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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Књижевно вече
о делу Милоша Црњанског

У организацији Славистичког 
института Сегединског уни-
верзитета, Друштва пријатеља 

словенских култура, Фондације 
„Mилош Црњански” у Сегедину, у 
већници Филозофског факултета 
12. априла одржано је научно-попу-
ларно предавање о великану српске 
модерне Милошу Црњанском.
На самом почетку приредбе Гојка 

Тешића, госта Сегединаца предста-
вила је Мирјана Стефановић, про-
фесор Новосадског универзитета, 
гостујући предавач Сегединског 
универзитета, а о књижевном ства-
ралаштву истакнуте личности срп-
ске па и европске књижевности го-
ворио је Гојко Тешић, професор Но-
восадског универзитета који је по-
себно истакао дубину, мелодијску 
структуру, суматраистички кон-
цепт и одлике Милоша Црњанског, 

видовдански и косовски 
мит сјајног ствараоца који 
је својим делом надрастао 
националне границе.
Цењени предавач, који је 

открио да је 1994. године 
замало постао лектор за 
српски језик Сегединског 
универзитета, но, због по-
родичних разлога на крају 
ипак није могао да прихва-
ти дужност у Сегедину, по-
себно је указао на српске 
трагове у Мађарској који 
су добили значајно место у 
делима Црњанског: Сеге-
дин, Сентандреја, Чонград 
и остала насеља заувек су 
нашла своје одредиште у 
радовима српског модер-
нисте чија звезда и дан да-
нас сја.
Предавању је присуство-

вао и др Марко Рус, пред-
седник кураторијума Фон-

дације „Mилош Црњански” који је 
упутио позив Гојку Тешићу да слич-
но предавање одржи и у Чонграду, 
родном граду Црњанског где поме-
нута задужбина намерава да на до-
стојан начин обележи 30. годишњи-
цу смрти Милоша Црњанског. Слич-
на свечана обележавања, иначе, пред-
виђају се и у другим српским живљем 
настањеним насељима…
На крају излагања, Гојку Тешићу 

су упућена бројна питања везана за 
Милоша Црњанског па је предвиђе-
ни универзитетски час од 45 мину-
та, због велике заинтересованости 
аудиторјума за једним од највећих 
српских па и европских књижевни-
ка, прерастао у форум од сат и по 
времена што је била потврда да је 
научно-популарно предавање било 
и више него успешно.

П. М.

Са седнице српских форума у Сегедину

Летњи програми
сегединских Срба

Б удући да се веома брзо прибли-
жава мај, месец када сегедин-
ски Срби на претек имају про-

граме, руководиоци Сегединске 
 српске заједнице и месне српске 
мањинске самоуправе за 12. април 
заказали су заједничко заседање 
двају тела а на дневни ред су стави-
ли разматрање модификације Ста-
тута Самоуправе Срба у Сегедину, 
предстојеће програме и тачку под 
„Paзно”.
Форумом двеју организација 

председавао је Томислав Роцков, 
председник Сегединске српске 
мањинске самоуправе чији је моди-
фиковани Статут локална самоуп-
рава града Сегедина уважила и при-
хватила, па баш зато, присутни чла-
нови месне српске мањинске само-
управе и цивилне организације ни-
су пуно времена потрошили на рас-
праву прве тачке већ су одмах пре-
шли на следећу и то преглед про-
грама који предстоје током маја и 
јуна.
Руководилац Самоуправе Срба у 

Сегедину је у вези са финансијском 
сутуацијом бираног тела Срба у 
граду на Тиси, од које у многоме за-
виси реализација бројних планова, 
истакао да је месној српској мањин-
ској самоуправи већинска самоуп-
рава и ове године доделила мате-
ријалну припомоћ једнаку са 
државном дотацијом, што значи да 
буџет ове организације надмашује 
милион форинти. Наравно, за фи-
нансирање разних приредаба, про-
грама потребно је много више, па 
баш зато, сегедински Срби ће и ове 
године свој контингент средстава 
настојати допунити путем конкур-
са.
Део финансијских потражњи већ 

су упутили на одређене адресе а 
први већи програм који предстоји 
јесте поклоничко путовање српских 
православних верника из Помаза и 
околине те Сегедина и околине. 
Циљеви поклоника, међу којима су 
и путници са југa Мађарске, ове го-
дине су фрушкогорски манастири а 
путовање ће трајати од 28. априла 
до 1. маја.
Сегединска српска заједница та-

кође учествује у снашању путних 
трошкова – будући да је цивилна 
организација успешно конкуриса-
ла и средства наменски добила, 
обилазак поменутих древних све-
тиња потпомагаће са 100.000,- фо-
ринти!
Незаобилазна тема заседања била 

је храмовна слава! Прослави патро-
на месне српске православне цркве 
„Лeтњем св. Николи” сегедински 
Срби већ годинама посвећују посеб-
ну пажњу а и 19. маја, за када је зака-
зано празновање „Прeноса моштију 
св. оца Николаја у Бари”, биће и ви-
ше него празнично: Сегединци ће се 
у оквиру свете литургије подсетити 
заштитника древне светиње, затим 
ће уследити литија, свечани славски 
ручак и пригодно весеље у порти 
цркве где ће се за добро располо-
жење гостију побринути чланови 

дешчанског Културно-уметничког 
друштва „Бaнат” и истоимени ор-
кестар под вођством Стојана Брца-
на.
Поменути ансамбл ће имати оба-

везе и приликом Дана Сегедина који 
ће се одржати 19. и 20. маја! На мол-
бу сегединских Срба, фолклорно 
друштво из Деске ће представљати 
сегединску српску заједницу на тра-
диционалној манифестацији а та-
кође у оквиру поменуте приредбе 
предвиђа се и наступ Српског позо-
ришта у Мађарској у сегединском 
Луткарском позоришту.
Сегедински Срби биће заступље-

ни и на штанду мањина, наиме, из-
ложиће своје вредности којима се 
могу подичити већинском народу и 
осталим народностима…
Самоуправа Срба у Сегедину и 

месна српска заједница заслужују и 
похвалу, наиме, већ годинама мате-
ријално потпомажу учешће полаз-
ника комплекс табора у Батањи, Је-
зичког кампа „Вук Кaраџић” у Бала-
тонфењвешу те Веронаучног кампа 
који ће се ове године приредити у 
Будимпешти а кампери ће станова-
ти у обновљеном Текелијануму. О 
додели коначне своте одлучиваће се 
на следећем заседању двеју органи-
зација која се планира негде око 15. 
маја, пред саму храмовну славу…
Са друге стране, конкретна фи-

нансијска помоћ већ је изгласана 
Културно-уметничком друштву 
„Бaнат” које ће од Сегединске срп-
ске мањинске самоуправе и месне 
српске заједнице добити по 50.000-
50.000 форинти са којом свотом ће 
се потпомагати одлазак Дешчана на 
Европску смотру српског фолклора 
у Врбасу.
Две организације материјално ће 

подржати и летња поклоничка пу-
товања за Јегру, Сентандреју, Стони 
Београд, манастир Грабовац…
У „Рaзном” доста времена је пос-

већено причама које су се прочуле и 
круже по граду а то је продаја сеге-
динског српском православног хра-
ма те сиришког српског православ-
ног гробља и слично! Иако су неке 
информације тврдиле да се чињени-
ца продаје налази чак и на Интерне-
ту, нико није пронашао веб сајт на 
којем је лажна вест објављена а и 
сам протојереј Бранислав Галић, па-
рох сегедински демантовао је у ме-
дијима нетачне, смешне приче!
Говорило се још и о одласку ико-

нописаца из клупских просторија, 
судбини наставе српског језика у 
Сегедину, раду Српске забавишне 
групе те другим актуелностима које 
се тичу српске заједнице у граду на 
Тиси…
На крају заседања постигнут је 

договор да се следећа заједничка 
седница Самоуправе Срба у Сеге-
дину и месне српске заједнице одр-
жи средином маја, пре празновања 
храмовне славе како би се прослава 
„Лeтњег св. Николе”, заштитника 
светиње што боље припремила и 
реализовала.

Предраг Мандић

Научно-популарно предавање 
о патријарху Чарнојевићу

У организацији Самоуправе Ср-
ба у Десци, у седишту помену-
тог бираног тела 18. априла 

одржано је научно-популарно пре-
давање о патријарху Арсенију III 
Чарнојевићу.
Уз извођачко учешће студената, о 

блаженом и богоугодном, милости-
вом Господину слатком патријарху 
кир Арсенију, духовном вођи српског 
народа говорила је Биљана Максимо-
вић, лектор за српски језик при Сеге-
динском универзитету која је Дешча-
нима скренула пажњу да на Славис-
тичком институту повремено гостују 
веома еминентни професори, позва-
ни предавачи из Србије чија преда-
вања заслужују пажњу и посећеност.
Форум у Десци послужио је и за 

даља размишљања каквим темама 
да буду посвећена следећа клупска 
занимања… Конкретне одлуке по 
питању избора нису постигнуте, 
међутим још у мају предвиђа се јед-

но предавање. Остаје да се види 
хоће ли оно бити о Другом српском 
устанку или пак осветлиће се нека 
друга тематика важна за српски на-
род уопште!

П. М.

Биљана Максимовић, лекторка 
 срп ског језика

Гојко Тешић представио је дело Црњанског
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Културно-уметничко друштво „Табан” на турнеји у Шпанији

Величанствено, упркос киши
Значајан успех на Светском фестивалу фолклора 

на Палма Де МајоркиО ве године на дванаестом по 
реду Светском фестивалу 
фолклора одржаном од 9. до 

15. априла у чувеном шпанском ту-
ристичком летовалишту Палма Де 
Мајорки, учествовало је и Култур-
но-уметничко друштво „Табан” из 
Будимпеште. Овај фестивал при-
ређује се сваке друге године са на-
мером да под своје окриље окупи 
најбоље, најоригиналније и најинте-
ресантније фолклорне ансамбле 
широм света.
Наши Табанаши нашли су се у 

друштву четрдесетак група са свих 
меридијана, које су током готово не-
дељу дана, на улицама и трговима 
Палма Де Мајорке били можда нај-
бољи представници фолклорног на-
слеђа више од 30 земаља учесница. 
Ово дакле није била само смотра 
најбољих кореографија, већ и фес-
тивал такмичарског карактера на 
којем је учеснике оцењивао шес-
точлани међународни жири 
састављен од стручњака различи-
тих профила.
Једино што се није могло предви-

дети, а донекле је утицало на по-
сећеност манифестације јесу вре-
менске прилике, које ове године ни-
су баш биле наклоњене овој приред-
би. Киша, која је скоро све време па-
дала, у више наврата омела је пуб-
лику да програмима присуствује у 
већем броју, али је и поред ових, за-
иста објективних разлога, Фестивал 
већ и због броја пријављених учес-
ника представљао атракцију сам по 
себи.

