а у којем су наступали чла-
нови КУД-а „Вeсели Сантовчани”, 
сјајни хармоникаши из Србије који-
ма се придружио и Крунослав Кића 
Агатић те глумац Стипан Ђурић. 
Балско весеље, којем је присуство-
вало петсто гостију, трајало је све до 
зоре а за добро расположење љуби-
теља јужнословенског народног ме-
лоса побринули су се Оркестар 
„Споменар” под руководством Стра-
хиње Рашића из Кљајићева и Ор-
кестар „Зора” на челу са Круносла-
вом Агатићем Кићом.
Главни организатор приредбе 

Евица Чатић-Козић била је задовољ-
на одазивом гостију а приход од том-
бола па и улазница биће намењен за 
путовање „Вeселих Сантовчана” за 
Будву или Македонију – наиме, пос-

ле дуги низ година, вероватно, овог 
лета биће прекинута традиција да се 
лети одлази у Утјеху.
У Толни, Медини, такође је било 

свечано а исто се може рећи и за Ба-
рању. Штавише, у печујској српској 
православној капели чак на три је-
зика је одјекивао древни поздрав – 
Христос васкресе! На српском 
„Христос васкресe”, на грчком 
„Христос анекси” и на мађарском 
„Krisztus feltámadt”! И, наравно, ус-
ледили су отпоздрави.
Празник над празницима је, дак-

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

Предраг Мандић

Свирци у Новом Сентивану

Ускрс у печујској капели

Ускршње дружење Печујаца
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Васкршњи поздрав – митрополит 
загребачко-љубљански и целе Италије,
г-дин Јован

Христос васкрсе!
У једнодневној посети Будим-

пешти, поводом промоције фо-
тотипског издања Вараждин-

ског апостола, богослужбене књиге 
из XV века, недавно је боравио мит-
рополит загребачко-љубљански и 
целе Италије господин Јован. Висо-
ког црквеног великодостојника овом 
приликом замолили смо да поводом 
Васкрса празничну честитку упути 
и нашим читаоцима:

– У слављењу Васкрса, поред оби-
чаја и фолклора, треба размишљати 
о оном најзначајнијем садржају – 
верском, моралном и теолошком. 
Дакле, да је празник Васкрса, Пасхе 
господње темељ наше вере у вас-
крсењу из мртвих. То је темељна 
верска поставка, као што и у Симво-
лу вере исповедамо да чекамо вас-
крсење из мртвих и живот будућег 
века, царства небеског – оно о чему 
говори свети јеванђелист Јован, о 
новој земљи, новом небу и новом Је-

русалиму, где ће после васкрсења 
све бити преображено, као што је 
Христово тело било преображено 
после васкрсења. Није више подле-
гало физичким и природним зако-
нима, него нечем савршенијем, веч-
ном, оном што је Бог одредио.
Таква вера треба да снажи наше 

духовне активности, да будемо доб-
ри, да будемо позитивни у сваком 
погледу. Пре свега, да наша вера буде 
исправна у односу према Богу и оно 
што је Исус Христос у светом Је-
ванђељу ставио у задатак нашег мо-
ралног живота, да Бога поштујемо 
изнад свега, а ближњега свога као са-
мога себе. То је наша порука и жели-
мо свима који прослављају Васкрс – 
и православнима и католицима, да 
Васкрс буде радосни хришћански 
празник и да један другога позд-
рављамо тим пасхалним поздравом: 
Христос Васкрсе! Ваистину васкрсе!

С. М.

Васкршњи празници у Ловри и Чипу

Свечано и достојанствено
О бележавање највећег хриш-

ћанског празника, Васкрса у 
Чипу је на Велики четвртак 

отпочело у четири сата читањем 12 
јеванђеља. Према речима о. Павла 
Каплана, док је у Чипу служби при-
суствовао скроман број верника, у 
Ловри су три сата касније јеванђеља 
читана пред препуном црквом.
На Велики петак царски часови у 

Ловри служени су у 10 сати, док је 
вечерње са изношењем плаштанице 
обављено у 15 часова. У Чипу, уз 
скромније присуство верника ве-
черње са изношењем плаштанице 
обављено је у 17 часова.
Велика субота ове године била је 

двоструки празник, јер су се на овај 
дан празновале и Благовести. Тим 
поводом на светој литургији одржа-
ној у 10 часова у Ловри, окупио се 
велики број верника, а истог дана у 
23 часа воскресеније је служено у 
Аљмашу. У два часа после поноћи  
воскресеније је служено у за ову 

прилику препуној чипљанској црк-
ви. У Ловри, Васкршње јутрење 
служено је у четири сата. Овом при-
ликом верници окупљени у масов-
ном броју, у литији су обишли село, 
а по повратку обављен је опход око 
цркве.
На Васкрс, света литургија у којој 

су активно учествовала и деца, по-
лазници часова веронауке, служена 
је у 10 часова. У исто време јеромо-
нах, о. Андреј, настојатељ ковинс-
ки, свету литургију служио је у срп-
ској цркви у Чипу. Празнично ве-
черње са читањем јеванђеља на раз-
ним језицима у Ловри је служено у 
15 часова.
На други дан празника, Вас-

кршњи понедељак, у Ловри је у де-
вет сати служена света литургија. У 
оквиру богослужења верници су у 
литији отишли до православног 
гробља, где је обављено преливање, 
односно, освећење гробова.

С. М.

Васкрс у Будимпешти

У будимпештанском храму светог Ђорђа и ове године на Васкршњем јут-
рењу и литургији забележен је велики број наших верника, који су дошли 
да прославе празник Христовог ускрснућа.

Васкрс у Помазу и Чобанцу

Активно учешће помашког 
женског црквеног хора

П разник Христовог рођења све-
чано је обележен у Чобанцу и 
Помазу. Према речима месног 

пароха, о. Љубисава Милисавића, на 
Велики петак служено је вечерње са 
изношењем плаштанице, док је Вас-
кршње јутрење обављено у четири 
сата. Велики број православних вер-
ника, у оквиру богослужења, у ли-
тији је отишао до српског крста у 
центру Помаза, а у повратку обављен 
је опход око српског храма.
Јутрење је потом у шест часова 

обављено и у Чобанцу, а у десет је у 
Помазу о. Љубисав Милисавић слу-
жио Васкршњу литургију. Овом 
приликом пред пуном црквом и у 
изузетно свечаној атмосфери про-
читана је Васкршња посланица Ње-
гове светости патријарха српског 
господина Павла.
Поподне у 16 часова служено је 

вечерње, а на други дан Васкрса у 
осам сати, јутрење. Месни парох 

том приликом осветио је цвеће, а у 
девет сати у Чобанцу служена је 
света литургија на којој је појао и 
помашки женски црквени хор. На 
српском гробљу затим је обављен 
чин преливања гробова (ружичало). 
Исти обред у Помазу ће се обавити у 
суботу, 14. априла.

С. М.
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интервју Интервју интервју интервју интервју интервју интервју интервју 
Др Јованка Ластић, председница Одбора за школство ССМ и у новом мандату

Потребан нам је јединствени образовни центар
П рема мишљењу др Јованке 

Ластић, која је прихватила 
дужност председника Одбо-

ра за школство ССМ и у новом из-
борном циклусу, једна од смерница 
за рад тог тела у наредном периоду 
треба да буде наставак оних про-
грама који су успешно реализовани 
у претходном четворогодишњем 
периоду: усавршавање наставника 
у матици, језички камп „Вук Ка-
раџић”, активности на издавању 
уџбеника, итд. Као посебно важан 
задатак она истиче неопходност да 
се школски систем осавремени, од-
носно учини ефикаснијим и при-
влачнијим за нове генерације уче-
ника.

– Када је у питању издавање уџ-
беника, могу да кажем да смо у тој 
области изложени инерцији мађар-
ског државно-управног система и 
морамо у том смислу да вршимо по-
литичко лобирање како би се про-
јекти издавања уџбеника настави-
ли. Наравно, за то је потребно да 
Министарство просвете Републике 
Мађарске распише следећи кон-
курс, да се око тог конкурса анга-
жујемо и искористимо све могућ-
ности које нам се пружају, што зна-
чи да треба конкурисати за све на-
слове, да на време предамо синоп-
сисе и рукописе, како се не би могло 
рећи да је нешто застало због наше 
инертности. Потребно је да „лопта 
увек буде на њиховом терену” и да 
с те стране будемо максимално од-
говорни.
Наравно, то није лака ствар ако 

се има у виду да ће се поново обја-
вити 16 наслова, али ипак морамо 
смогнути снаге да покријемо све 
наслове и извршимо све наше ад-
министративне обавезе. Са радом 
ћемо почети оног тренутка када ми-
нистарство објави конкурсе.
Међу будућим плановима посеб-
но истичете потребу да зе-
маљска самоуправа преузме 
власништво над нашим школа-
ма. Због чега је то важно?
– Пројекат који ће прожимати 

цео овај изборни циклус јесте једна 
замисао о којој сам већ имала при-
лике да говорим у неколико навра-
та: како учинити ефикаснијим, мо-
дернијим и комплекснијим наш 
школски систем у Мађарској. И 
даље мислим да је, све док су влас-
ници школа већинске месне само-
управе којима закон даје све инге-
ренције у вези тих институција, вр-
ло тешко афирмисати наше интере-
се и остварити оно што би евенту-
ално српска заједница желела. 
Мислим да бисмо на том пољу мо-
рали да начинимо корак напред. 
Самоупрва Срба у Мађарској би 
требало да преузме власништво, 
можда у првом тренутку само бу-
димпештанске школе зато што је 
ту закон експлицитан и ради се о 
јединој просветној уставнови так-
вог типа у Мађарској.
Осим те школе, која има неку вр-

сту независности и свој профил, ту 
су и српске школе у Батањи и ни-
жеразредна школа, односно заба-
виште у Десци и у Ловри. Њих тре-
ба да „учланимо” као филијале 

пештанске школе и да направимо 
један образовни центар у Мађар-
ској. У том случају сами бисмо мог-
ли да одређујемо неке основне 
смернице и профил тих школа, 
евентуално да захваљујући том 
специфичном статусу више радимо 
на томе да и финансијска позадина 
буде боља. У случају када имамо 
један комплексан образовно-про-
светни пројекат, од Србије бисмо 
могли да затражимо конкретну фи-
нансијску подршку. Тако бисмо на-
докнадили евентуална материјал-
на средства од којих бисмо морали 
да одустанемо због тога што влас-
ници не би биле већинске самоуп-
раве већ ССМ.
Све ово о чему говорим има 

смисла ако крајњи ефекат буде ма-
кар и за нијансу бољи од ситуације 
у којој се тренутно налазимо. Пре-
узимати школе само да бисмо мог-
ли рећи да је власник ССМ, а да ни-
су обезбеђени макар исти услови у 
односу на ове који данас постоје, не 
би имало смисла. Значи, пре тога 
треба се максимално ангажовати и 
проверити све могућности које нам 
стоје на располагању, уз што мање 
тензија. Прво се треба договорити 
са садашњим власницима школа, 
видети да ли то иде и њима у при-
лог или сматрају да тиме нешто гу-
бе. У сваком случају то је један ду-
жи процес у којем треба имати по-
литичког осећаја, да не мора све да 
се истера силом, већ у једној коопе-
рацији, како се не би изгубила на-
клоност већинских локалних само-
управа, које и даље треба да учест-
вују у финансирању тих школа. 
Није свеједно да ли ће то учинити 
са задовољством или само зато што 
их закон на то обавезује.
Да ли су вам позната искуства 
осталих мањина у Мађарској 
које су се одлучиле на такав ко-
рак?

