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2 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Пасуљијада у Мохачу
Н ико нема што Србин имаде! А 

то се поготово односи када го-
воримо о гурманлуцима од 

меса, теста и других сировина… 
Масовно мудровање људи често пу-
та се повезује са разним манифеста-
цијама које славе добар залогај и 
још бољу капљицу.
Тако је то и код Мохачана, у слу-

чају Самоуправе Срба у граду на 
Дунаву… Сваког месеца, чланови 
бираног тела Срба у Мохачу воде 
бригу да у оквиру клупских прире-
даба дође до неких садржаја а на 
крају обавезно следи дружење. Не 
само Срба, него и њихових симпа-
тизера: Хрвата, Мађара, Немаца, 
свих људи добре воље. А људи су 
жељни забаве, уживанције. Бар мал-
чице да забораве на свакодневне 
бриге. Уз укусне залогаје и добре ка-
пљице.
А њих је 16. јуна било на претек. 

На гастрономско-забавној мани-
фестацији, у организацији Самоуп-

раве Срба у Мохачу, предност је до-
био пасуљ, наиме, у барањском гра-
дићу радо припремају храну од па-
суља, поготово у ћупу! Овом при-
ликом, њих четворо су се показали 
и доказали да су прави мајстори ку-
вања пасуља у ћупу: Стипан Буб-
рег, Радован Степанов, Душан Мате 
и Раде Сенић, који увек притекне у 
помоћ.
Сви су одлично кували а да је па-

суљ и више него добро успео потвр-
дила је чињеница да су гурмани, 
љубитељи укусне хране, њих педе-
сеторо, све појели. И док се у мес-
ном Српском клубу одржавала ве-
чера уз добро мохачко и ненадмаш-
но виљанско црно вино Драгомира 
Бате Шакића, појавили су се млади 
шокачки тамбураши. Осам тамбу-
раша, не са Петроварадина, него из 
суседне Шокачке читаонице, позна-
тије као Шокачки кер.
Млади музиканти свирали су за 

душу, а томе већ није могао одолети 
ни популарни певач Раде 
Сенић из Кнежева, Репуб-
лике Хрватске, који је за-
певао и срцем и душом. 
Штавише, после одређе-
ног времена, повело се и 
коло, народ се веселио, 
дружио.
У сваком случају, тради-

ционална „Пасуљијада” у 
организацији Самоуправе 
Срба у Мохачу и ове годи-
не била је веома успешна и 
потрајала је до дубоко у 
ноћ а следећа приредба мо-
хачких Срба, након учешћа 
на манастирској слави у 
Грабовцу, заказана је за 18. 
август, о чему ће јавност 
благовремено бити обаве-
штена.
Срби у Мохачу, иначе, 

неће се одморити ни током 
лета, наиме, наставиће ра-
дове на обнови Водице и 
сходно материјалним мо-
гућностима реализоваће 
оне планове које су зацрта-
ли себи још почетком ка-
лендарске године.

Предраг Мандић

О предстојећим програмима
у Новом Сентивану

Б удући да су се у 
последње време 
нагомилали број-

ни задаци а у животу 
новосентиванских Ср-
ба прослава „Дана се-
ла” такође има посебан 
значај, Јелена Мар-
ковљев -Веселинов , 
председница Самоу-
праве Срба у Новом 
Сентивану је за 20. ју-
ни сазвала седницу 
месне српске мањинске 
самоуправе на чијем 
дневном реду су се на-
шле следеће тачке: по-
дела обавеза приликом 
празновања „Дана се-
ла”, конкурси, финан-
сијско потпомагање 
полазника батањског 
српског комплекс-та-
бора, балатонфењвеш-
ког Српског језичког 
кампа „Вук Караџић” и 
веронаучног кампа у 
Будимпешти, радови 
током лета и „разно”.
У првој тачки, чла-

нови бираног тела су 
се договорили да ће 
приликом прославе 
„Дана села” како музејска поставка 
тако и месна српска православна 
црква цео дан бити отворена – пос-
тигнут је договор и око питања де-
журања како у парохијском дому 
где се налази богата етнографска 
грађа, тако и у светом храму. Нажа-
лост, како је то било истакнуто, у 
овогодишњем празновању тради-
ционалне манифестације неће бити 
места за српска програмска обе-
лежја – неће бити ни српских реци-
тација од стране ученика, ни насту-
па Културно-уметничког друштва 
„Бaнат” из Деске.
Са друге стране, наговештено је 

да је локална самоуправа позив за 
учешће на „Дану села” упутила ру-
ководиоцима Новог Кнежевца и Кр-
стура из Србије.