„Табан” је на Фестивалу пред-
стављао Србију, пошто националну 
припадност ансамбла организатори 
одређују према играма које изводе. 
Из Мађарске је иначе наступила и 
група из Веспрема, а интересантно 
је да се спомене и то да је на истој 
манифестацији пре неколико годи-
на учествовао и ансамбл „Мартени-
ца” из Будимпеште, као представв-
ник Бугарске. До Мајорке су наши 
фолклораши стигли након вишеме-
сечних темељних припрема и то са 
осам нових чланова којима је ова 
прилика представљала заправо не-
ку врсту „ватреног крштења”.
Према речима уметничког руко-

водиоца, Душана Вуковића, ан-
самбл је сваког дана на различитим 
позорницама у граду наступао и по 
неколико пута, а сви наступи, укљу-
чујући и такмичарски део, помно су 
праћени од стране чланова жирија. 
За ову прилику увежбано је шест 
кореографија: Лесковац, Влашке иг-
ре, Мачва, Крајиште, игре из околи-
не Пчиња, а такмичарска кореогра-
фија (за разлику од осталих, изведе-
на у затвореном простору), била је 
„Златиборка ја сам”, односно, игре 
из околине Ужица.
Такмичење се одвијало у више 

категорија: дечји ансамбли, народна 
ношња, аутентичност, односно му-
зичко и вокално извођење, у којој је 
Културно-уметничко друштво „Та-
бан” из Будимпеште освојило вред-
но треће место. Први је био ансамбл 
из Бурундија, а друго место освоји-
ли су домаћини, Шпанци. Укупни 
победник Фестивала дошао је са 

Филипинских острва, сребром су се 
и овде такође овенчали домаћини, 
док је треће место припало фолк-
лорној групи из Турске. Победници 
су освојили и вредне новчане награ-
де у износу од три до пет хиљада 
 евра.
За овако запажен наступ наших 

фолклораша велику захвалност тре-
ба упутити пратећем оркестру из 
Бечеја и хармоникашу, Крунославу 
Кићи Агатићу, који „Табан” успеш-
но прате већ неколико година. Ова 
по свему судећи победничка комби-
нација није измакла ни оку стручња-
ка, који су приказано умели добро 
да процене и адекватно вреднују.
Домаћини су се такође побрину-

ли да бројне госте упознају са гра-
дом и његовом околином, а веома 
важан део манифестације догађао 

се у вечерњим сатима, када су после 
напорних наступа учесници били у 
прилици да се друже, боље упоз-
нају, а неки од њих богами, поред 
оне у хотелским базенима, оквасе и 
у за ово доба године не баш пријат-
ној морској води. О укупним утис-
цима са велике манифестације, Ду-
шан Вуковић нам је између осталог 
рекао:

– Фестивал је међу познаваоцима 
фолклора заиста чувен. Лично сам 
ипак очекивао нешто више, али је то 
можда ипак последица само лошег 
времена. И пре наступа детаљно су 
нас испитали шта ћемо извести и 
које традиционалне инструменте 
користимо, што значи да се на из-
ворност итекако обраћала пажња.
Гала представа била је заиста фе-

номенална. Одржана је у затворе-

ном простору једног аеродрома, 
уместо отвореног амфитеатра, како 
је првобитно било предвиђено. Била 
је то права атракција, јер су сви до-
шли у народним ношњама. И наши 
нови чланови су овом приликом 
могли да осете нешто од те вели-
чанствене атмосфере и да у ствари 
схвате зашто се сваког уторка и чет-
вртка на пробама толико трудимо и 
знојимо.
Табанаши су током дводневног 

путовања приликом доласка на Пал-
ма Де Мајорку, Васкрс дочекали у 
Санрему, али у повратку нису има-
ли толико среће. Због невремена, 
путовање трајектом до Барселоне 
претворило се у серију лоших ис-
кустава, јер је вишечасовно љуљање 
на невероватно јаким таласима у 
многима произвело не баш пријатна 
искуства.
Све то по доласку кући брзо је за-

борављено, јер поред свакодневних 
обавеза на реду су сада нови изазо-
ви, припреме за тринаесто по реду 
Табанско вече заказано за 2. јуни у 
Културном центру „МОМ”. За ову 
прилику увежбава се и нова кореог-
рафија под насловом „Линђо”, ка-
рактеристична за Србе у Далама-
цији, а у госте ће као и прошле годи-
не домаћини позвати и неку од попу-
ларних етно-група из Србије. Пла-
нирају се такође и бројни наступи у 
земљи, а што се тиче иностранства, 
планова има, али њихова реализа-
ција пре свега зависи од расположи-
вих материјалних средстава.
Што се тиче путовања у Шпанију 

новац је набављен захваљујући по-
моћи Српске самоуправе у Будим-
пешти, појединих квартовских срп-
ских самоуправа, Српског култур-
ног и документационог центра, 
спонзора и конкурса. Свима њима 
ансамбл се и овом приликом срдач-
но захваљује.

С. М.
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Још једно успешно представљање наших глумаца-аматера

Сусрет дечјих драмских радионица у Десци
У организацији Културног и до-

кументационог центра Срба у 
Мађарској, земаљске српске 

самоуправе, Српског позоришта у 
Мађарској и Дешчанске српске 
мањинске самоуправе, те уз финан-
сијску подршку Сегединске српске 
заједнице, у Сеоском дому у Десци 
21. априла по трећи пут је приређен 
сусрет дечјих аматерских драмских 
радионица.
Културна манифестација је већ и 

прошле те претпрошле године стек-
ла завидну популарност а та љубав 
и привлачност према глуми, срп-
ском језику, култури очитавала се и 
ове године, наиме, својеврсну мла-
далачку театарску уметност својом 
интерпретацијом потврдило је шест 
дечјих драмских друштава: Сантов-
чани, Дешчани, Батањци те Будим-
пештанци од којих су наступали ђа-
ци нижих разреда, виших у оквиру 
Драмско-педагошке радионице 
Сунцокрет и гимназијалци. Иначе, 
било је пријављено чак седам драм-
ских радионица, но, Ловрани, нажа-
лост, због болести која је харала у 
кругу деце, овом приликом нису 
могли допутовати у Деску.
Традиционалну смотру отворио 

је Боривој Рус, директор Културног 
и документационог центра Срба у 
Мађарској, а одмах затим присут-
ним учесницима фестивала, њихо-
вим педагозима, родитељима и гос-
тима обратио се и Александар Чот-
рић, државни секретар Министар-
ства за дијаспору Републике Србије 
који је између осталог рекао сле-
деће: „ У име Министарства за 
дијаспору желим успех Вашој мани-
фестацији, да покажете своје глу-
мачке бравуре, уједно, позивам нај-
боље глумце да буду гости српског 
престоног града Београда како би 
своје представе извели и публици у 
Београду. Желим Вам пуно успеха и 
на овој смотри и уопште у животу, 
да чувате оно што је Ваше: свој је-
зик, веру, обичаје, културу, тради-
цију јер Ви припадате једном вели-
ком, славном народу. Негујте, раз-
вијајте, усавршавајте српски језик 
како бисте обогатили своју културу, 
свој књижевни језик и фонд речи 
који овде употребљавате у једној 
средини. Будите добри држављани, 
грађани Мађарске али будите и доб-
ри Срби, Српкиње! Желим да поста-
нете велики људи и велики глумци! 
Хвала Вам!”
Након поздравних речи државног 

секретара Министарства за дијас-
пору, водитељи програма су најави-
ли да ће фестивал пропратити 
стручни жири састављен од деце 
који ће да предводи Витомир Тео-
филовић, афористичар, уједно пи-
сац који се бави и дечјом књижевно-
шћу. Што се тиче младих чланова 
жирија, обавезе да пропрате пред-
ставе имали су: Наталија Ходоши 
из Сантова, Горан Царић из Батање, 
Марко Ембер из Будимпеште, Илија 
Адамов из Деске, Софија Шибалин 
из Будимпеште и Ведрана Рацић, 
такође из главног града Мађарске.
Част да отворе трећу по реду 

Смотру дечјих драмских радионица 
припала је Сантовчанима који су из-

вели „Брбљивице” и „Лазару је пот-
ребан мир за размишљање”. Децу су 
припремиле Нада Бунчић-Ђурић и 
Нада Шишковић а како би улио 
храброст првим извођачима, деци и 
публици стиховима се обратио Рат-
ко Краљевић, члан Радио-Телеви-
зије Нови Сад и Центра за културну 
анимацију града Новог Сада.
Након Сантовчана уследили су 

Батањци који су извели други део 
„Љубави у Батањи” представивши 
породичне везе између две батањс-
ке породице Станојевих и Роцкових 
за време прослављања Божића. И 
овом приликом Снежана Ковачевић 
и Станислава Гајић, аутори предста-
ве пустили су на слободу своју фан-
тазију у којој је било и хумора те 
фолклора.

Ђаци Српске основне школе из 
Будимпеште на челу са Мирјаном 
Ковач и Зорицом Јурковић веселом 
пролећном причом лептирића и 
цветића о другарству дочарали су 
веома лепе и пријатне тренутке а 
слично су учинили и Дешчани који 
су предвођени наставником Јова-
ном Јанчикином извели поучну 
причу о пекару Дачи који је имао 
проблем са обућарским шегртом и 
једном девојчицом.
Драмско-педагошка радионица 

Сунцокрет на челу са Зорицом Јур-
ковић је изненадила својим избо-
ром: на позорници је представљен 
колективни рад чланова Суноцкре-
та, самостална дечја пројекција! Од 
саме обраде, основне идеје писања 
тескта па и саме режије, прича о 

конфликтима, другаству под насло-
вом „Из мог дневника” Алексеја 
Шефера добила је бурне аплаузе а 
исто тако топло је поздрављен и ко-
мад гимназијалаца који су извели 
детаљ из „Покондирене тикве” Јо-
вана Стерије Поповића. И ове годи-
не средњошколце је предводио про-
фесор Радивој Галић.
На крају смотре свим учесници-

ма и педагозима који су припреми-
ли децу захвалио се Милан Ђурић, 
потпредседник Самоуправе Срба у 
Мађарској који је омладинским 
глумцима поделио мајице а педаго-
зима који су их припремили цвеће.
Све у свему, сви су се сложили да 

је смотра била веома успешна и ква-
литетна, а своје мишљење изнео је и 
Витомир Теофиловић, гост из 
Београда који је поред својих утиса-
ка изнео и неколико афоризама: 
„Веома сам задовољан и мислим да 
је све било јако лепо. Фестивал заис-
та заслужује све похвале!”
Милан Рус, директор Српског по-

зоришта у Мађарској овако је оце-
нио овогодишњи фестивал: „Сви се 
развијају и мислим да што се сцен-
ске уметности тиче, развој је 
видљив, приметан! Похвално је да 
педагози редовно раде, види се да са 
децом редовито раде, значи, нису се 
припремили само за овај фестивал, 
него током целе године уче сценски 
покрет, уче дикцију, уче говор! И 
овом приликом открио сам бројне 
наде, таленте које бисмо могли 
укључити у рад Српског позоришта 
у Мађарској!”
Своје задовољство није крио ни 

глумац Ратко Краљевић, један од во-
дитеља програма који је све до краја 
приредбе рецитацијама и песмица-
ма забављао децу и допринео успеху 
манифестације: „Ја сам презадо-
вољан поготово зато јер сам видео 
пуно деце која су учествовала у овим 
представама. То значи, није у пи-
тању једно или два детета, него мно-
го више. А такође ме радује избор 
представа, наиме, многи су припре-
мили веома озбиљне комаде. Како 
сам приметио, већини лежи жанр 
комедије, што значи да деца капи-
рају. Што се тиче будућности, саве-
тујем им да буду храбрији, јер они 
већ имају таленат а Српско позори-
ште у Мађарској пак молим да од ове 
српске деце већ неке кандидују, увр-
сте у своје редове и подучавају их.”
Ведрана Рацић, ученица II разре-

да будимпештанске Српске гимна-
зије, члан жирија овако је сумирала 
своје утиске: „Организација фести-
вала заслужује похвале а што се ти-
че глумаца, сви су били одлични и 
супер! Има потребе за оваквим 
смотрама јер се на њима деца дру-
же, користи се српски језик. Ако би 
од мене зависило, малтене месечно 
бих приређивала фестивале аматер-
ских дечјих драмских радионица!”
Ове речи, речи гимназијалке све 

су рекле! Трећи сусрет дечјих драм-
ских радионица био је успешан па и 
поучан. Наиме, имао је и својеврсну 
поруку: „Не гледајте на дете као на 
неки драгуљ, већ се трудите да оно 
то постане!”