– Искуства постоје и 
могло би се рећи да су 
осим нас и Румуна све 
остале мањине већ на-
правиле тај потез. Та 
искуства су шаролика, 
али је крајњи ефекат 
свуда позитиван. Хр-
ватска заједница је међу 
првима преузела своју 
школу у Сантову и јес-
те да им је на почетку 
било тешко због озбиљ-
них потешкоћа са фи-
нансијама, до данас се 
све то стабилизовало и 
функционише. На ос-
нову информација које 
добијам, стичем утисак 
да је ситуација све 
боља.
Немци су преузели 

више својих установа, 
али је код њих ситуа-
ција другачија. Немач-
ки је третиран као један 
од светских језика и 
традиционалне везе 
Мађарске са немачким 
говорним подручјем до-
воде до тога да се тамо 
уписују деца која можда 

нису немачког мањинског порекла, 
али због плуса који добијају знањем 
немачког језика на вискоком нивоу 
када заврше школовање, уписују се 
у такве школе. Зато код њих про-
блем броја ученика није тако изра-
жен као код нас и евентуално код 
Словака и Румуна.
И Словаци су преузели своју 

школу у Сарвашу, чија директорка 
ми је једном приликом рекла да им 
није лако, али да је атмосфера дале-
ко позитивнија сада, него док је 
власник школе била већинска само-
управа Сарваша. Имам утисак да 
ми увек каскамо за догађајима. Чи-
ни ми се да би требало да покушамо 
да идемо испред проблема а не да 
сачекамо да се нешто неповољно 
деси, пре свега мислим на законску 
регулативу, па да онда решавамо 
проблем.
Друга варијанта би била да се 

преузме само пештанска школа, 
али мислим да то не би било свр-
сисходно јер треба имати у виду да 
ова школа није чардак ни на небу 
ни на земљи, већ мора да се везује 
за „базу”. Било би пожељно да то 
буде једна комплексна установа, да 
бисмо у неку руку деци и њиховим 
родитељима могли да понудимо да 
малишани од забавишта до матуре 
имају један прегледан систем, где 
се по истим принципима, методо-
логији и условима обезбеђује један 
стандардан квалитет који им даје 
основу да наставе школовање у 
Мађарској или у Србији, надајући 
се да и тамо долазе боља времена 
за живот и рад и да ће бити драго-
цено знање неког специфичног је-
зика попут мађарског, односно у 
Мађарској српског. Тим пре што се 
тренутно много више тражи и 
плаћа знање језика који нису свет-
ски.
Где видите евентуалне теш-
коће у остварењу ове замисли?

– Овде треба имати на уму да ће 
вероватно овом реформом бити уг-
рожени неки интереси, што може 
да доведе до потешкоћа у том про-
цесу, било да је реч о већинским са-
моуправама насеља које можда 
мисле да ће на тај начин бити смање-
ни њихови финансијски ресурси, 
или због угрожавања личних инте-
реса пошто увек има људи који ус-
лед промена губе нешто што су до 
тада имали. Треба се трудити да 
око тога буде што мање тензија и да 
се постигне што шира прихваће-
ност ове идеје. Наравно, за то треба 
вршити широку пропаганду и од-
лазити у та места. У претходном 
циклусу је, чини ми се, то било за-
немарено.
Да ли су отпочеле припреме за 
овогодишњи језички камп „Вук 
Караџић”?
– Мислим да се камп већ доказао 

и започео неки свој самосталан жи-
вот, али је ове године доста тога за-
висило од избора. Требало је саче-
кати да се види ко ће бити задужен 
за то и на коме ће бити да све то 
изорганизује. Прошле године смо 
имали позитивниа искустава, јер 
су у кампу боравила и српска деца 
из Хрватске и Србије, због чега је 
једини језик за споразумевање био 
српски. Ове године би требало по-
нудити и српској заједници у Ру-
мунији да пошаље један број деце. 
Осим тога, треба се повезати и са 
српским заједницама из Европе и 
ван ње, да покушамо да направимо 
један свесрпски камп у којем би де-
ца добила информације и стекла 
сазнања у једном необавезном и ве-
селом облику. Уз то, упознала би се 
и са елиментима своје традиције и 
културе. За тако кратко време не 
може се стећи неко нарочито вели-
ко језичко знање, али се може у де-
тету створити осећај припадности 
још једној заједници. Та деца на 
овај начин схватају да поред зајед-
ница којима већ припадају, као што 
су породица, место у коме живе 
или школа коју похађају, постоји 
још једна заједница у коју треба да 
се укључе или којој већ припадају, 
а то је српска. Тако ће се та негатив-
на слика која се о нама ствара пу-
тем медија, у тој деци постепено 
мењати.
Убеђена сам да је у српској зајед-

ници у Мађарској потребно 
подмлађивање на свим нивоима, јер 
нека лица су се већ довољно анага-
жовала, а у њих убрајам и себе. Било 
би добро када би се на крају овог 
циклуса неки нови људи прихвати-
ли обавеза у овој заједници и којима 
свакако треба пружити простора. 
После једног времена примећује се 
„замор материјала”, без обзира ко-
лико је ко ангажован. Сада сам у тој 
срећној ситуацији да видим да су 
неки од ранијих полазника језичког 
кампа већ укључени у мањински 
јавни живот као чланови мањин-
ских самоуправа у својим местима. 
Они би у следећим циклусима тре-
бало да буду много заступљенији и 
на осталим нивоима, јер на њима 
свет остаје.

Д. Ј.

Др Јованка Ластић
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Пера Ластић, повереник ССМ за законодавну област

Мање пара за мањинске програме
А прил је по правилу месец у 

којем мањинске самоуправе и 
цивилне организације ужур-

бано раде на припремању конкурс-
них пријава за финансирање њихо-
вих активности током наредних 12 
месеци. Своје конкурсне рокове 
ових дана закључује и Фондација за 
националне и етничке мањине која 
је до сада била најчешћи извор фи-
насирања програма свих 13 мањина 
у Мађарској. Перу Ластића, пот-
председника Српске самоуправе у 
Будимпешти и повереника за зако-
нодавну област земаљске српске са-
моуправе упитали смо чему се срп-
ске организације могу надати када 
је у питању коришћење средтава из 
буџета те фондације.

– Фондација за етничке и нацио-
налне мањине се налази у тешком 
положају пошто се осећа да се влада 
двоуми да ли и надаље да финансира 
пројекте из области мањинске кул-
туре преко државне фондације, како 
то иначе стоји у мањинском закону 
или да, слично као што је учинила у 
другим областима, промени начин 
финансирања и да то чини путем не-
ких других канала. Шта ти други ка-
нали подразумевају потпуно је нејас-
но, али се претпоставља да ће у дог-
ледно време влада размотрити ово 
питање и тада ће се решити да ли ће 
следеће године постојати ова фонда-
ција или не. Тај однос резултира и 
тиме што се средства која су на рас-
полагању мањинској фондацији не 
увећавају и сваке године приликом 
расправе о државном буџету постоји 
тенденција и покушај да се та средс-
тва смање у номиналној вредности у 
односу на претходне године. Ако 
бисмо све сумирали и упоредили, 
онда бисмо могли рећи да номинал-
на вредност пара које су биле на рас-
полагању 1996. године није мања не-
го сада, што значи да је реална вред-
ност вишеструко умањена у односу 
на стање од пре десетак година.
Колика је тренутна висина тог 
фонда?
– Из средстава која сада износе 

500 милиона форинти, финансирају 
се потпуно различити пројекти, од 
издавачке делатности до регионал-
них електронских медија мањина, 
преко културних манифестација, 
ходочасничких или поклоничких 
путовања, дечјих и омладинских 
кампова, до набавке књига за биб-
лиотеке. За ове програме за 13 мањи-
на тренутно је на располагању 228 
милиона форинти. Ако погледамо 
колико ту има актера видимо да са-
мо локалних мањинских самоупра-
ва има близу 2.000, да не говоримо о 
удружењима, школама и другим ус-
тановама. Дакле, та сума није наро-
чито озбиљна. Слична сума из фон-
дације се издваја за штампање 
мањинских листова и она је ове го-
дине увећана за 6-7 одсто у односу 
на претходну. Тај проценат је на ни-
воу предвиђене инфлације.
Пре три године је дошло до једног 

знатног смањења средстава намење-
них мањинским листовима. Може-
мо рећи да је реална вредност дана-
шњих средстава мања него рецимо 
2003. године.

Укупно узевши, про-
стора нема много и то је 
један од проблема који 
би требало да се реше. 
Међутим, садашња оп-
шта ситуација у Мађар-
ској, која се окренула 
политици рестрикције 
и штедње, није најпо-
вољнија да се ово стање 
промени. Требало би 
направити разлику из-
међу финансирања оп-
штег функционисања и 
рада установа, и поједи-
начних пројеката. Ако 
узмемо у обзир да буџет 
за месне мањинске са-
моуправе обезбеђује 
свега 640 хиљада фо-
ринти за годишњи рад, 
а та сума је и прошле и 
претпрошле године би-
ла већа, онда нам је јас-
но о чему се ради. Ако 
бисмо узели у обзир не-
ке минималне обавезе 
које треба да задовољи 
једна месна мањинска 
самоуправа, онда би она 
из централног буџета 
требало да добија из-
међу 1,5 и 2 милиона форинти, а из-
над тога би се јављали пројекти или 
на пример финансирање установа 
које су у власништву месних мањин-
ских самоуправа.
Такође, у случају земаљских са-

моуправа средства из централног 
буџета за функционисање важних и 
великих установа стагнирају у но-
миналној вредности, тако да и ту 
постоји врло дискутабилна ситуа-
ција. Наиме, од идуће године се оче-
кује да земаљске самоуправе пређу 
на буџетско газдовање, које је 
најстрожег облика који тренутно 
постоји у мађарској правној регула-
тиви и који захтева највише адми-
нистративног рада. Дакле, задаци и 
захтеви се повећавају а средства не 
прате тај развој.
У којој се мери може рачунати 
на средства из Европске уније?
– У Мађарској има пара једино та-

мо где би се могла ангажовати средс-
тва из Европске уније, међутим, за-
једничка политика на нивоу уније 
не бави се директно питањем кул-
туре и заштите националних мањи-
на. То је највише у надлежности на-
ционалних политика појединих 
држава и врло је тешко наћи такве 
програме где би могли да конкури-
шу и припадници мањина са својим 
пројектима. Ти конкурси су врло 
сложени и тешки, тако да највећи 
број мањинских организација није 
стручно ни финансијски при-
премљен да успешно учествује на 
таквим конкурсима.
Поред тога, овакви конкурси зах-

тевају и сопствена средства на један 
доста ризичан начин, јер се очекује 
да се средства из ЕУ користе за нак-
надно финансирање. Практично ове 
организације треба да располажу 
сопственим слободним средствима 
да би привремено финансирале про-
јекте већег типа, а не онакве на как-
ве смо ми навикли од пар стотина 