Чанађани крећу у реализацију радова
Ч анађани крећу са реализа-

цијом радова. Будући да су 
поједини конкурси, пре свега, 

у вези са обновом српског гробљан-
ског дела уродили плодом, Самоуп-
рава Срба у Чанаду предвођена 
председником Фрањом Коларом би-
ло којег дана може да отпочне обно-
ву ограде места где су сахрањени 
многобројни Срби, но, рад месне ср-
пске мањинске самоуправе неће се 
односити само на локацију која се 
тиче вечног пребивалишта Срба. 
Он ће се проширити и на гробове 
где су сахрањени руски војници који 
су погинули за време Првог и Дру-
гог светског рата.
Самоуправа Срба у Чанаду је пу-

тем конкурса финансијску помоћ до-
била за изградњу својеврсног Парка 
пијетета, међутим, Фрањо Колар, 

председник месне српске мањинске 
самоуправе је материјалну потра-
жњу упутио и на адресу Руско-
мађарске мешовите комисије, одго-
ворне за очување, дотеривање вој-
ничких гробаља. О молби Чанађана 
ускоро ће се донети одлука, но, оно 
што је сигурно јесте да поменути од-
бор морално подржава напоре Срба 
у поморишком насељу, штавише, от-
када је писмо Фрање Колара стигло 
до компетентних особа, председник 
месне српске мањинске самоуправе 
малтене је у дневним контактима са 
генерал-потпуковником Јожефом 
Холом, директором Војно-историјс-
ког института.
Чанађани су, иначе, већ 23. јуна 

намеравали да отпочну радове на 
гробљу, међутим, велико невреме, 
које је претходног дана задесило се-

ло, спречило их је да крену са пос-
ловима, но, до њих, како нас је ин-
формисао руководилац месне српс-
ке мањинске самоуправе, ускоро ће 
доћи.
Срби у Чанаду радо би кренули и 

са реконструкцијом месне српске 
православне цркве, но, пошто се ра-
ди о већем пројекту а и материјалне 
могућности су скромне, за сада об-
нова древне светиње посвећене Св. 
великомученику Георгију остаје са-
мо сан.
Ипак, завидна је спремност, ак-

тивност малобројних Срба у овом 
поморишком насељу ради спаса-
вања српских споменика, обележја 
која сведоче о некадашњој славнијој 
српској прошлости, битисању Срба 
у Чанаду.

П. М.

Јелена Марковљев-Веселинов

У другој тачки дневног реда Јеле-
на Марковљев-Веселинов, председ-
ница новосентиванске српске 
мањинске самоуправе присутне 
чланове бираног тела информисала 
је о резултатима конкурса које су 
Новосентиванци поднели код раз-
них фондација. На срећу, финан-
сијска потражња по питању органи-
зовања храмовне славе Велике Гос-
појине уродила је плодом – месној 
српској мањинској самоуправи из-
гласана је помоћ од 80.000 форин-
ти.
Говорило се и о разним логори-

ма, потпомагању полазника разних 
кампова… Српска мањинска само-
управа је одлучила да батањски ср-
пски комплекс-логор потпомаже са 
40.000 форинти, а такође је решила 
да деци сноси половину трошкова 
камповања у Батањи и Балатон-
фењвешу, док ће због администра-
тивних разлога код веронаучног 
кампа деци исплатити путни тро-
шак.
У „рaзном” највећа пажња посве-

тила се улепшавању гробља, будући 
да се локална самоуправа обавезала 
да ће редовито косити, шишати тра-
ву, но, фарбање ограде и остали ра-
дови припашће српској мањинској 
самоуправи која је Алексу Путника 
задужила да организује људе како 
би се до храмовне славе, 28. августа, 
сви послови реализовали.
Током седнице говорило се и о 

другим актуелностима, а на крају 
заседања договорено је да се сле-
дећа седница закаже почетком ав-
густа када ће чланови бираног тела 
Срба у Новом Сентивану размотри-
ти организационе задатке прославе 
патрона новосентиванске српске 
православне цркве, детаље храмов-
не славе Велике Госпојине.