Предраг Мандић

Чланови подмлатка Српског позоришта у Мађарској

Присутне је у паузама забављао и Ратко Краљевић

Ученици Српске основне школе из Батање
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Традиционална манифестација студената Економског факултета

Дан националних култура и гастрономија
Е кономски факултет будимпеш-

танског Универзитета „Корви-
нус” 11. априла био је домаћин 

традиционалног представљања гас-
трономија и фолклора земаља из 
којих долазе студенти ове образов-
не установе. У њеном холу окупило 
се мноштво високошколаца разли-
читих националности, њихових 
професора, родитеља и пријатеља: 
једни у жељи да заинтересованима 
представе своје традиционалне сла-
не и слатке ђаконије, по коју народ-
ну ношњу или звуке свог родног 
краја, а други да све то дегустирају, 
односно виде и чују.
Студенти српске националности 

који похађају овај факултет, ни ове 
године се нису обрукали. И не само 
то: сви присутни могли су да се уве-
ре да је њихов штанд био убедљиво 
најпосећенији. Око лепо аранжира-
не и богате трпезе чуло се мноштво 

језика, познатих и нама мање зна-
них, а оно што нисмо разумели про-
читали смо на лицима гостију. Она 
су се још више озарила када су се на 
сцени појавили наши играчи, одеве-
ни у шумадијске народне ношње. Уз 
звуке српских народних кола ђуска-
ли су, како је ко знао, Руси, Кинези, 
Мексиканци, Мађари, Грци…
Ево шта нам је том приликом рек-

ло неколико актера ове презентације.
Јелена Милошевић, студент:
– Ово је традиција. Сваке године 

студенти нашег факултета пред-
стављају своје земље, па је тако и 
овога пута. Приказују своју културу, 
традиционалне гастрономске спе-
цијалитете… Спонзор ове манифес-
тације је универзитет. Дају нам од-
ређене суме новца и ми у тој вред-
ности купујемо храну, а наше маме 
углавном спремају пошто је те наци-
оналне специјалитете немогуће ку-
пити. Ова традиција на факултету 
траје још од ранијих генерација и ми 
се трудимо да је наставимо. Ту су и 
наши играчи фолклора и заиста је 
сјајно. Ове године смо само ми Срби 
припремили фолклор, а сећам се да 
су то прошле године учинили Мек-
сиканци. Врло је занимљиво упозна-
ти друге људе и њихове културе. 
Обично се такмичимо са другим 

страним студентима чији ће сто би-
ти лепши и понуда хране разновр-
снија. Иначе, ове презентације при-
премају студенти из различитих зе-
маља, у зависности од њихове 
бронјости. Приоритет у организо-
вању својих гастрономских понуда 
имају студенти оних националности 
којих на факултету има највише. 
Обично су то Грци, Кинези, Мађари 
и ми Срби, а остали нам се придру-
жују у зависности од њиховог броја.
Миша Кољеновић, студент:
– Студент сам треће године еко-

номије, а упоредо играм и фудбал. 
Сваке године са нестрпљењем оче-
кујем овај дан јер је заиста интере-
сантно видети представљања наци-
оналних култура и гастрономија на 
факултету. У препремању специја-
литета су учествовале искључиво 
девојке, а ми мушкарци смо дали 
свој допринос у физичким послови-
ма и превозу. Иначе, врло сам заузет 
пошто се паралелно са студијама 
активно бавим и фудбалом у клубу 
МТК. Тешко је синхронизовати јед-
но са другим, али се надам да ћу до 
краја студија некако издржати.
Што се студија тиче, највећа пред-

ност овог факултета је усавршавање 
енглеског језика, као и упознавање 
људи из читавог света. То је основна 

разлика између овог факултета и 
оних у Србији, који јесу доста јаки, 
али овде у Будимпешти се ипак ви-
ше сусрећемо са савременом прак-
сом. И пре уписа на факлултет је би-
ло неопходно добро знати енглески, 
јер је то био услов за упис, али се 
усавршавање језичког знања стиче 
самим студирањем на факултету.
Лука Шабић, студент:
– Ово је предивна традиција Еко-

номског факултета, радо учествујем 
у припремама и уживам у излагању 
свега онога што овде може да се ви-
ди и проба. Можда је то и мој најлеп-
ши дан у току једне школске године. 
Врло лако склапам пријатељства са 
студентима других националности, 
исто као и са нашима и то ми не 
представља никакву баријеру. Могу 
врло лако да се прилагодим начину 
размишљања људи који припадају 
различитим културама или рели-

гијама. На почетку је било тешко, с 
обзиром да волим свој родни крај, 
али с обзиром да сам млад и да сам 
желео да упознам што више разли-
читих људи, добио сам шансу коју 
сада користим. На крају крајева, ни-
када није проблем вратити се у свој 
завичај и уживати у њему, уколико 
човек то пожели. Србија је релатив-
но близу, тако да није велики про-
блем отићи кући, у посету. Још ни-
сам сигуран шта после студија. Во-

лео бих да останем у Будимпешти и 
да се запослим, али ипак не бих да 
лутам превише, већ да се специјали-
зујем за један одређени посао и да 
идем у једном правцу који ћу прати-
ти касније. Да ли ће то бити Мађарс-
ка, Србија или нека трећа земља, још 
нисам сигуран.
Биљана Милошевић, мајка јед-

не од студенткиња:
– Ово је шеста година од како по-

мажем нашим студентима да што 
боље представе своју земљу. Трудим 
се да будемо најбољи, а доказ да у 
томе успевамо је гужва око нашег 
стола. Драго ми је што многи желе 
да пробају српске специјалитете. Без 
ћевапчића не може да се почне, а за-
тим следе гибаница, пита са месом, 
пита са кромпиром, проја, ајвар, ур-
небес салата, руска салата, а од пића 
шљивовица, домаће вино и сокови 
које смо, нажалост, морали да купи-
мо у Будимпешти, у недостатку на-
ших. За то је потребно бити врло ве-
шт, јер се спрема неколико јела 
одједном. Пошто имам само једну 
рерну, мало је дуже трајало, али ми 
је ипак било задовољство и срећна 
сам што су сви овде упознати са ква-
литетом наше домаће кухиње.
Могу да дам савет мајкама које до-

лазе овде са својом децом да се не по-
веду за свим оним што виде, да ника-
да не забораве ко су, одакле су и због 
чега дошле. Да не забораве да им је 
основни задатак да брину о својој де-
ци, како би их успешно извеле на пут 
и како би се та деца снашла без обзи-
ра у ком су делу света. Моје обе ћер-
ке су биле сјајни суденти Економског 
факултета у Будимпешти. Једна је 
већ дипломирала и ради, а друга ће 
завршити студије за пар месеци. Са-
да размишљам о томе да доведем још 
неколико деце из Србије која нису у 
могућности да се сама школују и да 

им пружим сву потребну 
помоћ уколико желе да на-
ставе да уче и студирају у 
Будимпешти.
Што се мог посла у Бу-

димпешти тиче, мислим да 
човек треба да има своју 
идеју и да је упорно следи. 
Треба искристалисати у 
својој глави један посао и 
тежити његовом остварењу. 
Ја сам у бизнис ушла при-
лично наивно: да не бих гу-
била време у Будимпешти, 
док је супруг радио а деца 
била у школи, упустила сам 
се у трговину некретнина-
ма и издавање станова. Са-
да размишљам да отворим 
хотел, што сам желела када 
сам дошла у Будимпешту. 
Мислим да је суштина у то-

ме да човек не буде похлепан и да се 
забавља док ради. Не мислим на за-
баву у неозбиљном смислу, већ наћи 
задовољство, па и забаву у послу који 
се ради. Наши бизнисмени којих је 
овде раније било више, тежили су уг-
лавном ка великим пословима, а тада 
се ређе успева. Додуше, могуће је да 
су у транзицијским променама које 
су у току у Србији, видели своју шан-
су и да их због тога овде више нема.

Драган Јаковљевић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Међ’ Турцима и Татар’ма мрким,
А кнез Лазар, на красном мејдану,
Сложи силног татарског војводу.
Тад с’ појави силни Татарине,
Па на Србље издалека виче,
Да би мејдан рад делити с киме
Наочиглед војске обадвије.
Силан беше горди Татарине,
Но силнија миш’ца Новакова.
Млади Новак, наочиглед војске,
Поче мејдан с Татарином бити.
Татар с копљем поразит’ га хтеде,
Одби Новак сабљом својом копље;
Љут Татарин сабљу извадио,
Но ни сабља њему не помаже,
Јер је бржа Новакова рука,
Па одбија од себе ударце.
Новак стаде сабљом бит’ душмана,
Но челична татарска кошуља,
Већ се о њу сломи мач Новаков.
Тад’ Татарин још жешће нападе:
Крв облила Новакове груди,
Јер Татарин не да му времена,
Но бије га сабљом без престанка.
Пет већ рана Новак задобио,
А Татарин радосно се смеши.
Ал’ кад’ Новак буздован дочепа,
Па кад’ лупи с њиме Татарина,
Стаде Татар’ на коњу се њихат,
А други га ударац обори.
Паде крвник с коња халовитог,
Татар паде, а Новак допаде
И одруби Татарину главу,
Баш са самом душманина сабљом.
Кад’ то виде војске обадвије,
Дивише се јунаштву Новака,
Па још већма стадоше се борит’,
Помешаше с’ к’о морски валови.
Силним звуком гласа и оружја.
Душман љути сад освету тражи,
Српска војска за победу с’ бори.
Паде тама на то поље равно,
Црна ноћца крај учини борби,
Ал’ победа Србима остаде.
Преко својих крвавих лешева
Једва с’ спасе нешто од душмана
Срамним бекством, да гласа однесе
Цариграду о српској победи.
Кад’ ноћ прође, а зора настаде,
И кад’ поноћ нова Срб’ма стиже,
Све се диже путем цариградским,
Да с’ покуша срећа против града.
Ал’ кад’ стиже од Душана књига,
Од Солуна, да се војска врати:
„Натраг, моји српски соколови!
Грчки царе милост од нас проси,
Милост свачи роду јуначкоме,
До милости, дост’ славе стекосмо.”
Тад’ се врати војска свеколика,
У Србију, своју домовину.
Српска слава по свету се чује:
Од Дунава до Црнога мора,
Од грчкога до Јадранског мора,
Тек Душана име спомиње се.
Но и царе сву награди војску
И војводе своје помагаче:
Жарко, Гојко, војвода Угљеша
И остали витезови српски,
Опет пију вино у Призрену,
Вино пију, а тројицу хвале,
А кнез Лазар и млади Новаче,
Златног класа задобише орден.
Нека пију, весела им мајка,
Нек’ им прси суво злато дичи,
Кад’ се боре за славу јуначку.
Жив остао спомен силног цара,
Док је света, докле српство живи!
Од мен’ песма, а од Бога здравље,
Јунацима који славу хране.

Написао Јаков Игњатовић

И из више индиција може се ус-
тановити да је ова јуначка песма 
написана у народном духу српских 
епских песама. Она, наиме, потече 
од познатог књижевника Јакова 
Игњатовића. Као потврду за то да 
наведемо мотив одликовања храб-
рих српских витезова са орденом 
„Златни клас”, што безусловно иде 
у прилог изнесене тврдње. Наиме, 
у средњем веку за витешке подви-
ге није се додељивао орден, већ 
имања и тврђаве. Међутим, аутор 
нам на концу свог спева даје до 
знања да је он испевао стихове: Од 
мен’ песма.
У овим лепо обликованим и савр-

шеним стиховима опеван је део хис-
торије српског народа. Судим да ни-
су опевани стварни догађаји, већ 
они који су побудили интерес и 
машту познатог књижевника – оца 
српског романа – родом из Сентанд-
реје, Јакова Игњатовића. А то би би-
ло и мање важно. Међутим, битно је 
да је Игњатовић и на тај начин обо-
гатио српску (народну) књижев-
ност.