хиљада форинти. Дакле, при мађар-
ској влади недостаје један фонд који 
би помагао учешће мањина на кон-
курсима за средства из ЕУ.
Шта бисте саветовали онима 
који ових дана пишу конкурсне 
пријаве, имајући у виду да се чес-
то догађало да због неких непре-
цизности или формалних про-
пуста оне нису узимане у раз-
матрање?
– Упутство које добијају они који 

желе да учествују на конкурсима 
сувише је компликовано формули-
сано и није довољно јасно. Зато су 
формалне грешке врло могуће и до-
вољна је и једна таква грешка па да 
пријава буде одбијена, без обзора 
колике је важности програм о којем 
је реч и колике су реалне шансе да 
се он оствари, односно колико је 
садржајно разрађен. На пример, та-
кви пропусти су фотокопирани пот-
пис уместо оригиналног или ако не-
ма документа којим се доказује да је 
конкурсну пријаву потписала особа 
која је за то надлежна.
Осим тога у доста случајева про-

грами нису јасно описани: није до-
вољно написати шта они подразу-
мевају и од чега се састоје, него и ка-
ква се корист очекује од остварења 
тог програма, коме је намењен, ко су 
учесници, шта је његов смисао и за-
што је важан у очувању идентитета 
мањинских заједница. Често се 
срећемо са описима програма који 
покривају половину странице А-4, 
што је недовољно.
Важно је да се на основу програ-

ма саставља калкулација трошкова 
која такође треба да буде детаљна. 
Није довољно уписати да се за из-
најмљивање сале тражи извесна су-
ма средстава, већ треба назначити 
за колико часова се тражи и колико 
кошта један час. Буџет треба да је 
подупрт калкулацијама, а оне треба 
да буду у складу са програмом.

Чини ми се да никада нисмо орга-
низовали неки семинар о томе како 
се пишу конкурсне пријаве. Изгледа-
ло је да су конкурси Фондације за на-
ционалне и етничке мањине најтежи, 
али се временом показало да су реци-
мо конкурсни захтеви Националног 
фонда за културу, а и неких других 
установа још компликованији и иста 
је строгост са којом се прегледају 
пристигле пријаве. Када је формиран 
фонд за цивилне организације, прве 
године је више од половине пријава 
испало из конкуренције и била је вр-
ло велика повика на цео тај систем, 
али се временом то уходава.
Често се на интернету прочитају 

резултати конкурса који не показују 
шта је иза тога. Дакле ту се не види 
колико је пријава укупно поднето, 
које су одбијене и зашто, као ни как-
ве су пропорције, колико поједине 
организације средстава могу да 
обезбеде преко конкурса, од фонда-
ције. Стога се често долази до кри-
вих закључака и увреда. Мислим да 
фондација не би требало да 
објављује само које пријаве су при-
мљене и који пројекти су добили 
средства, него и који су конкурси и 
због чега пропали, поготово што се 
на пријави увек напише које су њене 
формалне грешке. То јесте додатан 
посао, али би тиме фондација до-
принела већој јавности у свом раду 
и већем разумевању.
Постоје ли неки алтернативни 
извори на које би се могли оријен-
тисати они чије конкурсне при-
јаве код ове фондације не уроде 
плодом?
– Стабилно финансирање се може 

остварити ако има више канала и 
више извора, баш због тога што је-
дан програм не би требало да про-
падне ако због неке ситне грешке 
буде одбијен код једне фондације. 
Међутим, у последње време се број 
тих канала смањује. На пример, код 
Министарства културе су раније 
постојале озбиљније могућности за 
конкурисање и добијање средстава. 
Постојао је привремени пододбор 
код Националног фонда за културу 
из којег су се могле финансирати 
мањинске активности на пољу кул-
туре. Та средства су нестала. Ап-
сурд је да свега 5 милиона форнити 
стоји на располагању Министарс-
тву културе за програме 12 нацио-
налних мањина у Мађарској, изузи-
мајући ромску.
Међутим, постоје разни пододбо-

ри Националног фонда за културу 
који нису национално обојени. Код 
њих могу да конкуришу и пројекти 
мањинаца, али не као пројекти 
мањина, него као програми уопште 
из домена ликовне уметности, фол-
клора, заштитре споменика итд. По-
ред тога, обично постоје и фондови 
на регионалном нивоу, као што је 
Фонд града Будимпеште који је ове 
године захваћен мерама рестрик-
ције у погледу финансирања. То зна-
чи да правих алтернатива практич-
но нема. Мањинска фондација је 
место где се са реалном вероват-
ноћом могу очекивати средства, али 
су она прилично скромна.

Драган Јаковљевић

Пера Ластић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Ружа Магдолна на „Евросонгу”

Војвођанка представља Мађарску
З ахваљујући „Џенис Џоплин” из 

Малог Иђоша, рефрен „Ђурђев-
дана” данас на српском зна да 

отпева велики број држављана 
Мађарске.” – На другом албуму још 
две српске песме. – У Хелсинки са 
„Малим блузом” и без пратеће гру-
пе. – Истим жаром волим и Србију и 
Мађарску!
До Руже Магдолне није лако 

доћи. Требало нам је три посредо-
вања. Контактирали смо бившу уче-
ницу Српске гимназије Аницу Ман-
дић (обећавши да ћемо јој испунити 
жељу да се фотографише са Маг-
долном, ако успемо да договоримо 
интервју), која је од свог партнера у 
популарној мађарској емисији „Звез-
де на леду” Нађ Ферија, добила број 
телефона Ружине менаџерке Беате 
Совјак. Назвали смо Беу, која нам је 
саопштила да се Магдолна врло об-
радовала што су се медији на срп-
ском језику заинтересовали за ин-
тервју са њом, али да, због великих 
обавеза око припрема за наступ на 
„Евровизији” и сакупљања мате-
ријала за други албум, интервју је-
дино може дати у паузи снимања и 
то телефоном. Нисмо пристали. 
Жеља нам је била да сусрет са му-
зичким идолом Мађарске, овекове-
чимо и из другог угла – када није на 
сцени. Заједно са менаџерком Совјак 
наставили смо „трагање” за новим 
термином. И нашли га. Исто у паузи 
снимања у ТВ2 у Рона улици. Умес-
то договорених пола часа, причали 
смо (на српском наравно!) – више од 
сата. И уживо.

– Између србијанског „Идола”и 
мађарског „Мегастара”, одлучила 
сам се за „Мегастар”. Имао је већу 
продукцију, а и перфект говорим је-
зик јер сам Мађарица. Из трећег пу-
та сам успела. Први пут су ме наго-
варали још док сам била ученица 
суботичке Медицинске школе, али 
сам закаснила са пријавом. Други 
пут сам пријаву послала на време, 
али ми из Будимпеште нису одгово-

рили. А трећи…. трећи пут сам 
тријумфовала у „Мегастару”. запра-
во, победила сам у свом првом на-
ступу, ако гледамо број учешћа – 
рекла је за СНН Ружа Магдолна, 
која је у Мађарској већ постала му-
зичка икона.
У фебруару Магди је додељен 

„Фонограф 2006” и званично је про-
глашена певачем године у Мађарс-
кој. Жири Савеза музичких проду-
цената и издавача у Будимпешти и 
збир СМС порука гледалаца из целе 
земље били су готово јединствени. 
Ружа је најбоља! И још нешто. Ово 
је први пут да се некој певачици, без 
претходног изборног такмичења 
укаже част да представља Мађарску 
на „Евровизији”, а да уз то није ни 
њен држављанин. Магда има само 
мађарску „националну визу” на пет 
година, која јој је уручена крајем де-
цембра у конзулату Мађарске у Су-
ботици. Пасош и лична карта су јој 
српски.
Што је још чудније, Магдолна не-

ма никакво музичко образовање.
– Истина је. Немам. али, велики 

сам „слухиста”. Што неко може да 
одсвира када први пут чује, ја могу 
да отпевам. У Малом Иђошу (код 
Новог Сада) имала сам један мали 
бенд „Лудост” и то је било све. 
Момци су били из Фекетића и музи-
цирали смо обично викендом, када 
смо били на окупу. Имали смо пуб-

лику, волели су да нас слушају на 
тим мањим концертима где смо се 
појављивали – каже даље Магдол-
на, додајући да се још тада опреде-
лила за брзе песме, мада запева и 
„лире”, а највише воли рок и блуз, 
као њен узор Џенис Џоплин. На сце-
ни би ипак највише волела да се по-
наша као Петила Бел. И данас поку-
шава да јој „скине” сваки покрет.
На мајском „Евросонгу” у Хел-

синкију Ружа ће певати своју песму 
„Мали блуз”, за који је сама све на-

писала. И текст, и аранжман и музи-
ку.

– Знам да ће се сви учесници у 
Финској утркивати у презентацији 
кореографског гламура. Сигурно 
нећу стати у ред за такву врсту ими-
тације. Бићу врло обична и без пра-
теће групе. Просто, хоћу нешто са-
свим друго да урадим. Нешто што је 
у складу са мојом природом – от-
крила је читаоцима Српских народ-
них новина Ружа, резигнирано кон-
статујући да је имала свега осам да-
на да изабере нумеру коју ће прија-
вити, док је Украјинка Руслана, која 
је претпрошле године победила (ка-
да је Жељко Јоксимовић био други), 
осам месеци пробала наступ само са 
песмом с којом је тријумфовала. 
„Ипак, осећај да певаш пред чита-
вом Европом – биће фантастичан”, 
додала је Магда.
Ружа је после „Магистрала”, по-

четком 2007. године издала и први 
албум „Ђаволски анђео” са 14 песа-
ма, међу којима је и „Ђурђевдан” 
(комбинован на српском и мађар-
ском језику), који се, захваљујући 
њој, често врти на најслушанијим 
музичким станицама у Мађарској – 
„Роксију” и „Шлагер радију”. Реф-
рен „Ђурђевдана” данас на српском 
зна да отпева велики број државља-
на Мађарске.

– И на другом албуму, који при-
премам за крај јуна, биће места за 
српске нумере. Две, овог пута. „Је-
сен стиже дуњо моја” и „Живот је 
један она бацила”. Обе песме јако 
волим – ексклузивно је саопштила 
славна саговорница. Аутор овог ин-
тервјуа имао је привилегију да му 
Магда и тихо отпева рефрене обе 
њој драге српске песме. Потом му је 
открила и своју велику жељу – „Же-
лим да се појавим и на музичком тр-
жишту у Србији”. Ружина диског-
рафска кућа ЦЛС (за коју и менаџер-

ка Беата Совјак сматра да је мала 
али најбоља), први контакт са Бео-
градом намерава да направи после 
„Евровизије”.
Магди је позната музичка сцена у 

Србији. Каже, „мајка ми је слушала 
Здравка Чолића, а ја слушам 
млађе”.