Ропство браће Јањић

Тавновала два Јањића млада,
Тавновала у турској тавници,
У тавници, за девет година.
Кад настала десета година,
Туд се дала танана стазица,
Њоме шета Гркиња девојка,
Дошетала тавници на врата,
Тавници је бож’ју помоћ дала:
„Бож’ја помоћ, тавнице проклета!
У теби су до два побратима,
Два Јањића, два брата рођена.”
Проговара нетко из тавнице:
„Ој бога ти, лијепа девојко!
Јеси л’ вид’ла кога од Јањића?”
Ал’ беседи Гркиња девојка:
„Нисам никог вид’ла од Јањића,
Већ сам вид’ла вашу стару мајку,
Где два млада џелата је муче,
На сваке је муке намучише,
Понајпосле расецаше дојке,
И кроз дојке прометаше руке,
И за беле обесише руке!”
Ал’ беседе два Јањића млада:
„Ој бога ти, Гркињо девојко!
Јеси л’ чула што за нас беседе?”
Ал’ беседи Гркиња девојка:
„И вама сам добар глас донела:
Када дође петак, турски светац,
Доћи ћеју дванаест џелата,
Одвешћеју кроз ту Грчку малу.
Кад будете усред Грчке мале,
Покликните танко гласовито,
Врло танко, кано и девојка,
Гласовито, као и јунаци:
Која мајка родила јунака,
И сестрица брата одржала,
Нека дође под нова вешела,
Нек’ донесе мало воде хладне,
Мало воде, а још мање вина,
Да се млади водом умијемо,
Да се рујним вином причестимо.”
То с’ Јањићи за савет примили.
Кад је дош’о петак, турски светац,
Тад дођоше дванаест џелата,
Одведоше два Јањића млада.
Кад су били среда Грчке мале,
Покликли су танко гласовито,
Врло танко, кано и девојка,
Гласовито, кано и јунаци:
„Која мајка родила јунака,

И сестрица браца одржала,
Нека дође под нова вешала,
Нек’ донесе мало воде хладне,
Мало воде, а још мање вина,
Да се млади водом умијемо,
Да се рујним вином причестимо.”
Од народа нитко не зачуо,
То зачула Гркиња девојка,
Па облачи свилу и кадифу,
Под кадифом колојна азбија,
Под азбијом, сабљу ћимирлију,
И узима два ибрика златна:
У једном је лађана водица,
А у другом, мало рујна винца.
Преким им је путем ударила.
Брати, мили дванаест џелата:
„Богом, браћо, и светим Јованом!
Пустите ми два Јањића млада,
Да се млади водом поумију,
Да с’ и рујним вином попричесте,
Јер су млади у тавници били,
Па ће млади изгубити главу!”
То с’ џелати за бога примили,
Пустили је к’ младим Јањићима.
Ману сабљом Гркиња девојка,
Ману сабљом на четири стране,
Па погуби дванаест џелата.
„Ид’те, сада, два Јањића млада,
Беж’те, сада, у гору зелену;
Дањом беж’те кроз гору зелену,
Ноћом беж’те преко воде хладне,
Да вас јадне не ухвате Турци!

Прибележио Адам Драгосављевић

Десанчић Гојко

Вино пију Сењани јунаци,
Вино пију па се веселиду,
Ал’ ето ти Десанчића мајка,
Стара мајка Десанчића Гојка.
Па беседи Десенчића мајка,
Стара мајка Десанчића Гојка:
„Децо моја, Сењани јунаци!
Ви пијете, па и попевате,
А мој Гојко у тавници сужањ!
Та, да сте који од вас, децо, сужањ,
Давно би вас опростио Гојко!”
Беседи јој Бикела Јоване:
„О бога ти, Десанчића мајко,
Стара мајко Десанчића Гојка!
Ти изиђи на двор, на улицу,
Па се прођи по беломе Сењу,
Па се врати у механу белу,
Онде пије од Косова Рада,
(Вино пије, а српски попева,
Плам му коса пала по плећима,
Мрки брци пали до рамена,
Ласно познат’ од Косова Раду),
Та он ће твог опростити Гојка!”
Тад изиђе Десанчића мајка,
Стара мајка Десанчића Гојка,
Па се прође по беломе Сењу,
Па се врати у механу белу,
Па беседи Десанчића мајка,
Стара мајка Десанчића Гојка:
„Децо моја, Сењани јунаци!
Ви пијете, па и попевате,
А мој Гојко у тавници сужањ!
Та, да сте који од вас, децо, сужањ,
Давно би вас опростио Гојко!”
Скочи јунак од Косова Раде,
Скочи Раде кано јелен зверје,
Па беседи од Косова Раде:
„Ој бога ти, Десанчића мајко,
Стара мајко Десанчића Гојка!
Донеси ми једну канту блага,
Да напојим по Сењу јунаке,
Та, ја ћу твог опростити Гојка!”
Хитро оде остарела мајка,
Стара мајка Десанчића Гојка,

Те доноси једну канту блага.
Та кад зачу Десанчића љуба,
Верна љуба Десанчића Гојка,
Брже носи до две канте блага.
Поји Раде по Сењу јунаке.
Кад увече пише рујно вино,
Седамдесет и седам јунака;
Кад ујутру јутро освануло,
Али нема само седамнаест.
Кад су били иза Сења бела,
Вако рече Бикела Јоване:
„Браћо моја, Сењани јунаци!
Та, који сте јединац у мајке,
Ил’ који се скоро оженио,
Вратите се, не гините лудо,
Та, сви ћемо, данас, изгинути!”
Кад су пошли мало унапредак,
Од седамнај’ст оста седморица,
Само седам сењских харамбаша:
Прво јесте Лацковић Јоване,
А друго је Посавац Мијајло,
А треће је Мијате ’ајдуче,
Четврто је Сењанин Иване,
А пето је дијете Тадија,
Шесто јесте Бикела Јоване,
А седмо је од Косова Раде.
Кад су били у Тројану граду,
Изведоше из тавнице сужње,
Да се бела данка нагледаду,
Да се јарка сунца нагреједу.
Кад сагледа Десанчића Гојко,
Кад сагледа браћу и дружину,
Лијевим се брком насмехује,
А деснијем оком намигује.
Ал’ повикну Бикела Јоване:
„Курво, кучко, Десанчићу Гојко,
Данас си ми море додијао,
Та, што си мога брата уморио!”
Кад је било ноћи по јацији,
Сиђоше се седам харамбаша,
Сиђоше се под танану кулу,
Па подвикну Бикела Јоване:
„Бре, не лудуј, Десанчићу Гојко,
Ти не лудуј, кад ти луда ниси!
Нисмо дошли да те издајемо,
Већ смо дошли да те избављамо.
Казуј, море,
откуда је понајтања кула?”
Виче сужањ Десанчићу Гојко:
„Од истока понајтања пуста!
Три аршина мермера камена,
И четири тврде храстовине.”
Тад стадоше прокапати кулу,
До поноћи кулу прокопали,
Опростише тридесет сужања.
Ал’ не могу Десанчића Гојка.
Разљути се Бикела Јоване,
Узеде га на плећа јуначка,
Изнесе га на двор у чаршију,
Па покличе танко гласовито:
„Ди сте јако по Тројану Турци!
Та, не би мене један сустигнуо,
А камоли на атов’ма Турци!”

Прибележио
Адам Драгосављевић

Ој Софија, Софија

Ој Софија, Софија,
У Дунав је скочила,
Скочила је да се дави,
За живот не мари.
Отац даје стотину,
Да изваде Софију,
А маћија три хиљаде,
Да је не изваде.

Певала Јулијана Тауш родом
из Збега, стара 56 година

Сакупио Тихомир Ђорђевић 1924

Ђуро Франковић

Српске народне песме из старијих и новијих записа (II)
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…И…И ТАЧКАТАЧКА
Фарбање града. Сваког пролећа градски 

оци организују велико фарбање Б, приликом 
којег се префарба цео град, све зграде, огра-
де, канделабери, возила градског превоза, а 
понекад, у знаку промена и обнове, и сами 
политичари, те стога није никакво чудо што 
је овом крајње нобичном градском обичају и 
песник М. посветио једну од својих пригод-
них песама:

Песма о фарбању града
Приликом годишњег фарбања града
Шареном се фарбом фарба
Град Б. попут ускршњих јаја
И фарба се тада
Свака градска зграда
И свака градска ограда
И урбане биљке
И уличне светиљке
Трамваји и кондуктери
Пси, мачке и шинтери
Песници и режисери
Све ситне и крупне звери
Град шљашти од боја
Не зна им се нијанси и броја
А кад прође
Та пролећна помама
Избледе боје
И поново сивило завлада
Ратничке боје скида
И нова градска управа
Која ће опет
Безбојно да влада
Ко безлични чувар
Безбројнога
Градског стада

Милан Степанов

Џезери на Косову
Пети пут заредом у северном делу Косовске 

Митровице од 27. до 30. априла одржаће се „North 
City Jazz & Blues Festival”. Током четири фести-
валске вечери у Дому културе у Звечану познати 
џезери из земље, као и врхунски џез музичари из 
света наступиће на фестивалу који ове године 
носи слоган „Универзални језик”.

– Фестивал постоји четири године, све време 
има узлазну линију и по квалитету се прибли-
жава познатим џез фестивалима у Београду и 
Новом Саду. Фестивал ће отворити Биг бенд 
РТС-а са специјалним гостима – немачким ди-
ригентом Петером Херболцхајмером, америч-
ком певачицом Џуди Нимек и холандским сак-
софонистом Џоном Роуком. Са квинтетом на-
шег гитаристе Ралета Мићића, који живи у 
Њујорку, у Митровицу стиже Том Харел, један 
од највећих живих трубача на свету који ће из-
вести материјал са Ралетовог CD-а „Србија”. 
Ана Поповић долази из Холандије где је оства-
рила значајну џез и блуз каријеру, а ту је и сак-
софониста, који има завидну репутацију на хо-
ландској сцени, Слободан Тркуља. Његовом 
ефектном бенду „Балканополис”, специјално за 
митровачки фестивал, придружиће се Марко 
Ђорђевић, млади Београђанин који је један од 
најинвентивнијих бубњара на њујоршкој сцени 
– каже Бранко Марковић контрабасиста и умет-
нички директор „North City Jazz & Blues 
Festival”.

За боље српско-руске везе
Ове године навршава се 10 година часописа 

„Славистика” и 130 година постојања Катедре за 
руски језик и књижевност Филолошког факулте-
та у Београду. Јубилеј ће, између осталог, бити 

обележен симпозијумом са међународним 
учешћем који ће се одржати у Руском дому, у 
мају ове године, на тему „Руска дијаспора и срп-
ско-руске културне везе”.
Председник Славистичког друштва Србије и 

уредник „Славистике” Богољуб Станковић на-
помиње да међусловенске везе треба на прави 
начин гајити и развијати. Ако неко мисли да је 
могуће неговати европске, без словенских веза, 
онда тај нема поштене намере, каже Станко-
вић.

Слободан Бубњевић добитник 
награде „Лаза Лазаревић”

Добитник овогодишње награде за најбољу не-
објављену српску приповетку „Лаза К. Лазаре-
вић” је Слободан Бубњевић из Београда за причу 
„Напредак једног возача”.
Од 120 пристиглих приповедака, према оце-

ни жирија, књижевног критичара Гојка Божо-
вића, новинара Теофила Панчића и професора 
књижевности Анђалке Лазић, у ужем избору 
биле су и приче „Женска страна” Катарине Сте-
фановић из Београда и „Киша” Давора Радуља 
из Кучева.

„Историја комунизма”
најбоља представа

Најбоља драмска представа на 57. Фестивалу 
професионалних позоришта Војводине, одржа-
ном у Зрењанину, је „Историја комунизма” Ма-
теја Вишњека у режији Анке Браду, а извођењу 
Ујвидеки сихаз – Новосадског позоришта, саоп-
штио је данас стручни жири тог фестивала.
По одлуци стручног жирија, у саставу театро-

лог Мирјана Марковиновић, драматург Ката 
Џармата и писац Ненад Шапоња, најбоља пред-
става за децу је „Зачарана пахуљица” Тоде Нико-
летића, коју је извело Позориште младих Нови 
Сад, у режији Милоша Јагодића.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Симонида
Иако краљ Милутин после раних освајања није предузимао озбиљније 

акције на југу, то не значи да мањих чарки није било. Погранична чето-
вања, стални упади Срба на њихову територију представљали су озбиљан 
проблем за Византинце. И када је Милутин 1296. освојио Драч, у Царигра-
ду је донета одлука о рату против Србије. На чело војске је постављен ис-
кусни војсковођа Михаило Главас. Он је 1297. покренуо велики напад који 
се завршио потпуним неуспехом. Изгледа да је после тога баш сам Главас 
предложио да се Србији предложи склапање мира, гарантованог женидбе-
ном везом између византијског и српског двора.
Као што смо раније видели, Драгутинова моћ је у то време знатно порас-

ла и он је све чешће подсећао на ону клаузулу дежевског уговора према 
којој његови, Драгутинови потомци треба да наследе престо Милутина, 
што је забрињавало српског краља. Крајем века су међу браћом завладали 
затегнути односи који ће се касније претворити у оружани сукоб. Вероват-
но је то био најкрупнији разлог што је Милутин прихватио византијску по-
нуду о мировним преговорима.
Иако је и у једном и у другом политичком врху донета одлука да се по-

веду преговори, на обе стране је било значајних фактора који су се томе 
противили. Милутин је наишао на јак отпор српске властеле која је захте-
вала да се настави експанзија према југу.
На византијској страни је највећу препреку представљала сестра цара 

Андроника II, која је била изабрана за будући брак са Милутином. Она је 
одбила да се уда за трипут жењеног српског краља, који је још био у браку 
с трећом женом. Због повређеног поноса и поремећене политичке рачуни-
це, Милутин је цариградски двор засуо претњама те је Андроник II брзо 
нашао замену за сестру – сопствену кћер Симониду, која није имала ни пу-
них шест година. Препреке, међутим, тиме нису отклоњене. Византијска 
црква је четврти брак сматрала тешком повредом хришћанског морала, а 
додатна компликација је била што је Милутин још био у браку, а Симони-
да сувише млада за удају.
Било је, наравно, и других питања због којих су преговори потрајали пу-

не две године. И једна и друга страна је постављала захтеве који су јој од-
говарали и желела да извуче што више користи за себе. Најзад је дошло до 
споразума и Византинци су у пролеће 1299. на граничној реци Вардару 
предали Симониду и таоце. И Милутин је дао таоце међу којима је била и 
његова дотадашња жена, бугарска принцеза Ана.

Предраг Степановић

Неки други Срби

С тицајем неких лепих околности, нађох се у једној мађарској школи ви-
соког ранга. Од познаника сам начуо како и тамо има наших, па хајд’ 
баш да видим ко су и како живе.

И заиста. Мала, нама мало позната српска колонија живи својим уоби-
чајеним животом: уче, полажу испите, друже се – међусобно и са свима 
осталима. Кад нађу времена пеку проју и праве ајвар, понекад заиграју кол-
це и позову остале да им се придруже. Радо се хватају и у друге, њима ма-
ло познате игре, обилазе своје и туђе светиње. Воле и чувају моравац и 
ужичко, али се радују када их позову на чардаш или фламенко. Другаре ну-
де чачанским кајмаком и сјеничким сиром, а од њих се враћају с тањирима 
пуним ђаконија које никада раније нису видели ни окусили.
Питам их са којом српском самоуправом су у контакту, а они ће у глас: 

„Шта ти је то?” Онда се пар њих сетило како их је неко телефоном позвао 
уочи мањинских избора, да их пита имају ли бирачко право у Мађарској и да 
их упути за кога треба да гласају. После се више нису чули. А ни пре тога.
Чуде се и мом питању код које су фондације конкурисали за све што ор-

ганизују и да ли им је лакше да рачуне за хонораре исписују преко БТ-а или 
су се регистровали другачије. Не да су ми се чудили, него се и увредише:

– ’Еј, о чему овај тип прича? – гласно ће једна од њих. – Па ако на ајвару, 
кајмаку, колу или две-три отпеване песме треба да зарадим, онда боље да 
ме нема. Немој да те чују ови Руси и Мексиканци са нашег факултета, да 
нас брукаш, бре!

– За те конкурсе и рачуне питај друге, код нас та врста трговине није 
уобичајена. Ми то све на о-рук, другачије нисмо васпитани – додаје други.
Наравно, одмах почнем да објашњавам како нисам мислио ни на какав 

етно-бизнис, него рачунам… изгубљено време, уложен труд, а и тај кај-
мак кошта. О аутобуским картама за обиласке цркава да и не говорим. 
Мислим, ипак би ту неки конкурс могао да припомогне, а у том случају се 
хонорари ваљда подразумевају… И одмах се угризем за језик.

– Ми се, другар, очигледно не разумемо – узбуђено ће девојка која ме је 
претходно послужила гибаницом. – Нисмо ти ми од те феле. Ми ово више 
онако, за своју душу, капираш?
Климнем главом, реда ради, спакујем диктафон, поздравим се и изађем. 

Неки други Срби.
Твој Драган

ИЗ НАШЕИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ (62)ИСТОРИЈЕ (62)
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Изгубљена битка

У Београду је због Косова боравио руски 
министар иностраних послова Сергеј Лавров, 
који се сусрео са председником Тадићем и 
премијером Коштуницом. Занимљиво је да су 
срп ски медији ову посету оценили као пре-
судну у корист српске стране, док стручњаци 
кажу да се Београд и Москва, у ствари – не ра-
зумеју.
Читајући београдске новине, обичан човек 

стиче утисак да је велика српска заштитница 
Русија овом посетом „пробудила наду да ко-
совски Албанци неће успети у намери да од-
воје покрајину!” Неке новине су чак објавиле 
како ће Русија „све будуће потезе око Космета 
повлачити тек пошто се консултује са Ср-
бијом”!?).
Став који је Лавров поновио Тадићу и Кош-

туници није оно што презентују српски ме-
дији. Русија ће заправо тражити да се поштују 
два става у вези са статусом Косова. Први је 
поштовање међународног права, а други да бу-
дући статус буде прихватљив за обе стране. У 
тим ставовима налази се широк простор за 
компромис и то Срби стално испуштају из ви-
да.
Албанци пак сматрају да после ове посете 

није јасан ни став Русије, ни став Београда. 
Лавров је прво рекао да је Ахтисаријев план 
пропао, да би на конференцији за новинаре 
изјавио да Москва није одбила план, али да је 
покренула нову иницијативу за наставак пре-
говора с новим специјалним изаслаником. У 
Приштини тврде да Москва тражи да Београд 

тачно каже шта жели с Косовом, јер је фор-
мулација „више од аутономије, мање од неза-
висности” нејасна и Русији. Званична Моск-
ва ће своју подршку условити тиме и времен-
ским роком, а на крају ће подржати Резолу-
цију Савета безбедности, верују Албанци и 
поручују да је Косово за Србију изгубљена 
ствар.
Али за српски народ као целину (Српство) 

његова света земља остаје рана на срцу. На-
стојање међународне заједнице да ни из чега 
створи простор на којем ће у миру живети Ср-
би и Албанци, делује врло утопијски. Основни 
и непремостиви проблем је пренаглашена и 
прастара затвореност ових ентитета, која је 
традиционална у пуном смислу речи. Зашто 
би неко сада прекршио завет који се чува веко-
вима – да се једни са другима (у најбољем слу-
чају) не друже. Пре ће бити да ће узајамни не-
гативни стереотип и даље да се утврђује као 
непробојна баријера између два народа. Од 
којих Запад очекује да одједном промене ве-
ковне навике и започне неговање „мултикул-
туралности” и осталих европских вредности у 
тренду.
Једино што заиста може да пробуди наду 

(а не увијене изјаве Кремља) јесте позитивни 
утицај који Албанци врше на Србе. Реч је о 
активностима у погледу пораста наталитета, 
по чему су косовски Срби далеко испред ос-
талих, на пример војвођанских Срба. Тако 
смо прошле недеље у порти манастира Гра-
чаница имали саборно венчање чак 43 пара. 
Неки би цинични посматрач, међутим, мо-
гао да примети како је већина младожења и 
младица било у позним годинама. Тако су, 
на пример, Александар и Драгица Јанићије-
вић из Приштине, ушли у осму деценију жи-
вота.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Инцидент на Цетињу

Специјалци црногорске полиције спречили су 
више стотина присталица Црногорске право-
славне цркве да уђу у Цетињски манастир и слу-
же литургију. У манастиру су се налазили све-
штеници Српске правослане цркве и лидери де-
ла опозиционих просрпских странака. Приста-
лице ЦПЦ су узвикивали поруке уперене против 
челника СПЦ и државних функционера који дају 
подршку српској Цркви.

Полиција убила вехабију
У сукобу са полицијом код Новог Пазара 

убијен је вођа вехабија, док су један полицајац и 
други вехабија рањени. Када су полицајци при-
шли кући Адема Бећировића, на њих је прво 
пуштено десетак паса, а током уласка у кућу ба-
чене бомбе и отворена ватра из аутоматског 
оружја. Група је планирала самоубилачке нападе 
на џамије у Новом Пазару.

Главни градови покретачи 
сарадње

Главни градови треба да буду покретачи са-
радње држава у региону, речено је у Београду на 
конференцији о сарадњи главних градова југоис-
точне Европе. После процеса помирења, који су 
почели Сарајево, Београд, али и нека друга мес-
та, која немају статус главних градова, следи еко-
номска сарадња, општа је оцена учесника међу-
народног скупа.

Војнички састанак
Начелници војски десет земаља југоисточне 

Европе састали се у Солуну како би „показали 
посвећеност миру, стабилности и напретку реги-
она”. Начелник Генералштаба Војске Србије ге-
нерал-потпуковник Здравко Понош оценио је 
том приликом да постојећа политичка клима у 
региону омогућава унапређење војне сарадње и 
повећање поверења и безбедности. Међу окупље-
нима су били представници војски Албаније, 
Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Грчке, 
Црне Горе, Румуније, Србије, Македоније и Тур-
ске.

Багдадски зид
Главно поприште највећег рата данашњице 

Багдад претвара се и у специфични фронт зиди-
на. После многих ограда, у њему управо расте 
нова баријера– зид дуг око пет километара и ви-
сок четири метра. Дижу га Американци са об-
разложењем да ће тако раздвојити две међусобно 
оштро завађене муслиманске фракције суните, 
настањене у кварту Адхамија, и шиите, који до-
минирају у околним насељима Шамасија и Гу-
рајат. Џиновски кранови постављају блокове 
тешке и по шест тона, извештава се, уз напомену 
да радове изводе, махом ноћу у време полициј-
ског часа, припадници америчке 82. ваздухоп-
ловне дивизије и локални радници.