– Мој омиљени српски певач је 
Влада Георгијев, потом Жељко Јок-
симовић. Обожавам све филмове 
Емира Кустурице. Као и Мађарску, 
која је моја матична земља, истим 
жаром волим и Србију, која је моја 
домовина. И једно знам. Осим мојих 
родитеља Марије и Шандора, сест-
ре Анамарије, брата Шандора, зета 
Љубише Новакова, сестре Марине, 
мештана Малог Иђоша и мађарских 
сународника на северу Бачке, за ме-
не ће на „Евровизији” у Финској на-
вијати и велики број Срба, јер сам 
ипак њихова Војвођанка – узбуђе-
ним гласом и са пуно сјаја у очима 
рекла нам је Магдолна.
И за крај.
Да ли би певала за Србију на „Ев-

ровизији”? – питамо је.
– Тешко питање. Прво, не знам да 

ли би Србија хтела да певам за њу. 
Друго, у мојој домовини има вели-
ки број не само талентованих, већ и 
школованих певача. Треће, наступ 
на таквом фестивалу захтева најви-
ши језички ниво, а мој српски није 
на том степену. Али, било би заиста 
лепо када бих, рецимо, за три-чети-
ри године, после Мађарске на „Ев-
росонгу” представљала Србију – 
каже двадесетдвогодишња гинеко-
лошко-акушерска сестра из малог 
Иђоша која је породилиште и 
најлепшу музику на свету, први де-
чји плач, највероватније дефини-
тивно заменила бином и хорском 
пратњом песама својих обожавала-
ца.

Властимир Вујић

Волим село
– Једна од награда код победе 

на „Мегастару” био је и стан у 
Будимпешти. Добила сам га у 
пештанском шеснаестом квар-
ту и прилично је далеко од цен-
тра велеграда. Али то ми јако 
одговара, јер је амбијент готово 
сеоски. А ја сам заљубљена у та-
кву идилу. Војвођанско село но-
сим дубоко у себи, одрасла сам у 
равничарској питомини и у њој 
се најбоље сналазим. Увек не-
што радим. Често зато и ка-
жем – да сам права сељанка. И 
то у оном чистом, изворном, 
правом значењу те поносне ре-
чи, а не у оном коју појединци 
„изврћу” и користе је када желе 
другог да омаловаже. У нају-
жем језгру Будимпеште једнос-
тавно не бих могла истовреме-
но да живим и радим. тамо рад-
но функционишем само колико 
треба. Ни минут више. Експре-
сно се вратим у свој стан, „на 
село”! – каже Ружа Магдолна.

Ружа са ружом

Аница Мандић и Магдолна Ружа
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Песник М. машта о самоћи. Пробијајући 

се кроз гужву узаврелог града Б, песник М. 
је читавог тог топлог априлског дана маштао 
о савршеној самоћи, о превозним средстви-
ма без возача и путника, о пустим булевари-
ма, празним кућама, напуштеним радним 
местима, аветињском граду у којем живи са-
мо он и његова уобразиља, а касно увече, ле-
гавши исцрпљен у кревет, уснио је необичан 
сан о велеградској усамљености, и о том 
сновиђењу написао следећу песму:

Велеградска самоћа
Сад сам самцат сам
Ту смо само ја и град
Све је као
Остварени сан
Али шта да радим сад
С толико некретнина
С тим силним колима
Без возача и бензина
Без људи је безвредна
Сва та имовина
А да су ту људи
И све њихове ћуди
Све би опет
Кренуло по старом
Добили би поново
Живи град са кваром
У којем су песници
Верници самоће
Који за смирењем
Непрестано жуде
Али је њихов сан
Бесмислен без гужве

Милан Степанов

Нестала макета битке
на Сутјесци

Из БиХ је током минулих петнаестак година 
изнесено огромно благо, јер је постојао велики 
број ловаца на културна добра који су циљали на 
такве експонате, а нико их није могао спречити 
или зауставити на граници, што је и данас случај 
са међународним војним и полицијским снагама 
које прелазе границу без контроле.
Индикативан је случај са Тјентишта где је пре 

две године боравила јединица СФОР-а, а када су 
после њиховог одласка неки радници Национал-
ног парка Сутјеска ушли у Музеј Битке на Сутјес-
ци били су не мало изненађени – није било ни ма-
кете Битке на Сутјесци из Другог светског рата, 
јединог експоната који је преживео последњи 
рат. Макета је била великих димензија и не баш 
лагана за транспорт, али то припадницима међу-
народних војних снага није била препрека да је 
однесу.
Један од радника Националног парка Сутјеска 

који се заинтересовао за овај случај у покушају 
да се установи где је завршила поменута макета 
и да ли постоји начин да се врати на Тјентиште, 
уместо да у томе буде подржан, био је саслуша-
ван у полицији, уз савет да се не бави питањима 
која нису у његовој надлежности. Наравно, ника-
да се није ушло у траг макети, али се, ипак, зна 
која ју је јединица НАТО снага присвојила.

Фестивал „Кратки метар”
Последњи дан 54. београдског фестивала до-

кументарног и краткометражног филма, заврше-
ног прошле недеље, протекао је у саопштењу не-
званичних награда фестивала и ишчекивању 
званичних награда које су додељене на церемо-
нији затварања фестивала. Награда критичара 

Фипресција Србија у домаћој конкуренцији при-
пала је Љиљани Првуловић за филм „Intra muros 
– Једна обична прича”, док је у међународној кон-
куренцији награђена Алина Рудницкаја за филм 
„Цивилни статус”. Награда критичара огранка 
Фипресција Србије равноправно је додељена 
Влади Петрићу за филм „Симфонија руку” и Ка-
тарини О`Hearn за филм „Наступ”. Награда „Јо-
ван Аћин” Удружења филмских уметника Ср-
бије припала је редитељу Горану Мусићу за дело 
„Србијо, je t’aime”, признање Удружења анима-
тора АСИФА припало је Мирели Сребрић за 
филм „Соната за мацу”, док је награда „Влада 
Буњац” Удружења филмских новинара и крити-
чара додељена филму „Свети ратници” редитељ-
ке Маријане Јарославске из Русије.
Од прошле године студенти уметничких фа-

култета могу да конкуришу за идејно решење на-
редног Београдског фестивала документарног и 
краткометражног филма. Као најбоље решење за 
наредну годину изабран је рад Бојана Замуро-
вића, студента Компјутерске уметности и дизај-
на Академије уметности БК. Под слоганом „Све 
што је лепо…”, 55. београдски „Кратки метар” ће 
бити одржан од 30. марта до 4. априла наредне 
године.

Изложба београдских 
архитеката

Изложба тридесет деветоро чланова Акаде-
мије архитектуре Србије, прошле године прика-
зана у московском Мањежу и у Фиренци, а сада 
у Београду, настала је захваљујући жељи најта-
лентованијих српских архитеката, да се удруже, 
како би у модерној архитектури постављали пра-
ва питања и на њих давали праве одговоре. Ова 
изложба је једна врста визуелног сведочанства о 
њиховом оствареном делу и стваралачкој снази. 
Изложени пројекти следе Шопенхауерову дефи-
ницију да „архитектура није копија ствари, већ 
сама ствар; нити лепа представа, већ лепа ствар-
ност”.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Почетак владавине краља Милутина
Краљ Милутин – пуним именом Стефан Урош II Милутин – (1282-1321) 

одмах по ступању на престо показао се као енергичан представник оне срп-
ске властеле која је захтевала експанзију према византијским територија-
ма. Уверен да наступа у оквиру коалиције западних земаља којој је пришао 
још Драгутин, он је већ почетком своје владавине покренуо поход према 
југу. У Србију тада још нису стигле вести о тзв. Сицилијанском вечерњу 31. 
марта 1282. Био је то устанак против Анжујеваца који је онеспособио Кар-
ла Анжујског да ступи у акцију против Византије. Но Милутин је и сам, 
без савезничке помоћи постигао значајне резултате. Тада је коначно ос-
војено Скопље, које су Срби раније више пута заузимали и губили, и неко-
лико значајних области у Македонији.
Византинци се, наравно, нису могли помирити губитком северне Маке-

доније па су почеле велике припреме за поход на Србију. Но цар Михаило 
VIII Палеолог умро је на самом почетку похода, 11. децембра 1282. године. 
Његова војска, која је знатним делом била састављена од најамничких тру-
па Латина, Турака и Татара, није наставила пут ка Србији.
Нови цар Андроник II Палеолог упутио је у рано пролеће 1283. војску на 

Србију, али он сам није учествовао у походу. Војска, састављена углавном од 
татарских одреда, допрла је, пљачкајући, до Липљана и Призрена, али је пос-
ле пропасти једног већег одреда Татара на набујалом Дриму била одбијена.
Милутин се није задовољио само гоњењем непријатеља него је за циљ 

поставио дубок продор на византијску територију. Свестан тежине подух-
вата, он је затражио помоћ од свог брата Драгутина који је убрзо стигао на 
ратиште. Уједињена војска два српска владара је у јесен 1283. продрла у ви-
зантијске области и Божић их је затекао дубоко у Македонији. После Бо-
жића су операције настављене па су Милутин и Дагутин почетком 1284. на 
челу својих одреда стигли до границе Свете Горе и обала Егејског мора.
Пошто је сакупљен довољно велик плен, а и војска је била изнурена, 

Милутин и Драгутин су се повукли на север. Но Милутинови одреди су 
још током исте године запосели Пореч, Кичево и Дебар. Тиме је српско-ви-
зантијска граница знатно померена на југ. На византијској страни је оста-
ла упоришна линија Струмица-Просек-Прилеп-Охрид-Кроја.
У Милутиново време већи војни походи више нису предузимани па је та 

гранична линија остала углавном стабилна. Но моћ и углед Србије су и без 
нових освајања знатно порасли.

Предраг Степановић

Суђење

Д а би ме уверила како нисам погрешио што нисам остао доследан у не-
кадашњој намери да хлеб наставим да зарађујем размрсујући криве 
дрине по судницама, колегиница са студија ми и-мејлом шаље скраће-

ну верзију једног судског записника и пита ме (а ја тебе) како да пресече. 
Некако свакако мора, судија је.
Елем, у судници чуднo друштвo. Дaмa срeдњих гoдинa, спрeмнa зa пoзo-

ришну прeмиjeру: бундa, рeд бисeрa, шeшир. С другe стрaнe, нa oптужe-
ничкoj клупи, бркaти двoмeтрaш, прaви рoкeр. Дaмa je брку тужилa jeр ју 
je кao шaлтeрски рaдник пљунуo усрeд пoслoвнe кoмуникaциje:

„Мoлим суд дa мe рaзумe, jeр сaм joш увeк у шoку. Oвдe присутни гoспo-
дин Р. je гoдинaмa нajнeприjaтниjи службeник пoштe. Мeђутим, рaди 
нajбржe, и… кaкo дa вaм кaжeм, нajбoљe сe рaзумe у кoмплeтну aдмини-
стрaциjу. Свe штo гa питaтe знa, и увeк пoмoгнe. Aли, зa тo врeмe вaм 
свaштa гoвoри и тo врлo нeприjaтнo. Без обзира на то, кoд њeгa је увeк 
нajвeћи рeд, па сам и ја тoг прoклeтoг утoркa стaлa дa ми oбjaсни кaкo дa 
пoпуним уплaтницу. Бoљe дa нисaм. Усрeд oбjaшњeњa, кaд мe je зaлeпиo, 
дa извинитe, пљувaчкoм, нисaм знaлa штa мe je снaшлo. Сузe су ми сaмe 
пoшлe. Прeтрпeлa сaм тeжaк душeвни бoл, културoлoшки шoк и зaтo 
трaжим зaдoвoљeњe. Дa плaти и будe кaжњeн! Кaд ниje џeнтлмeн и ниje 
сe извинио, пa ни цвeћe пoслao, нeк плaти. Сaмo мoлим суд дa гa нe удaљи 
сa шaлтeрa, jeр je ствaрнo нajбoљи рaдник”.
Гoспoдин Р: „Ја сам, цењени Суде, сaсвим нeпрaвeднo oптужeн. У питaњу 

je зaбунa, jeр гoспoђу М. никaдa нe бих пљунуo. Eвeнтулaнo бих je пoзвao нa 
пићeнцe, сaмo се плашим да она вишe прeфeрирa oпeру. Инцидeнт или зa-
бунa сe дeсилa збoг моје предње двојке. Видитe ли, госпођо судиja, кaкo су ми 
рaзмaкнути зуби? Eвo, имaм и увeрeњe oд зубaрa дa свaкo бржe причaњe 
дoвoди дo пљуцкaњa. Тaкo сe и дeсилo. Гoспoђa, мнoгoпoштoвaнa М, инaчe 
мaлo слaбиje чуje, пa сaм мoрao нeкoликo путa дa пoнaвљaм. Мaлo сaм биo и 
нeрвoзaн и брзo сaм гoвoриo, и нoрмaлнo је да сам пљуцнуo. Сaмo, нe њу, 
зaтo сaм и oпсoвao. Рaзумeo бих дa сe љути штo сaм псoвao или штo сaм 
викao кaд je пoчeлa дa плaчe, aли дa мe тужи штo сaм je пљунуo… тo нe рa-
зумeм. Па, ja сaм гoдинaмa у њу зaљубљeн, госпођо судија, тo знa цeлa 
пoштa. И сaд сaм спрeмaн дa joj сe извиним, иaкo сaм рaзoчaрaн и пoврeђeн. 
Aли, oсудитe мe, не жалим! К’о Ал Каиду!” Твој Драган

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (60)ИСТОРИЈЕ (60)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Опсервације на тему Косова

Мали, али техничар
Као решење да се избегне нови крвави рат на 

Балкану пољски дневник „Жечпосполита” из-
носи предлог да Косово постане независно, а 
да се Србија нађе у Европској унији. Пољски 
лист пише да шеф шведске дипломатије Карл 
Билт, који се снажно залаже за такво решење, 
„савршено познаје Балкан”, а да би таквим из-
лазом из косовоског ћорсокака били задовољ-
ни и Срби и косовски Албанци.
Можда Швеђанин Билт познаје Балкан, али 

не познаје Војислава Коштуницу, који је одав-
но изјавио да би између Европе и Косова иза-
брао ово друго. Његово мишљење, сасвим си-
гурно, дели и коалициони партнер Велимир 
Илић (Нова Србија), а да не говоримо о Српс-
кој радикалној странци, коју не би било тешко 
замислити у горепоменутом друштву. Поља-
ци, дакле, греше. Идеја би се сигурно допала 
Албанцима, пошто је њима свеједно шта ће би-
ти са Србијом, њеном би се реализацијом оду-
шевила и она проевропски настројена попула-
ција код нас, али би зато на оружје устали „на-
родњаци”.
Звучи апсурдно, али до „новог крвавог рата 

на Балкану” не би дошло због независности 
Косова већ због српског уласка у Европску 
унију. (Под овим, дакако, срамним услови-
ма.)
Али да оставимо по страни Швеђане, Поља-

ке и остале који никада неће схватити балкан-
ску логику, и погледамо ствари изблиза. Зашто 
Србија у овом „историјском часу” нема па не-

ма владу, и какве то везе има са „вечитим пи-
тањем” Косова?
Све је више оних који мисле да техничка 

влада Војислава Коштунице нема интерес да 
решава ствари, или, другим речима – да јој 
овакво стање у држави одговара. Неко је чак 
израчунао како техничким властодршцима 
више одговарају нови избори јер ће тако до-
бити гратис време за обављање још нелегал-
них, пардон, декретима уређених послова. 
Кад 15. маја истекне законски рок за форми-
рање владе председник мора да распише нове 
изборе, што значи и ново међупартијско пре-
гањање.
Све у свему, техничари би могли да владају 

до ране јесени! Војислав Коштуница, за којег 
се дуго веровало да је апостол легализма, де-
лима је показао друго, не баш симпатично ли-
це. Најпотпунији водич тог посртања дао је 
недавно Славиша Орловић, доцент на Факул-
тету политичких наука у Београду. По тачка-
ма то изгледа овако: избори су одржани пре 
два месеца, а скупштина и њени одбори нису 
констутисани; буџет није усвојен; немамо ус-
тавни суд; имамо министра одбране и спољ-
них послова изабране у државној заједници 
која не постоји скоро годину дана; усвојен је 
Закон о заштитнику грађана, али није изабран 
заштитник грађана (омбудсман); усвојен је За-
кон о државној ревизорској институцији, али 
не и државна ревизорска институција (рок је 
истекао у мају 2006)… Аутор овог списка на 
крају поставља питање: „Имамо владу са (под-
ршком) 16,5 одсто гласова грађана Србије, али 
све функционише. Шта то беше легалитет и 
легитимитет?”
Има ли наде? Историја нас учи да нема. Де-

мократска странка је, као да ништа није било, 
пристала да Коштуница опет буде премијер. 
Зар је то боље од нових избора?

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Протест Хрватске

Због одлуке Скупштине Новог Сада да двема 
улицама да имена команданта српских снага које 
су ратовале у Хрватској, амбасадор Хрватске у 
Београду Тончи Станичић, уручио је протестну 
ноту Србији и рекао да Хрватска очекује одгова-
рајућу реакцију. Истовремено, и мисија ОЕБС-а у 
Србији је саопштила да је забринута због ове од-
луке новосадске скупштине. „Нова времена, но-
ве улице”, изјавила је градоначелница Маја Гој-
ковић (Српска радикална странка).

Уједињење ГСС-а и ЛДП-а
Скупштине Грађанског савеза Србије и Либе-

рално-демократске партије усвојиле су раније 
најављивану одлуку о уједињењу те две странке. 
Функционер ГСС-а Зоран Остојић је изјавио да је 
ГСС спреман да „жртвује име” да би у Србији ко-
начно победила грађанска либерална опција. 
„Уједињени, јаки ЛДП, једини је гарант оствари-
вања идеја и политике ГСС”, додао је Остојић. 
(Ове две партије су као коалициони партнери 
ушли у најновији сазив српског парламента.)

Пуста обећања
Ни после осам година откако је на Ускрс, 11. 

априла 1999, испред свог стана у Београду мучки 
убијен Славко Ћурувија, власник „Дневног теле-
графа”, правда није задовољена. Имена налогода-
ваца, убица и саучесника овог злочина одавно се 
јавно помињу, али нико од њих још није ни ок-
ривљен. Надлежни кажу да „није спорно да је за 
ово убиство Државна безбедност давала логис-
тичку подршку, а и више од тога”, али је, наводно, 
проблем што још нису прикупљени сви докази.

Судар са директором
Директор женске рукометне репрезентације 

Србије Радосав Шљиванчанин истукао је про-
шле среде новинара Срђана Судара. Како пише 
Спортски журнал, Шљиванчанин је пред вели-
ким бројем сведока, током тренинга јуниорске 
женске репрезентације тукао и шутирао Судара 
у Спортском центру на Бањици, у Београду. До 
инцидента је, кажу очевици, дошло због неумес-
не шале новинара Спортског журнала.

Иран пустио Британце
Ирански председник Махмуд Ахмадинежад 

изјавио је прошле недеље на конференцији за но-
винаре у Техерану да ће опростити и ослободити 
15 британских маринаца који су били задржани у 
иранском притвору – као ускршњи поклон Бри-
танији. „Ово опраштање јесте поклон британ-
ском народу”, изјавио је Ахмадинежад. Иранска 
државна телевизија је приказала заробљене бри-
танске маринце у разговору са председником Ах-
мадинежадом у Председничкој палати, неколико 
минута пре него што су сазнали да ће бити осло-
бођени. Ирански председник је изјавио да је пет-
наест ухапшених маринаца насилно повредило 
територијалне воде Ирана и похвалио погранич-
ну стражу која их је привела, и тројицу међу њи-
ма одликовао је медаљом за храброст. Председ-
ник Ахмадинежад искористио је прилику да на 
конференцији за новинаре критикује инвазију на 
Ирак коју предводе Сједињене Америчке Држа-
ве и израелски рат у Либану.

Нуклеарни полигон у Грчкој
У Грчкој је недавно откривен четири деценије 

добро чуван и сакриван амерички нуклеарни по-
лигон чија је инфраструктура и данас под пуном 
бојевом готовошћу. Ракете и авио-бомбе са нук-
леарним пуњењем, које су деценијама лежале у 
америчкој војној бази смештеној на територији 
Грчке, биле су намењене за ударе по територији 
Албаније, Бугарске и Југославије. Новинарска 
истраживања показују да је тајни договор, којим 
је Вашингтону дозвољено да оружје за масовно 
уништење држи у близини Атине, потписан 
1959. године.

Украјина на ивици грађанског рата

Сукоб Јушченка и Јануковича
Уколико се настави са заоштравањем поли-

тичких несугласица у Украјини Врховна рада 
(парламент) могла би се наћи на мети тенкова, 
запретио је прошле недеље председник ук-
рајинске државе Виктор Јушченко. Он је при 
томе подсетио на трагичне догађаје у Москви 
1993. године, када је тадашњи руски председ-
ник Борис Јељцин силом угушио побуну депу-
тата забарикадираних у московском Белом до-
му. У сукобима који су се током десет дана пре-
селили и на улице руске престонице, 187 људи 
је убијено а 437 их је рањено. Био је то најкрва-
вији обрачун власти и демонстраната у Москви 
још од времена Октобарске револуције. „Ја та-
ко нешто нећу учинити”, изјавио је Јушченко, 
али је, према неслужбеним информацијама из 
украјинских војних извора, једна велика тен-
ковска јединица смештена на шездесетак кило-
метара од Кијева већ стављена у стање при-
правности.
Јушченкова опомена најбоље сведочи о дуби-

ни политичке кризе у коју је последњих недеља 
запала Украјина, а која прети да превазиђе и до-
гађаје из 2004. године, узроковане крађом гласо-
ва на председничким изборима. Са друге стране, 
уље на ватру могле би долити вести да се пут ук-
рајинске престонице Кијева из источних делова 
земље упутила маса следбеника премијера Вик-
тора Јануковича. Како се најављује, на централ-
ном градском Тргу независности, где је већ ник-
ло насеље од 506 шатора, могло би се окупити 
више од 200.000 људи, припадника премијерове 
Партије региона.
Покушај да се нађе излаз из ћорсокака учињен 

је прошле недеље, на седници Савета за нацио-
налну безбедност и одбрану, којој је председавао 

Јушченко, али ни ту није постигнут никакав ком-
промис. Шеф државе остаје при својој одлуци да 
распусти Врховну раду и распише нове изборе, 
док Јанукович сматра да је тиме прекршен устав 
и да би управо председник требало да поднесе 
оставку.
Многи украјински политичари процењују да 