Саркози и Роајал
у другом кругу

Никола Саркози, кандидат деснице, и Сеголен 
Роајал, кандидат левице, ушли су у други круг 
председничких избора у Француској, који ће бити 
одржан 6. маја, јављају агенције. Према првим не-
званичним резултатима, које је после затварања 
бирачких места објавио АФП, у првом кругу гла-
сања за председничке изборе у Француској, Сар-
кози је добио између 29,5 и 30 одсто гласова, а Ро-
ајалова од 25,2 до 26,3 одсто. Центриста Франсоа 
Бајру је освојио између 17,9 и 18,8 одсто гласова, а 
екстремни десничар Жан-Мари ле Пен од 10,6 до 
11,5. У електронском издању „Фигароа”, ове број-
ке су заокружене на 30 одсто за Саркозија, 25,2 
одсто за Роајалову, 18,3 одсто за Бајруа и 11,5 за Ле 
Пена. Агенција „Ројтерс” тврди да је Саркози до-
био 30,9 одсто гласова, а Роајалова 24,65.

Енглеска постаје затворенија
за дошљаке

Британци бодују
стране мигранте

„Добродошли су најпре они од којих ће земља 
имати користи, јер имиграција треба да служи 
британским националним интересима.” То би 
могло да буде гесло нове имиграционе политике 
Велике Британије, пише у свом аналитичком 
тексту београдска „Политика”.
Према замислима британских званичника, по-

чев од 1. јануара 2008. биће примењивани нови 
критеријуми вредновања придошлица, по бодов-

ном принципу. Циљ је дугорочан, да се смањи 
имигрантски притисак за који је надлежни ми-
нистар Лајам Берн прошле недеље јавно признао 
да је начинио од Британије „дубоко нестабилно 
друштво”.
Уз тврдњу да је масовно досељавање, као плод 

глобализације, свакако обогатило британску за-
једницу, министар Берн је у чланку за једну 
стручну публикацију, чије су делове британски 
медији пренели, упозорио да су темпо и опсег 
имиграције последњих година донели читав низ 
нових проблема острвљанима. Све то отежава 
примену већ усвојене стратегије за помоћ најси-
ромашнијим слојевима. Како рецимо побољша-
ти образовне стандарде, запитао је Берн, када је у 
његовој изборној јединици у Бирмингему за са-
мо годину дана број ђака којима енглески није 
матерњи језик порастао са пет на двадесет од-
сто.
У националним размерама, број имиграната 

од доласка лабуриста на власт, 1997. године, из-
носи око милион и по. Ако би се навала на Остр-
во наставила овим интензитетом, број становни-
ка порастао би до средине столећа за 12 милиона, 
наводи лондонски „Телеграф” узнемирујуће де-
мографске прогнозе, уз податак да је реч о попу-
лационом скоку без преседана.
Политика прихвата ће, дакле, бити темељно 

измењена. То је, уосталом, најављено још про-
шле године, а у потрази за најбољим решењем 
министар Берн отпутовао је у Аустралију која 
већ дуго примењује сличан бодовни систем. По-
ени ће се одређивати сходно квалификацијама 
потенцијалног усељеника, али и потребама Бри-
таније за одређеном струком.
Првенство, разуме се, имаће лекари и научни-

ци, врхунски стручњаци разних профила којима 
за улазак неће бити неопходно унапред обезбеђе-
но радно место, док ће професионалци и радни-
ци других квалификација бити категорисани 
према тренутним потребама земље домаћина. 
Студенти ће претходно морати да буду уписани 
на факултет и имају осигуран извор финанси-
рања, а посебни услови важиће за уметнике, му-
зичаре и спортисте.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Бодују се
и „нови” Европљани –

Бугари и Румуни
Нове мере за бодовање имиграната, ка-

ко наглашава Би-Би-Си, не односе се на 
придошлице из Европске уније – изузев Ру-
муније и Бугарске. Рестрикције за бугарске 
и румунске раднике које је Британија од-
мах завела према двема најмлађим члани-
цама европске породице, након уласка тих 
земаља у ЕУ, изазвале су огорчење и бес у 
поменутим земљама.
Многи су тај приступ осудили као гест 

сегрегације. Могуће негативне реакције на 
отварање имигрантске теме министар 
Лајам Берн унапред је покушао да неутра-
лише констатацијом да није реч о расиз-
му, већ о реалности света и данашње Бри-
таније. У којој, према анкетама, чак 40 
одсто бирача истиче да их толики број 
придошлица плаши и забрињава.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Радни дан у животу новинара
Жена би ме убила да зна како проводим свој 

први прави радни дан откако смо се пре чети-
ри године, негде у ово време, вратили из Мађар-
ске. Први у том смислу што деца најзад иду у 
вртић, тако да ја могу да се правим да ствар-
но нешто радим, а не да радим кад ми деца не 
сипају песак на главу, и не отимају лап-топ у 
ди-ви-ди сврхе. Да не говорим о прављењу пар-
кинга испод ораха, пешчаника, шупе, терасе, 
плевљења грашка, сађења кромпира, залевања 
салате, пресађивања цвећа, окопавања воћа, 
кошења траве, шишања јоргована.
А где су дуге шетње кроз шуму до Старог 

Хопова, у којем монаси немају ни струју, али 
зато имају два извора, један обичан а један 
сумпорни. Па онда натраг поред рибњака до 
Новог Хопова, по мед и ракију. Па кад онда да 
радим?!
Зато сам јутрос децу отпелао у Ириг, а ја на-

ставио за Нови Сад. Први прекршај направио 
сам одмах у центру града када сам ноншалант-
но ушао у Мек и наручио Биг мек оброк, велики, 
са великом колом, један барби-кју сос и сладолед 
од карамеле. Све у супротности са здравим на-
чином исхране који негујемо у породици.
А када се добро поднапио, узјахао раздрага-

на Шарца и отишао да попуши један цигар на 
тргу у католичкој порти иза Катедрале. Људи 
обично седе код Милетића не знајући за новоу-
ређени трг у срцу Новог Сада, којим доминира 
звук који ствара фонтана. А када се добро на-
пухао, одјездио је у једну кафаницу уваљену у 
априлску јару најлепше новосадске уличице 

која име носи по Лази Телечком, који је био глу-
мац. Кафаница је у ствари чајџиница, и ту је 
новинар у акцији сео да попије чај са Тибета. 
Е, сад је могао и на Хималаје.
И баш у тренутку кад је хтео да се препус-

ти у руке искусног шерпаса, у чајџиницу свра-
тише две туристкиње из Анголе.
Али се Шарац Марку не даде насамарити 

него јурну узбрдо. Иначе би новинара прозвали 
Гаћански. Као два типа из Врања. Који нису у 
сродству, али носе исто презиме, од пре неки 
дан.
Па први се зове Пеца, и разгаћио се пред спа-

вање, жена Јаворка око деце, а он пере зубе. 
„А, бе (што значи – Еј, бре)”, каже му Јаворка, 
„да л̀  си ти нормалан? Куде (што значи – где) 
нађе те гаће па ги обуче? Чудо ниси узеја тан-
ге. Ај скиђај ги одма.” Скине Пеца гаће и ту од-
мах обоје укапирају да гаће нису њене, него… 
(Па, синоћ кад је дискутовао са једном гос-
пођом у колима, на задњем седишту, па после 
кад су се облачили – помешали гаће.)
А невезано од Пеце има у Врању један Дале. 

Његове је, пак, гаће, љубавница бацили у смеће, 
јер је мислила да је нека крпа. И сад, врне се Да-
ле кући, кад његова Зојка купила мужу фар-
мерке, па ко вели да проба. И онда кад је Дале 
скинуо панталоне, има шта да видиш. Убила 
га Зојка ко Немца.
Била тако једном једна Немица у Црној Го-

ри, туристкиња као ове из Анголе, и слети с 
пута. Нађе се одмах ту један баја на брду, 
спушти се у кањон, извуче Њемицу, а она га у 
знак захвалности пита: „Ду ју вонт да скинем 
гаће или да ти дам сто евра?” А међед јој цр-
ногорски вели: „Ма, боље ти мени, ђевојко, дај 
сто еура, ко зна оће ли ми твоје гаће бит та-
ман.”

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Оног тренутка када се показало, после дуге 
пасивности власти према постојању исламских 
екстремиста на подручју Рашке, да очигледно 
постоји парамилитарна структура са потен-
цијалним амбицијама угрожавања безбедности 
Србије, ишло се по трагу, и може се претпоста-
вити да је то један од разлога због чега су се 
скривале информације око тога шта се открило 
у откривању прве ћелије вахабита. Мислим да би 
требало са резервом говорити колико ће ликви-
дација шефа групе утицати на даљи развој ис-
ламског екстремизма, јер они могу да пронађу 
нове кадрове, и то ће вероватно дугорочно бити 
проблем. Александар Радић,

војни аналитичар

Црне Горе нема без Цетиња, Црне Горе нема 
без Црногорске православне цркве, нема је јер ако 
немате Црногорске православне цркве ви сте 
Срби у Црној Гори и Црна Гора је српска држава.
 Самозвани митрополит тзв. ЦПЦ Михајло

(Мираш Дедејић)

У записнику са 25. седнице Врховног савета 
одбране (ВСО) од 30. августа 1994. којој су при-
суствовали председник Слбодан Милошевић, 
Момир Булатовић, начелник Генералштаба Војс-
ке Југославије (ВЈ) Момчило Перишић (итд.) по-
ред осталог се наводи: „Најновија понуда међу-
народне заједнице да се Република Српска (РС) 
конституише на половини територије некада-
шње БИХ и одмах ступи у конфедерални однос с 
Југославијом, ствара све претпоставке да срп-
ски народ практично остане да живи у једној 
држави и повећава шансе доброг решења у бу-
дућности Републике Српске Крајине”.

Сарајевско Ослобођење
и загребачки Вечерњи лист

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ
Хвали се Енглез како је жени за рођендан ку-

пио Порше и да иде од 0 до 100 за 7 секунди. 
Француз каже:

• А ја сам својој купио Феррари и за 5 секунди 
иде од 0 до 100.
Босанац слуша па рече:
• Ја сам својој Фати купио поклон, и за 1 секун-

ду иде од 0 до 100.
Енглез и Француз ће углас:
• Ма, немогуће, причаш глупости, то не пос-

тоји… а шта си јој то купио?!
• Вагу! – рече Босанац.

Бисери пацијената
Ово су дугогодишњи записи др Александра 

Ревишина урађени заједно са петорицом колега, 
а на основу аутентичних изјава пацијената на 
Уролошком одељењу болнице у Земуну. Пренети 
су са незнатним изменама.

• Снимали ме на ниском нивоу.
• Мушка жила ми све мања и мања. (Каже др 

Ревишин пацијенту: „И мени”).
• Осећа несебично мокрење.
• Лоше стојим са простатутом (простатом).
• Тако ме ту лецне жицне, а синовац ми ради у 

статуту (Институту).
• Не могу да мокрим у дубећем ставу.
• Побацила сам камен из бубрега.
• „Немојте седети на хладном”, каже доктор. 

Пацијент:”Ми политичари имамо „Политику” и 
ја увек седим на њој”.

• Болови су прилично ужасни.
• Имао сам запаљење бубрежног мишића.
• Јаја ми се угрудвала.
• Докторе, много сам разочаран. Овај мој вр-

шњак ни главу да дигне.
• Имала сам профилактички шок.
• Да то није можда спонтани рад бубрега?

Кина критикује САД
због кршења људских права

Американци израбљују Кинезе
Чим се – сваког пролећа, како је то уобичајено 

– појави извештај Стејт департмента о кршењу 
људских права у свету, у коме се Кина оштро кри-
тикује, кинеска влада објављује свој, врло исцр-
пан, извештај о непоштовању људских права у 
САД. Тако је то било и овог марта: кинеским из-
вештајем обухваћено је све чега би се САД могле 
постидети – од злочина окупационих трупа у 
Ираку до расне дискриминације код куће. Амери-
канцима се каже: „Подстичемо САД да се суоче 
са сопственим проблемом људских права и да 
престану да се мешају у унутрашње послове дру-
гих земаља, под видом заштите људских права.”
Други вид кинеског отпора америчком при-

тиску иницирао је, пре годину дана, председник 
Кине Ху Ђинтао, кад је затражио од Свекинеске 
федерације синдиката да „ојача своју мрежу у 
мултинационалним компанијама”. Од тада се 
америчким корпорацијама које послују у Кини 
пружа прилика да покажу како на лицу места 
поштују радна и људска права запослених – не 
би ли се тим искуством, из односа између рада и 
капитала у развијеном демократском друштву, 
могли користити и кинески синдикати и посло-
давци.
Прва истраживања су показала да су плате и 

радни услови у западним фирмама не само дале-
ко од узорних, него и да су, за већину запосле-
них, често и нижи од домаћих. А најгоре је код 
Американаца, који најмање плаћају. Уз то, испос-
тавило се да су се америчке корпорације, у току 
припрема за доношење новог закона о раду у Ки-
ни, отворено супротставиле проширењу права 
запослених и деловању домаћих синдиката у 
предузећима са страним и мешовитим капита-
лом.

Америчка трговинска комора у Шангају, Пос-
ловни савет САД–Кина и неколико америчких 
моћних корпорација формирали су лоби који се, 
не водећи много рачуна о мешању у кинеске 
унутрашње послове, јавно успротивио доно-
шењу новог закона о раду у коме би се прецизи-
рали односи између рада и капитала, у знатној 
мери по узору на немачко и француско искуство, 
као и видови сарадње између синдиката и посло-
даваца. Овај лоби је, протестујући код кинеске 
владе, тврдио да ће нови закон дестимулативно 
деловати на америчке инвеститоре и да ће аме-
рички капитал почети да се одлива из Кине. 
После тога, нацрт новог закона о раду није 
стављен на дневни ред пролећног заседања Све-
кинеског народног конгреса, иако је то раније 
било предвиђено.
Кинези су повукли необичан контрапотез: 

упутили су у Вашингтон професора Љу Ченга, 
истакнутог стручњака за радно право, са задат-
ком да у Конгресу САД подстакне или изнуди 
оснивање лобија који би тражио да се америчке 
корпорације у Кини придржавају не само кинес-
ког законодавства, него и принципа о људским 
правима о којима Американци свима држе лек-
ције. Потпомогнут кинеском дипломатијом, али 
и делом америчке политичке структуре, профе-
сор Љу је успешно окончао своју мисију: након 
избора на којима су републиканци изгубили 
већину у Конгресу, у Представничком дому је 
формиран „прокинески” лоби од преко тридесет 
конгресмена. Та скупина конгресмена је већ за-
тражила од председника Буша да изрази подрш-
ку настојањима за проширење радничких права 
у Кини, што би истовремено био и прекор аме-
ричким корпорацијама које та права желе да ог-
раниче.
Након тога за већа права радника у страним 

фирмама у Кини заложиле су се и неке међуна-
родне синдикалне асоцијације, па чак и многе 
међународне невладине организације које се бо-
ре за људска права. Пекинг је на то могао само да 
дода: ако свет иде ка глобализацији, добро је што 
се има у виду да 25 одсто светске радне снаге чи-
не Кинези.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА
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Куп Ференца Ракоција у дворанском фудбалу

Тријумф Српске гимназије

Н а традиционалном будимпеш-
танском Купу Ференца Рако-
ција у дворанском фудбалу, 

који је 30. марта трећи пут заредом 
организовала главноградска 
„Средња стручна школа Ференц Ра-
коци Други”, тријумф уз стопос-
тотни учинак и прво место освојили 
су фудбалери Српске гимназије (по-
пуларног СОШИГА) са пештанског 
Трга ружа!
Иако је турнир ове године добио 

државну јачину, јер је учествовала 
престоничка Гимназија Михаљ Фа-
зекаш (Осми кварт), која је као ово-
годишњи првак Будимпеште, на 
фебруарском Школском првенству 
Мађарске у Бекешчаби освојила 

Биће крвце
у Паланци малој

Удрите ли на Паланку малу,
чекаће вас дрвље и камење,
чекаће вас огањ из пушаках,
чекаће вас мили побратими:
чекаће вас Саша од Грахова,
што из ломног дошо је Биаћа,
и поштени Филип миле Бачке
Угар храбри, српски другар јаки.
Чекаће вас Радонићу Ђорђе,
брат му мили Радонићу Славе,
и још до две храбре српске главе:
Сергеју и Игоре Ваване,
браћа тврде босанске им главе,
тврде главе и још тврђе славе.
Пак да видим ко ће на нас доћи.
Да скупите сто хиљада војски,
лака пјешца и брза коњика,
крвавијех бираних јунака,
све по пушци и крвавој руци
и по раји учињеној муци.
Док нам буде праха и олова,
док нам буде само сабље бритке,
ма док само зуби нам остану,
бићемо се, зато родисмо се.
Није мајка родила јунака,
нит је кучка оштенила вучка,
што би српско стадо раздвојио,
поробио или поубио.
Вишњи Боже на свему ти хвала,
живи славно још Србија мала.

Ђорђе Радонић, 10. разред
Српска гимназија у Будимпешти

бронзану медаљу, црвено-плаво-бе-
ли су победили све ривале! По дру-
ги пут, више него заслужено, у њи-
ховим рукама, нашао се велики пре-
лазни пехар и дипломе, а на груди-
ма златне медаље! Ако трујумфују 
још једном, импозантни пехар ос-
таће трајно у њиховим витринама, 
које су иначе препуне вредних 
спортских одличја!
У првом мечу, којим је отворен овај 

престижни турнир, СОШИГ је побе-
дио Мадач гимназију са 2:1, док је у 
другом остварен вредан „минима-
лац” од 1:0 над прошлогодишњим 
прваком Економско-трговачком шко-
лом из Терезвароша. Највреднијих 
1:0 било је против државног лауреата 
из Бекешчабе и овогодишњег првака 
Будимпеште у шестој узрасној кате-
горији, Гимназије Михаљ Фазекаш, а 
у последњем колу побеђен је домаћин 
турнира са 2:1.
Максималних 12 бодова, уз чети-

ри победе и гол-разлику 6:2, „соши-
говцима” су донеле трон, друга са 
шест бодова била је Гимназија Ми-
хаљ Фазекаш, а исти број бодова, 
само уз слабију гол-диференцију, 
имала је Школа Ференц Ракоци 
Други на трећем, бронзаном месту. 

Четврта је била Мадач гимназија са 
три бода, колико је освојила и пе-
топласирана Еконоско-трговачка 
школа из Терезвароша.

– Титулу је одлучио дуел фудба-
лера две гимназије – Српске и Ми-
хаљ Фазекаш. Оба тима су тактички 
врло обучена за такмичарски фуд-
бал, а играчи ривала уједно су и ју-
ниори прволигаша Кишпешт-Хонве-
да, док је њихов професор физичке 
културе Херцег, истовремено и тре-
нер младог тима у поменутом клубу! 
Наша индивидуална одбрана „играч 
на играча” уз постепен напад, била је 
успешнија од њиховог зонског пре-
синга и контранапада! Играчи које 
тренирам заслужују све честитке за 
врло дисциплиновано испуњавање 
великог броја тактичких радњи које 
су од њих захтеване – рекао је стра-
тег још једног у низу великих успеха 
фудбалера СОШИГА, професор 
Властимир Вујић, који је за 14 годи-
на рада у будимпештанској Српској 
гимназији до сада на свим нивоима 
освојио равно – 22 трофеја! Од тога, 
четири са кошаркашима и 18 са фуд-
балерима. Међу њима су и три глав-
ноградске титуле, пехар најбољег у 
Пештанској жупанији, пет наслова 

вицепрвака Будимпеште, два освоје-
на интернационална турнира (по је-
дан у кошарци и фудбалу), бронзане 
медаље са школских државних 
првенстава у Мађарској и Србији! 
Резултати којима се мало ко у Бу-
димпешти може подичити, и који, 
када неко први пут чује за њих, по-
мисли да су постигнути у неком од 
врхунских клубова ове земље, а не у 
школској репрезентацији. Стручни 
ауторитет професора Вујића показао 
је да се они могу направити и у шко-
ли, и то још у мањинској!
Капитену „белих орлића” Не-

мањи Булатовићу, велики прелазни 
пехар „Ракоци Купа”, уз громогла-
сан аплауз свих присутних, уручи-
ла је директорка Средње стручне 
школе Ференц Ракоци Други, Крис-
тина Сенегети, а затим је у црвено-
плаво-белом играчком табору поче-
ло велико славље. Капитену Була-
товићу, саиграчима Николи Латоу, 
Владимиру Вировкићу, Стевану 
Милојевићу, Николи Дозету, Стефа-
ну Стевановићу и њиховом тренеру 
прфесору Вујићу, прикључили су се 
и навијачи да поделе радост. По пов-
ратку, славље се наставило у Срп-
ској школи и Српском ђачком дому.

Фудбалери СОШИГ-а са својим тренером
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Награде Задужбине Јакова Игњатовића
српским студентима на Учитељском факултету Универзитета 

Лоранд Етвеш у Будимпешти

Читаоци Српских народних новина ретко се срећу са именом ове 
васпитне институције, обично међу огласима на последњој страни-
ци новина у којима се позивају матуранти да се јаве на студије на 
Учитељском факултету. Мислим да је вредно да се нешто чује и о 
раду ове установе, која игра важну улогу у припреми нових учи-
теља за наше школе. У овој школској години на факултету студира 
шест српских студената (Милева Алексов, Нина Абрахам, Марко 
Гажић, Мира Ђурић, Весна Пећовски и Агнеза Хорват). Предавања 
и вежбе на српском језику држе др Никола Ластић и др Милан Сте-
панов.
Недавно, 19. априла ове године, одржана је на факултету конферен-

ција студентских научних кружока на којој су успешно учествовали 
наши студенти. Својим радом: Доситејево стваралаштво и доба Агне-
за Хорват постигла је прво место у групи и додељена јој је и награда 
Задужбине Јакова Игњатовића. Нина Абрахам представила је свој 
рад: Будим и Пешта и српска просвета. Жири је доделио другу награ-
ду нашој студенткињи а Задужбина Јакова Игњатовића диплому. Ако 
још додамо да је и Мира Ћурић припремила рад: Краљ Матија и срп-
ски деспоти, али због болести није га могла представити на конферен-
цији, онда с правом можемо честитати и њима и Др Николи Ластићу 
који је био конзулент студенткиња.
Задужбина и даље с интересовањем прати рад студената и њихових 

наставника и доделом стипендија помаже студенте да би се што боље 
припремили за учитељски рад.

Др Радомир Ластић

Етнографска изложба
Културни и документациони центар Срба у Мађарској и Културно 

удружење за јавно добро „Банат” из Деске срдачно позивају све заин-
тересоване на свечану предају и освећење канцеларије са седиштем 
Удружења и месне српске самоуправе и на отварање „Етнографске из-
ложбе”. Свечаност ће се одржати 6. маја на Ђурђевдан у 11.30 сати у 
згради Српске школе.