би Јушченко, који не одустаје од превремених из-
бора, у оваквој ситуацији могао да се одлучи чак 
и на увођење ванредног стања, распуштање вла-
де и преузимање комплетне власти у сопствене 
руке. У том правцу иду и информације да је на 
седници СНБО одлучено да влада обезбеди фи-
нансирање превремених избора до 7. априла на 
рачун државног буџета. Ова одлука донета је без 
учешћа Виктора Јануковича, који је напустио за-
седање, као и неколико чланова његовог кабине-
та и главног државног тужиоца Александра 
Медветка.
У одмеравању снага премијера и председни-

ка, украјински медији наводе да су уз Јанукови-
ча сва министарства сем Министарства одбране 
и Министарства спољних послова – која су по 
уставу потчињена шефу државе – 300.000 при-
падника полиције, 10.000 припадника, такозва-
не, унутрашње војске, месне власти источних 
региона. Јушченку остаје верно 200.000 при-
падника оружаних снага, 15.000 припадника 
обавештајних служби, специјалне јединице 
„Алфа”, руководиоци власти западних региона 
итд.
Према речима Јушченка, његова одлука о рас-

пуштању парламента и расписивању превреме-
них парламентарних избора заснована је на 
чињеници да владајућа већина у парламенту није 
формирана на основу бројности странака изра-
жене на изборима у марту прошле године, како 
налаже закон, него отвореном „куповином” поје-
диних депутата опозиционих партија. Он је под-
сетио и да је Уставни суд већ девет месеци, услед 
разних политичких смицалица, онемогућен да 
функционише како треба и у задатим оквирима. 
Расплет Украјинске кризе тече и у тренутку за-
кључивања овог броја СНН.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Обнављање градива
Енглези сваких десет година штампају из-

дање популарне књиге „Ко је ко”. У периоду од 
1897. до 2000. године врти се око 105.000 важ-
них Земљана. Млади историчар Слободан Г. 
Марковић проучио је овај индекс и у њему на-
шао шест Срба. То су: Чедомиљ Мијатовић, 
Михаило Пупин, Никола Тесла, Јово Пламенац, 
Владимир Дедијер и Иво Андрић.
И сад, кад обичан човек погледа ову екипу, 

осети благу нелагоду. За четворицу сам чуо, 
али само за тројицу сигурно знам чиме су се 
бавили. Мада бих се у неком фином друштву 
усудио да зборим само о двојици, добро де, са-
мо о Андрићу.
Али ко су Чедомиљ Мијатовић и Јово Пла-

менац – појма немам! А само се овај Чеда 300 
пута помиње у чланцима „Тајмса”!? Јова нек 
ми опрости, о њему ћу неки други пут.
Дакле, Чедомиљ… Ових је дана у Београду 

изашла књига већ поменутог господина Мар-
ковића, која носи наслов: „Гроф Чедомиљ 
Мијатовић, викторијанац међу Србима”.
Каква прича! Каква судбина! Е, мој, друже, 

није лако бити Србин. Посебно не оваквог фор-
мата. Какав је био Чеда. Којег је на крају жи-
вота снашла беда. Упркос хиљаду победа.
Живео је од 1842. до 1932, и написао неколи-

ко књига о Србији на енглеском језику, али 
ниједна од њих никада није преведена на срп-
ски. Типично нашки. Иако су његове књиге до-
живеле више издања, као нпр. „Србија и Ср-
би”, која је имала по три издања у Америци и 
Великој Британији!

Мијатовић је, такође, човек који је најза-
служнији за увођење железнице у Србији, или за 
оснивање Народне банке Србије. Он је кум наше 
валуте, која је требала, `нако патриотски, да 
се зове „србијак”, али је он одлучио да се зове ди-
нар. Шест пута је био министар финансија, 
министар иностраних дела, бавио се књижев-
ношћу, историјом… Био је један од вођа На-
предне странке, која је била најлибералнија 
странка у историји политичког живота Ср-
бије 19. века. Занимљиво је како су напредњаци 
хтели да реше основни проблем демократије – 
владавину просечних. Њихов предлог је био да 
најобразованији имају по неколико гласова, а да 
необразовани уопште немају право гласа. Пред-
лог им није прошао. Не би ни данас. Можда ће 
наши потомци имати више среће.
Године 1903. када су Срби у „мајском пре-

врату” искасапили краља и краљицу, и голе их 
бацили кроз прозор, Мијатовић је био посла-
ник (амбасадор) у Лондону. Тада је цела европ-
ска јавност тражила да се убице казне. Али су 
оне биле на власти и нико им у Србији није мо-
гао ништа. Мијатовић је остао у добровољ-
ном изгнанству и умро као бедник. Убице су 
остале на власти, а земља упала у изолацију. 
Европа је тражила правду, а судбина Србије 
зависила од неколико криминалаца који су у за-
висности држали новог краља. На крају се до-
шло до трулог компромиса – да се убице не 
ухапсе него да се пензионишу и још да им се да 
нека лова приде!
Да ли је пензија судбина и Ратка Младића? 

Да ли се због тога Легија у последње време на 
суђењу појављује у мајци на којој пише „Бра-
зил”? Да ли се историја стварно понавља или 
су Срби понављачи који нису у стању да пређу 
у виши разред?

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Србија мора променити свој став о независ-
ности Косова, уколико заиста жели да постане 
чланица ЕУ. Косово више не може да буде део 
Србије. Албанци, који чине 90 одсто станов-
ништва, просто то више не желе. Косово је слу-
чај за себе. Сваки случај је посебан, али Косово је 
заиста јединствен имајући у виду његову исто-
рију, репресију за време Слободана Милошевића, 
међународну интервенцију и међународну адми-
нистрацију која је тамо успостављена.

Марти Ахтисари,
специјални представник УН за Косово

Савет безбедности Уједињених нација никада 
Србији неће одузети Косово. То би био драмати-
чан заокрет који би могао да подсети на стање 
уочи Другог светског рата, када су нека крупна 
огрешења изазвала озбиљне последице. Није овде 
реч само о Косову и Србији. Ланац би се покре-
нуо, краја не би било. Немогуће је да се то деси. 
Постоје државе које имају снагу да не дозволе да 
се направи хаос и сруши међународни поредак. 
Постало је јасно колико су јаки аргументи Ср-
бије и многих других земаља, међу којима предња-
че Русија и Кина, да се не може једној чланици 
УН отимати територија.

Војислав Коштуница,
премијер (техничке) владе Србије

Албанцима остаје све оно што они имају у 
овом тренутку, а то су председник, то је Парла-
мент, то је судска власт и то је извршна власт. 
Значи, они ништа неће изгубити. Они могу да се 
регионално интегришу, они могу да буду чланови 
међународних организација које не захтевају 
статус суверених држава. Јер, по чему онда не 
би било могуће мењати границе независног Ко-
сова? Санда Рашковић-Ивић,

председница Координационог центра
за Косово и Метохију

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ
Графити

Да ли сте у последње време прочитали неки 
добар зид?

Писао сам јој скоро сваки дан – тако се упозна-
ла са поштаром.

Олакшајмо посао полицији! Истуцимо се са-
ми!

Њутн лаже! Лаке падају брже!

У почетку се девојкама говори: „јање моје”, 
„пиле моје мало”. Касније те животиње одрасту.

Пијани мушкарац је тип који пиша покрај 
бандере, а затим покушава да врати бандеру у 
гаће.

Чим је човек пронашао ватру, жена је ставила 
воду за кафу.

Стрпљење је дивна ствар, али никад није по-
могло петлу да снесе јаје.

Морнари највише воле Марине…

Кад год одем на годишњицу матуре, схватим 
да су се моји другови толико угојили да ме једва 
препозају.

Могу да дигнем слона с једном руком, али где 
да нађем слона с једном руком!?

Пре сам преко „мога” могао да преломим 
штап, али више не могу – руке ми онемоћале…

Камиони заобилазе Србију?
Србији прети да изгуби друмску трку са Руму-

нијом и Бугарском, пише „Политика”. Наиме, од 
уласка тих земаља у Европску унију све више 
турских и блискоисточних шпедитера се радије 
опредељује за Коридор 4 (Истанбул–Капикуле–
Капетан Андрејево–Стара Загора–Русе–Черне 
воде, на Дунаву – Букурешт–Брашов–Сибиу–
Арад и даље ка Будимпешти) него за Коридор 10, 
који преко Србије средњу Европу повезује са ју-
гом Балкана.
Без обзира на то што је путања Коридора 4 за 

трећину дужа од Коридора 10, та саобраћајница 
камионџијама омогућава да по обављању царин-
ских и пограничних формалности на прелазима 
између Турске и Бугарске по земљама Европске 
уније путују без нових административних за-
државања. У случају Коридора 10, односно про-
ласка кроз нашу матичну земљу, шпедитери по-
ново наилазе ма границе у Димитровграду, Хор-
гошу или Батровцима, што значи додатно из-
губљено време које се мери сатима. Ту су и пра-
тећи, високи трошкови путарине и паркинга на 
пограничним прелазима у Србији. Путарина од 
Ниша до Београда (240 километара) стаје 83 ев-
ра, док се у Мађарској плаћа само 15 евра по да-
ну. Путарина у Хрватској стаје 47 евра,  у Руму-
нији се плаћају само друмске таксе, а  возачи ка-
миона у транзиту кроз Бугарску дужни су да за 
недељу дана плате 10 евра. Проблем пред-
стављају и цене паркинга. На граничном прела-
зу Табановце, према Македонији, паркинг кошта 
пет хиљада, а на Хоргошу, три хиљаде динара. 
Са друге стране границе, Мађари не наплаћују 
паркинг.
Због све бољих позиција Коридора 4, током 

прва два месеца ове године транзитни саобраћај 
кроз Србију је опао за око 20 одсто. То значи да је 
српске путеве са наплатом путарине користило 
око сто хиљада возила мање и да пропуштена до-

бит износи око 15 милиона евра. Српски минис-
тар за капиталне инвестиције Велимир Илић не-
давно је рекао да се транзитни саобраћај поново 
враћа у уобичајене токове, односно да  број вози-
ла на путевима са наплатом расте. Ипак, про-
блем путарина и паркинга и даље  је присутан и 
због тога се поставља питање, шта Србија у том 
случају може да уради, односно да ли због разли-
ке од неколико десетина евра, колико су комшије 
јефтиније, вреди ризиковати да се шпедитери 
трајно преоријентишу на Коридор 4.
За разлику од наведених проблема, који би ре-

лативно лако могли да се превазиђу, и даље пре-
остаје један далеко значајнији задатак, а то је да 
Србија изгради  ауто пут кроз Грделичку клису-
ру и деоницу од Ниша до Димитровграда. Грчка 
је обећала да ће дати сто милиона евра за из-
градњу аутопута кроз Грделичку клисуру, међу-
тим, Србија у том случају треба да обезбеди пре-
осталих 372 милиона евра. Деоница од Ниша до 
Димитровграда је у плану, али конкретни плано-
ви о њеној  реализацији се не спомињу. Завршет-
ком тих магистралних праваца Србија би добила 
адут који би развејао наде Румуна и Бугара да 
преузму транзитне токове са Коридора 10, али су 
они за сада потиснути у други план. Наиме, да-
вањем концесије за завршетак деонице аутопута 
од Хоргоша до Београда и изградњу аутопута од 
Београда до Пожеге Србија је том пројекту дала 
приоритет.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Аутопут даље од Пожеге
„Градња аутопута Хоргош–Пожега је-

дан је од најважнијих подухвата српске 
привреде, жила куцавица развоја, и ми смо 
овај пројекат, да бисмо тај почетак убр-
зали, везали за Коридор 10, будући да га Ев-
ропа подржава. Желимо да аутопут 
Београд–јужни Јадран постане крак Ко-
ридора 10, а касније можда и европски ко-
ридор”, изјавио је прошле недеље у Ужицу 
српски министар за капиталне инвести-
ције Велимир Илић.
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невен Невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен невен
Српска основна школа у Батањи

Отворена недеља
К рајем марта месеца у батањ-

ској Српској основној школи 
организована је „Отворена не-

деља”. Ова манифестација пред-
ставља велики задатак, а она се на-
лази у радном плану поменуте шко-
ле. Првенствени циљ „Отворене не-
деље” јесте да се родитељима пру-
жи могућност да виде како њихова 
деца раде у школи, како се понашају 
на часу, а не у последњем реду, како 
раде наставници. Намера је била, 
дакако, да се родитељима даје што 
већа могућност да се укључе у жи-
вот школе. Мада у Српској школи у 
Батањи на челу са директорком Ве-
ром Пејић-Сутор влада породична 
атмосфера, ово је ипак још једна 
добра прилика да се наставници и 
родитељи још више упознају и збли-
же, па да тиме допринесу интензив-
нијој сарадњи.