Куп слависта
По први пут, 12. маја 2007. у Помазу се одржава фудбалски тур-

нир Куп слависта, где ће се срести екипе које су своје називе добиле 
према катедрама Филолошког Институа за Словенске и Балтичке је-
зике Универзитета Етвеш Лоранд (српска, хрватска, словеначка, чеш-
ка, словачка, пољска, украјинска, бугарска, руска) и даље три екипе 
(професори, македонска и белоруска екипа). Куп слависта ће се одржа-
ти у граду Помазу који је у прошлости и у садашњости насељен мно-
штвом Срба. Манифестација почиње у 9 сати, трајаће до касних по-
подневих часова. Током турнира ће се одржавати и културни програ-
ми. Свака национална екипа ће имати свој културни кутак где ће моћи 
да приказује карактер свога језика, културе, обичаја. Тамо ће да се од-
вијају посебни информативни и забавни програми. Поред свега овога 
музика, добар провод, навијање, лепо и ведро време. Све културне и 
административне установе које су у вези са народностима које ће при-
суствовати турниру позивају се на сарадњу. У оквиру тога се све 
мањинске самоуправе и амбасаде позивају да пруже финансијску по-
моћ у циљу што успешније организације ове манифестације, надаље 
се позивају да својим присуством подрже наше напоре и да заједно 
проведемо један леп пролећни дан.

Организатор манифестације:
Филолошки институт за словенске и балтичке језике

Одговорни организатор: др Александар Урком
Информације: 20/334-2691 seet@seet.hu

Суорганизатор: Петар Михли
(Српска мањинска самоуправа града Помаза)

Информације: 20/529-5538 seet@seet.hu

Гостовање Српског позоришта у Сегедину
у Луткарском позоришту „Kövér Béla”

(Kövér Béla Bábszínház, Szeged, Tisza Lajos krt. 50.)
19. маја (субота) 2007. са почетком у 20 сати

Душан Ковачевић: Професионалац
представа на мађарском језику

(тужна комедија по Луки)
Режија: Радослав Златан Дорић; Сценографија: Весна Дорић

Играју: Тибор Ембер, Милан Рус, Зорица Јурковић, Лајош Мезеи

Снимање концерта у Дуна телевизији
Наступа оркестар Die Grine Kuzine из Немачке
Балкански ритмови, клезмер, ска, и поп елементи

30. априла 2007. са почетком у 19 сати
Улаз је бесплатан, публика се прима у ограниченом броју!

(Budapest, Mészáros u.)

Захвалница
У име организатора трећег Фестивала дечјих драмских радионица 

одржаног у Десци 21. априла 2007. захваљујемо се на учешћу свој де-
ци, педагозима и свима онима који су својим присуством увеличали 
овај дан. Такође се захваљујемо и свим онима који су потпомогли одр-
жавање овог фестивала: Самоуправи Срба у Мађарској, Српском по-
зоришту у Мађарској, Дешчанском Cеоском дому и Сегединској мес-
ној српској заједници. У нади да ће и следеће године бити великог од-
зива, желимо Вам много успеха у даљем раду на пољу чувања и него-
вања матерњег језика кроз драму. Организатор: Културни и доку-
ментациони центар Срба у Мађарској.

„Веронаучни камп 2007.” Будимпешта
У организацији наше Епархије јубиларни 15. веронаучни камп биће 

одржан ове године у Будимпешти у трајању од 22. до 29. јула. Могу се 
пријавити деца од 6 до 16 година која су активна у Цркви и похађају 
веронауку. Заједно са свештеницима-вероучитељима и искусним вас-
питачима деца ће бити смештена у Колегијуму Српске школе где ће 
осим смештаја имати и потпуно снабдевање: доручак, ручак и вечеру. 
У програму као и ранијих година поред часова веронауке, црквеног 
појања биће и ручног рада и осталих душекорисних занимања. У ок-
виру разоноде предвиђена су и купања у градском базену и излет у 
Сентандреју и Српски Ковин, где су прва три наша Веронаучнa кампа 
приређeна. Главна тема овогодишњег кампа је: «Свети Сава – наш 
први учитељ». Камп се завршава са св.Архијерејском Литургијом и 
заједничким св. Причешћем и изложбом о прегледу рада наших ра-
нијих кампова.
Молимо све заинтересоване да приликом пријаве доставе и број 

ђачке легитимације (diákigazolvány) и евентулане повластице које по-
седују (bérlet stb.).
Пријава се врши са уплатом од 10.000 фт. и аконтације.
Пријавити се можете до 10. јуна ове године првенствено
код својих парохијских свештеника или код организатора:
о. Павла Каплана на тел. 06-24/482-572, 06-30/48-48-778

У прошлом броју СНН-а, испод фотографије на 2. страници уписано 
је име Ласла Ботке уместо Ђерђа Терека. Извињавамо се читаоцима.
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Разговор о стању у Црној Гори
Глас јавности: Инсистирате на 

томе да Црногорску православну 
цркву не треба називати црквом. 
Зашто?
Протојереј Џомић: Они су псе-

удорелигиозна организација која је 
17. јануара 2000. године регистрована 
у цетињској полицији и народ је због 
тога све чешће назива духовним не-
доношчетом цетињске полиције. Та 
организација регистрована је зло-
употребом комунистичког Закона о 
правном положају верских заједница 
из 1977. године, кога је давно прегази-
ло време и који је, као такав, непри-
хватљив и неприменљив. Титули-
сање је веома важна категорија, тако 
да се не може свако ословљавати име-
ном, на пример, председника Репуб-
лике Србије или председника владе, 
нити може једна група људи форми-
рати невладину организацију коју би 
назвали генералштабом Војске Ср-
бије и на основу те регистрације и об-
лачећи генералске униформе захте-
вали да им се преда касарна на Бањи-
ци, где је смештен Генералштаб.
Један од основних постулата 

правне државе је заштита регистро-
ваних правних лица, тако да у прав-
ним државама није могуће пос-
тојање две фирме са истим именом. 
Напросто, име је ознака идентитета 
и по оној латинској сентенци „У 
имену је знак”. Зато је важно знати 
да у овом случају није реч ни о как-
вој православној цркви, да Мираш 
Дедеић није никакав митрополит и 
да та псеудорелигиозна полицијска 
организација није никаква црква 
која може бити у јединству са било 
којом канонски признатом црквом.
Глас јавности: Следбеници та-

козване ЦПЦ наглашавају да је краљ 
Александар Карађорђевић 1920. го-

дине укинуо Црногорску православ-
ну цркву?
Протојереј Џомић: То је једна од 

великих неистина коју пласирају. У 
целокупном законодавству краља 
Николе, уставу Светог синода из 1903. 
године, Уставу православне Консис-
торије из 1904, закону о фонду за по-
моћ изнемоглијех свештеника и ђако-
на православне цркве у Црној Гори, 
закону о свештеничком стању из 1909, 
ни на једном месту није поменута 
ЦПЦ. Важно је знати да је Епископат 
православне цркве у Црној Гори при-
ступио, на основу светих канона и за-
конодавства краља Николе, обнови од 
Турака укинуте Пећке патријаршије. 
Нико се од свештених лица из Црне 
Горе, која је приступила уједињењу са 
Србијом, није побунио поводом те 
унутарцрквене одлуке. То није учи-
нио ни краљ Никола, који је био у ег-
зилу, него је чак у Гласу Црногорца из 
1921. афирмативно писао о чину об-
нове Пећке патријаршије. Краљ Алек-
сандар, дакле, нити је оснивао нити 
укидао цркве, како то данас чине не-
ки од самозванаца.
Глас јавности: Бивши председ-

ник СЦГ Светозар Маровић позвао 
је СПЦ и тзв. ЦПЦ да пронађу ком-
промисно решење.
Протојереј Џомић: Ако сам доб-

ро схватио, он се заложио за једну 
митрополију црногорско-приморс-
ку, у којој се нико неће питати којој 
нацији припада. Наша митрополија 
управо стоји на таквим позицијама. 
Међутим, ако је мислио да може 
доћи до дијалога између Митропо-
лије и псеудорелигиозне организа-
ције, морамо бити одлучни – таква 
могућност не постоји. Не зато што 
неко од нас то неће, него што такву 
могућност не дозвољавају правила.

Разлика између ЦПЦ и МПЦ
Т акозвана Македонска право-

славна црква и псеудорелиги-
озна организација такозвана 

ЦПЦ два су потпуно различита пој-
ма. Македонска црквена структура 
јесте у расколу, али она није раш-
чињена. По црквеној икономији, 
после поштовања канонског порет-
ка и квалитетног и канонски уте-
мељеног договора с нашом пат-
ријаршијом, она може да се врати у 
канонско и литургијско јединство 

са осталим помесним православним 
црквама. Мираш Дедеић и његови 
следбеници никада не могу да имају 
статус свештеног лица, не због тога 
што то не дозвољава патријарх Пав-
ле или митрополит Амфилохије, не-
го зато што су свети канони, које 
нису писали ни Срби ни Црногорци, 
једноставно такви.
Извор: Глас јавности, интервју са 

протојерејем Велибором Џомићем, 
парохом подгоричким.

Књига о Литургији
Б лагословена 2007. година у Цр-

кви је с правом названа јуби-
ларном годином светог Јована 

Златоуста, чија је Света литургија у 
најширој употреби на православ-
ном Истоку, јер се ове године навр-
шава 1600 година од упокојења овог 
великог светитеља и цариградског 
архиепископа.
Наша помесна Црква се укључила 

у обележавање овог јубилеја трудом 
Његовог преосвештенства г. Атана-
сија Јевтића, бившег епископа За-
хумско-херцеговачког, нашег дуго-
годишњег професора патрологије и, 

својевремено, декана Богословског 
факултета у Београду. Ова књига, у 
првом делу, садржи богат увод о Ли-
тургији, затим преводе светоотач-
ких текстова о Светој евхаристији 
од најстаријих апостолских отаца, и 
даље отаца другог и трећег века, 
преко кападокијаца и познијих ви-
зантијских литургичара, све до све-
тог Саве српског, а у другом: порет-
ке-уставе Светих Литургија на осно-
ву настаријих сачуваних грчких и 
словенских рукописа и преписа Све-
те литургије, као и најстаријих сачу-
ваних богослужбених књига.

Подметнути пожари
У општини Исток на Косову и 

Метохији, у серији организо-
ваних пожара изгорело је ви-

ше од 100 хектара шуме у власниш-
тву Срба, што се тумачи као најно-
вији вид албанског притиска на срп-
ске повратнике из села Пољане и 
Благача, саопштио је Међународни 

прес центар Координационог цент-
ра у Косовској Митровици.
Како је наведено, припадници 

Косовске полицијске службе, шпан-
ског Кфора и ватрогасне јединице 
из Истока, упркос позивима, нису 
изашли на лице места да спрече 
уништавање српске имовине.

Прогледао десетогодишњак
Д есетогодишњи дечак Влади-

мир Суздаљев прогледао је на-
кон помазивања очију светим 

миром. „Ово је право чудо Гос-
подње. Лекари су констатовали 100-
процентно слепило мога сина”, рек-
ла је Владимирова мајка Татјана.
Свако јутро након трагедије, која 

је задесила њеног сина, Татјана је 
долазила у храм у Оренбургу и на 
коленима молила Свевишњег да 
спаси њеног сина. Једно јутро при-
шла јој је једна жена и рекла јој да се 
у селу Городишће, у храму светог 
Арханђела Михаила, налази чудот-
ворна икона Пресвете Богородице 
„Брзопомоћнице”. Татјана је одмах 
отишла тамо и молила се до ноћи. 

Када је ујутро дошла у болницу, ре-
чено јој је да се Владимир пробудио 
из коме. Након месец и по изашао је 
из болнице, али су лекари рекли да 
ће остати доживотно слеп. Татјана 
се након тога још усрдније молила 
Мајци Божијој. Видевши је један-
пут, како се са сузама моли пред чу-
дотворном иконом, свештеник јој је 
дао мало светог мира са ове иконе. 
Три дана Татјана је своме сину маза-
ла очи и молила се, а четврти дан 
Владимир је прогледао. „Са таквом 
дијагнозом није могло бити ни речи 
о 100-процентном враћању вида. Ја 
као лекар ово не могу објаснити. 
Ово је чудо”, рекла је др Нина Суво-
ров.