„Отворена недеља” је веома по-
вољна манифестација за родитеље. 
Наиме, даје им се могућност да стек-
ну увид како се њихово дете залаже 
и како ради за време наставе. Исто-
времено, „Отворена недеља” пружа 
стимуланс и самој деци, пошто се 
она труде да се својим родитељима 
покажу у најбољем могућем светлу, 
а то свакако доводи до напретка ка-
ко у учењу тако и у понашању ђака.
Како сазнајемо, ове године се 

одазвао велики број родитеља који 
су радо посећивали часове. Неки ро-
дитељи су чак учествовали са својом 
децом и у раду на часовима. Поново 

су се вратили у школске клупе. Цр-
тали су, лепили, сецкали, решавали 
математичке задатке и изводили 
вежбе на часовима физичког васпи-
тања. Може се мирно рећи да су ро-
дитељи током целе недеље активно 
учествовали у животу и раду Српс-
ке школе у Батањи.

„Отворена недеља” није била при-
ређена само у школи већ и у Срп-
ском забавишту. Према информа-
цијама тамо је такође био велики 
број посетилаца. Ваља истаћи да су 
на школске часове долазили чак и 
они родитељи који намеравају да 
своју децу упишу у први разред Срп-
ске школе. Они су пажљиво прати-
ли у којој мери и како деца успевају 
да савладају препреке, пошто је за 
њих то од велике важности.
Руководство батањске Српске 

школе, очито, добро искориштава 
све могућности савремене технике 
како би допринело повећању броја 
ученика. Како сазнајемо, наша шко-
ла је путем месне кабловске телеви-
зије обавестила становнике Батање 
да ће се у Српској школи одржати 
„Отворена недеља”. Захваљујући 
томе, дошли су многи родитељи да 
се увере у квалитете наше школе. 
Многи родитељи којима се допала 
атмосфера и рад у школи, одлучили 
су да своју децу упишу у нашу шко-
лу што је од великог значаја за оп-
станак Српске основне школе у Ба-
тањи.

Д. Д.

Обрнути дан у Батањи

П ошто је 1. април био у недељу, 
ми смо смо у батањској Срп-
ској школи одлучили да тај 

дан прославимо у понедељак. При-
преме за прославу овог дана почеле 
су још прошле недеље, када су поче-
ли преговори о наступајућем праз-
новању. Наиме, код нас у батањској 
Српској основној школи је обичај да 
се тог дана све у школи мења. Уче-
ници постају наставници, а настав-
ници постају ученици. Но, ни ди-
ректорка Вера Пејић-Сутор није би-
ла поштеђена свега овога. У петак је 
међу ученицима започела изборна 
кампања за место директора у шко-
ли. Сваки кандидат је на великом 
одмору требало да одржи мали го-
вор о томе шта он нуди и за шта ће 
се он залагати тога дана. Значи, сва-
ки кандидат је представљао себе и 
убеђивао ђаке да гласају за њега. 
Предизборна ћутња је почела у 
петак после школе, тако да су наши 
избори за директора одржани у по-
недељак пре почетка првог часа. 
Ове године је током „Обрнутог да-
на” за директора изабрана ученица 
осмог разреда, Едина Ђенеш. Она је 
добила највећи број гласова.
Едина је фантастично обављала 

свој посао током целог дана. За децу 

је организовала разна такмичења. 
Било је ту свега: такмичење у фуд-
балу, одбојци, стоном тенису, ска-
кање на трамбулину, игре спретнос-
ти и још много тога.
Наш „Обрнути дан” се наставио и 

у поподневним часовима када су де-
ца у школи направила „Мали био-
скоп”. Гледали су се филмови по 
њиховом избору, а компјутерска 
секција је такође радила пуном па-
ром. Одржано је чак и такмичење у 
певању (групно и појединачно) и у 
игрању твистера. Можемо слободно 
констатовати да су се деца више не-
го добро снашла у својим новим 
улогама и да су уживала. Наравно, 
све је то изведено уз помоћ настав-
ника и њихову велику подршку. 
Сваки час тога дана је одржало неко 
дете или група деце, а све је то још 
30. марта, у петак, било припремље-
но како би понедељак био успешан. 
Неки ђаци су се и сами припремали, 
а неки од њих су имали заиста добре 
идеје како да одрже час.
Тога дана, 2. априла, у батањској 

Српској основној школи могле су се 
видети свакојаке креације, што фри-
зура, тако и гардеробе, јер то је био 
незаборавни – „Обрнути дан”!

Станислава Гајић
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Књижевно вече у Мохачу
У организацији Печујско-барањског српског удружења и Самоу-

праве Срба у Мохачу, у мохачком Српском клубу ће се 21. априла са 
почетком у 17 сати и 30 минута одржати „Вече српске афористике”. 
Гости књижевне вечери биће:

– Александар Чотрић, афористичар, државни секретар Министарс-
тва дијаспоре Републике Србије

– Миодраг Јакшић, књижевник, писац за децу, помоћник министра 
за дијаспору Републике Србије

– Александар Баљак, књижевник
– Витомир Теофиловић, књижевник

„1956. у огледалу српских књижевника”
Српска мањинска самоуправа VII кварта у сарадњи са

Српским културним клубом у Будимпешти
организује трибуну под насловом

„1956. у огледалу српских књижевника”
26. априла 2007. у 18.00 сати

Свечана сала ССМ и ССБ, Будимпешта, Ул. Микше Фалка бр. 3.

Нова стручна литература у Библиотеци ССМ
БЕШЛИН, Бранко: Весник трагедије, немачка штампа у Војво-

дини  1933-1941. године. Нови Сад - Платонеум, Нови Сад - Сремски 
Карловци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001

БЕШЛИН, Бранко: Европски утицај на српски либерализам у 
XIX веку. Сремски Карловци - Нови Сад, Издавачка књижарница Зо-
рана Стојановића, 2005

МИЛИЧЕВИЋ, М. Ђ.: Карађорђе у говору и твору. Београд, Срп-
ска књижевна задруга, Основна школа „Светозар Марковић“, 2004

БРУКХАРТ, Јакоб: Доба Константин Великог. превео с немачког 
Душан Јанић, Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 2006

БОГДАНОВИЋ, Димитрије: Књига о Косову. предговор Радован 
Самарџић, Београд, Српска књижевна задруга, 2006

Фестивал дечјих драмских радионица
И ове године наставља се иницијатива покренута пре две године, са 

циљем да деца упознају и заволе српску драмску делатност и да и на 
тај начин чувају и негују свој матерњи језик. Организатор фестивала 
је Културни и документациони центар Срба у Мађарској, а фестивал 
ће се одржати у Сеоском дому у Десци, 21. априла 2007. године са 
почетком у 10.30 часова.
Заинтересоване дечје драмске групе могу да се пријаве писмено на 

број 06 1 331 5345 (телефон и факс Самоуправе Срба у Мађарској, Бу-
димпешта), фестивал није такмичарског карактера, а ми очекујемо 
све заинтересоване – децу и одрасле да присуствују овој манифеста-
цији.

Конкуришите са цртежима „Наша школа”
Културни и документациони центар Срба у Мађарској расписује кон-

курс за цртеже деце основне и средње школе на тему „Наша школа”. Ра-
дове слати најкасније до 12. маја 2007. на адресу центра: Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 
3. Цртежи деце биће део путујуће изложбе која ће се приказати у срп-
ским насељима широм Мађарске, а најбољи радови се и награђују.

VIII српски језички камп „Вук Караџић”
од 03. – до 09. јула 2007. Балатонфењвеш

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 на број 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.

Дан српског филма у Будимпешти 
у биоскопу „Örökmozgó”

Дан српског филма у Будимпешти одржаће се у организацији 
Амбасаде Републике Србије у Мађарској, Српске самоуправе у 
Будимпешти и Мађарског филмског архива, 13. априла (петак), 2007. 
у биоскопу „Örökmozgó”.

– У 16.30 сати – „Кад будем мртав и бео” (1967)
режија: Живојин Павловић, главна улога: Драган Николић
– У 18.00 сати – промоција филма „Где цвета лимун жут”
(играни и документарни филм)
режија: Здравко Шотра, сценарио: Здравко Шотра, Милован 

Витезовић
наратор: Драган Николић
– У 19.45 сати – разговор са гостима, учествују: Здравко Шотра, 

Драган Николић, Милован Витезовић
– У 20.30 сати – „Зона Замфирова”
режија: Здравко Шотра, главна улога: Драган Николић

Народносни дани у Бати
Од 13. до 15. априла у Културном центру „Barátság”, у органиазцији 

мањинских самоуправа одржаће се Народносни дани у Бати.
У оквиру манифестације учествују грчка, хрватска и српска мањина.

• 13. април, петак у 18.00 сати – Отварање изложбе мањинских 
учесника

• 14. април, субота у 18.00 сати – Гастрономско вече
грчки, хрватски, српски специјалитети и пића

у 19.00 сати – бал – свирају оркестри „Мидрос” и „Дунавски бисери”
• 15. април, недеља у 16.00 сати – Сусрет културних удружења

Називи и адресе:
Szentendrei Szerb Klub, 

Kulturális Egyesület
2000 Szentendre, paprikabíró u. 

12.
Порески број:195889286-11388531
Szerb Demokratikus Szövetség
1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Порески број:19176516-1-42
Szerb Iskoláért Alapítvány

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
Порески број:18154135-1-42
Battonyai Szerb Általános 

Iskoláért és Óvodáért 
Alapítvány

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
Порески број:188371677-1-04

„Bánát” Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.

Порески број:19084729-1-06
„Tabán” Szerb Folklórcentrum 

Egyesület
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
Порески број:18062025-1-42

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi 
Hagyományőrző Egyesület

6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 40.
Порески број:18352773-1-03

„Opanke” Szerb Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület

2013 Pomáz, Wörösmarty u. 14/a.
Порески број:18668102-1-13
Pomázi Szerb Kisebbségért 

Alapítvány
2013 Pomáz, Szerb u. 8.

Порески број:18669316-1-13
Задужбина Јакова 

Игњатовића
Порески број: 19656939-1-42

Помажите своју Цркву и најстарију српску задужбину
Thököly Száva Alapítvány – adószám: 18661208-1-13

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – technika szám: 0420

Помажите са 1% личног дохотка наше 
институције, задужбине и културно-

уметничка друштва
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Павле по милости божјој
Православни архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски, са свима 
архијерејима Српске православне цркве, свештенству, монаштву и свима синовима и кћерима наше 
Свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога Оца, и Господа нашег Исуса Христа, и Духа Светога, уз 
радосни васкршњи поздрав: Христос васкрсе! Дан је васкрсења, просветимо се, људи! Пасха господња 

Пасха, од смрти у живот и са земље на небеса Христос нас преведе!

О вим стиховима пасхалне пе-
сме, драга децо духовна, ми, 
верујући народ Божји, по-

чињемо Славље над слављима, пе-
вање над певањима о Догађају над 
догађајима – Васкрcењу Христовом. 
Васкрсење, које, као и Распеће, за 
Јевреје беше саблазан, а за Грке без-
умље, ми доживљавамо и славимо 
као најдубље искуство наше вере и 
живљења. То је искуство које дожи-
веше најпре свете жене мироносице 
и свети апостоли, а потом ми који 
вером примисмо што нам они бла-
гословено предадоше – вером која 
постаје сила живота.
Усхићен овом чињеницом новог 

живота, свети апостол и еванђелист 
Јован Богослов објављује хришћа-
нима свих времена своје искуство 
овим речима: „…Што смо чули, што 
смо видели очима својима, што са-
гледасмо и руке наше опипаше,” јес-
те то да се „… Живот јави… и 
објављујемо вам Живот вечни”. Дан 
Васкрсења јесте дан Живота. Зато, 
радујмо се и веселимо у њему! Сла-
вимо Животодавца, Христа Богочо-
века! Даном Васкрсења, драга децо 
духовна, почиње ново време. Ако је 
Велики Петак био својеврсни 
„страшни суд” палог човека над Са-
мим Богом, онда дан Васкрсења јес-
те Дан победе љубави и доброте 
Божје.
Догађај Васкрсења би у први дан 

седмице. Овим он доби свој почетак 
у времену и простору, као што и 
стварање света првим даном доби 
димензију постојања свега видљи-
вог и невидљивог. Дан Васкрсења 
није, како би понеки хтели и желе-
ли, само духовни или песнички до-
живљај већ, пре свега и изнад свега, 
историјско-есхатолошки Догађај 
који је изменио историју света. „Сто-
га, ако је ко у Христу, нова је твар: 
старо прође, гле, све ново постаде”, 
каже свети апостол Павле.
Дан Васкрсења испуњен је бо-

жанском светлошћу – светлошћу 
којом нас Сaм Васкрсли Господ про-
свећује. „Дођите, узмите светлост 
од незалазне Светлости!” – прве су 
речи којима нас Црква позива на по-
четак слављења Васкрсења Христо-
ва. Да би неко могао истински сла-
вити Васкрсење Христово као свој 
искуствени доживљај, мора претход-
но да се просвети светлошћу Хрис-
товом. Тиха светлост незалазне 
Светлости јесте Сaм Господ Исус 
Христос. Он васкрсе из гроба као 
што сунце на истоку излази из мра-
ка ноћне таме да обасја сву земљу, 
да је загрева и обнавља живот у њој. 
Просветимо се светлошћу Вас-
крсења, светлошћу која је из гроба 
заблистала. То је светлост Богочове-

ка Христа, Који каже за Себе: „Ја 
сам светлост свету; ко иде за мном, 
неће ходити у тами него ће имати 
светлост живота.” Данас и увек, 
преко Цркве Своје свете, Он нас по-
зива на просвећење ума, срца и вас-
целог нашег бића. Пасха Господња, 
Пасха! Јеврејски народ доживео је 
пролазак кроз Црвено море да би се 
спасао од грехом затрованог фарао-
на. Како? Уз помоћ Божју. Јер, „Гос-
под иђаше пред њима дању у стубу 
од облака водећи их путем, а ноћу у 
стубу од огња, светлећи им, да би 
путовали дању и ноћу”. Овај стуб од 
облака и светлећег огња беше упра-
во Светлост тиха незалазне Светло-
сти, беше Логос Божји. Прешавши 
Црвено море, дотадашњи робови 
уђоше у слободу кличући Господу: 
„… Славно се прослави; коња и 
коњаника врже у море!” То је био 
Пролазак (Пасха) богоизабраног на-
рода, тог семена авраамовске вере. 
А Пролазак (Пасха) коју ми данас 

славимо јесте Пролазак Господњи – 
Пролазак управо Онога који је 
јеврејски народ предводио из роп-
ства у слободу. Зато је ово Његова 
Пасха, која има универзални карак-
тер. Стога црквени песник и позива 
све људе свих народа и свих време-
на, а не само један народ, да, сла-
већи Пасху Господњу, тојест Хрис-
тов Пролазак из смрти и гроба у 
Васкрсење, сви са Њиме пређемо из 
греховног ропства и смрти у слобо-
ду живота.
Имајући пред очима ову димен-

зију празника Васкрсења Христова, 
драга децо духовна, оставимо данас 
све бриге овога света и, заједно са 
небеским анђелима и хоровима све-
тих, доживимо нову стварност бо-
жанског живота у Христу Исусу, пе-
вајмо и величајмо Узрочника наше-
га спасења! Наша песма је победнич-
ка јер је смрт смрћу побеђена! Уби-
тачни отров жаоке греха изгуби сна-

гу и смртоносно дејство. Како? Љу-
бављу и добротом Богочовека Хрис-
та, јер Он као безазлено Јагње узе 
грехе света на себе и предаде се на 
Распеће. Грех и смрт више нису ал-
фа и омега живота. Васкрсли Хрис-
тос је Алфа и Омега, почетак и крај 
нашег освећења. Божанским врли-
нама и личним подвигом хитајмо у 
нови, врлински живот у Васкрсломе 
Исусу Христу!
Живећи у времену и простору, ми 

хришћани све и сва меримо Христо-
вим вредностима. Не одбацујемо и 
не презиремо овај свет и овај живот. 
Напротив, ми га освећујемо све-
освећујућом благодаћу Божјом. Овај 
свет се може преобразити благодат-
ном енергијом Васкрслога Богочо-
века Христа. 3ато је Господ тако јас-
но и недвосмислено поручио 
хришћанима: „Ви сте светлост све-
ту.” То значи: једино с вама и преко 
вас овај свет се може просветити, а 
тиме и спасти. Додао је Спаситељ и 
ово: у свету ћете многе невоље има-
ти! Бићете прогањани као што сам и 
ја био прогнан и разапет, чашу коју 
ја пијем и ви ћете испити! Али не 
бојте се због тога, јер ја сам победио 
свет. И поред свих страдања, дакле, 
кроз која је током векова Црква 
Христова прошла, а и данас прола-
зи, хришћани остају „светлост све-
ту”, једнако као што је и Он Сaм био 
једина Светлост света у тами која 
покри Јерусалим на Велики Петак.
Као што се у оно време против 

Христа Спаситеља био заверио чи-
тав Синедрион јудејски (првосве-
штеници и народне старешине) и за-
вео многе у народу против Христа, 
тако се и у наше време „нови Сине-
дрион” бори против Христа и Цркве 
Његове, бори се против Добра у 
овом свету. Све чини да овај свет 
учини својим греховним феудом и 
да све покори под своју власт, не би-
рајући притом средства ни методе.
Са тог разлога императив свих 

хришћана света јесте духовна борба 
за овај свет и превласт Добра у ње-
му. Добро које је Богочовек донео и 
даровао свету Васкрсењем неће би-
ти надвладано. „Не бојте се!” – ре-
као је Спаситељ. Зато се радујмо и 
веселимо попут богоизабраног на-
рода после преласка преко Црвеног 
мора, појући: Христос васкрсе – 
славно се прослави Господ!
Нажалост, сведоци смо великог 

греха који се свакодневно врши у 
свету. Већ од самог зачећа невино 
дете у утроби мајке стрепи за свој 
живот. Милиони обичних људи жр-
тве су немаштине и глади, док мањи 
број живи у неограниченој раскоши 
и телесним задовољствима. Многи 
народи муком и крвљу стечену сло-

боду бране од насиља глобалистич-
ког система. У име лажне слободе и 
демократије намећу се готова ре-
шења, унапред спакована. Сведоци 
смо најновије драме – опет драме 
нас православних Срба – на Косову 
и Метохији. Не мало невоља има 
наш народ и у Босни и Херцеговини, 
у Хрватској и, нажалост, у Црној Го-
ри.
Не можемо, а да се и овог Васкрса 

не осврнемо на Голготу и Велики 
Петак нашега Косова и Метохије, на 
помрачену савест свих оних који се-
би дају право, газећи правни поре-
дак у свету, да хладнокрвно пре-
суђују не само о наметнутом 
мењању статуса Косова и Метохије 
већ и о читавој нашој историји и 
култури, као и о државности Ср-
бије! На Косову и Метохији векови-
ма траје Голгота српског народа. То 
виде и знају сви осим оних који су 
изабрали да буду слепи за гледање 
истине и глуви за слушање правде. 
Чујемо „коваче” како ужурбано кују 
нове клинове и нова копља са наме-
ром да се понови и продужи Голгота 
српског народа на Косову и Мето-
хији. Све то чине уз „благослове” 
оних који се куну у правду, слободу 
и демократију, али само за себе! Ми 
ипак још верујемо у савест објек-
тивног човечанства које се скоро и 
потврдило на међународном Суду 
правде у Хагу. И поред тога што је 
највиши Суд правде у свету пресу-
дио онако како је утврдио на основу 
докумената за и против, и даље од-
звањају повици: распните, распните 
српски народ!
Али ми, драга децо духовна, не 

смемо због неправде клонути, не 
смемо се уплашити, већ сав живот 
свој Христу Богу предајмо! Христос 
греха не учини, нити се нађе прева-
ра на устима Његовим, па ипак би 
осуђен и разапет. Али зато и славно 
васкрсе! Ако, не дај Боже, српски 
народ на Косову и Метохији доживи 
још једно своје распеће, страшније 
од свих претходних, останимо са 
Христом: не кунимо, зло не мисли-
мо, већ се молимо и са Крста сведо-
чимо љубав Божју према свима и 
свакоме. Сведочимо Христа, Побед-
ника смрти, греха и сваке неправде, 
а они који зло чине другима чине га 
још више себи. Кад-тад, не покају 
ли се, они ће горко заридати.
Славећи Васкрсење Христово са 

свим хришћанима света, на дана-
шњи дан се радујмо и веселимо са 
њима и са свом творевином Божјом 
и радосно кликнимо свима и свему:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
Дано у Патријаршији српској,

у Београду, о Васкрсу 2007. године.