П. М.

Стипан Бубрег кувао је паприкаш за Моха-
чане и њихове госте
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Театар, слика, музика…
Прослављен пети рођендан

П ети по реду Дани позоришта и 
културе ове године одржани 
су од 21. до 24. јуна и то у орга-

низацији Српског позоришта у 
Мађарској. На летњој позорници у 
Ловри представио се велики број 
уметника различитих профила, у 
првом реду, наравно, глумци, а за-
тим сликари, певачи, музичари,…
Првог дана манифестације моно-

мјузиклом о чувеној француској 
шансоњерки, Едит Пјаф под насло-
вом, „Мостови Париза”, публици се 
представила глумица Српског позо-
ришта у Мађарској Зорица Јурко-
вић. Представу коју су написали и 
режирали Петар Милошевић и Ми-
лан Рус и о којој су читаоци нашег 
листа већ имали прилике подроб-
није да се информишу, публика у 
Будимпешти видела ју је у неколико 
наврата, али је за Ловране била пра-
во откровење. Топао аплауз којим је 
наша талентована глумица награђе-
на, представља још један доказ да 
добра представа, без обзира на тему 
и услове у којима се игра, лако про-
налази пут до гледалаца.
Другог дана овог својеврсног фес-

тивала културе отворена је изложба 
слика Беле Феђа, као наставак ини-
цијативе започете пре неколико го-
дина да се поред позоришне умет-
ности манифестација обогати и дру-
гим садржајима културног каракте-
ра. Изложба је наишла на веома леп 
пријем и посетиоцима је била до-
ступна све до краја приредбе.
Као резултат сарадње бугарског и 

српског мањинског позоришта у 
Ловри је у петак, 22. јуна гостовао 
„Малко театро” са представом „Сло-
бодњак”, у режији Иштвана Нађа. У 
комаду рађеном у маниру комичне 
трагедије, писане на основу ствар-
них догађаја, главне улоге су тума-
чили: Петер Шерер, Јожеф Тот, Габ-
ријела Хаџикостова, док је за музи-
ку био задужен Слободан Вертетић. 
Представу је публика срдачно по-
здравила, не само због занимљиве 
теме, већ и због тога што у оквиру 
ње глумци непосредно комуници-
рају са гледалиштем, што је целом 
догађају дало посебну драж. Са дру-
ге стране, иницијатива организато-
ра да у госте позове и један други 
мањински театар из Мађарске наи-
шла је на веома позитиван одјек и 

широм отворила врата за реализа-
цију идеја овакве врсте у периоду 
који је пред нама.
Трећег дана смотре, 23. јуна, Срп-

ско позориште у Мађарској извело је 
документарни мјузикл под називом 
„Музеј естраде”, у режији Милана 
Руса. У ноћи када су у мађарској 
престоници сви музеји били отворе-
ни, на летњој позорници у Ловри по-
пуларне хитове народне музике 70-
их и 80-их година прошлог века пе-
вали су сви они који се у нашој сре-
дини у певање и музику разумеју.
Програм су водили Миленко Ра-

дић и Ратко Краљевић, а на самом 
почетку наступили су, домаћи оркес-
тар „Дунавски бисери” и хор и ор-
кестар „Дукати” из Деске. Праћени 
шаљивим најавама и досеткама во-
дитеља, најпознатије изворне песме 
и хитове Цунета Гојковића, Звонка 
Богдана, Вере Ивковић, Мирослава 
Илића, Тозовца, Боре Дрљаче, Наде 
Топчагић, Халида Бешлића, Радета 
Петровића, Лепе Лукић, Усније Реџе-
пове извели су: Ратко Краљевић, Ра-
де Сенић, Катица Шокац, Тибор Ем-
бер, Никола Скорић, Зорица Јурко-
вић, Даринка Орчик, Божидар Пут-
ник и Габријела Хаџикостова.
Вече је од почетка до краја протек-

ло у одличном расположењу, како 
међу певачима тако и у публици која 
је извођаче и изузетно инспирисане 
водитеље програма све време бурно 
поздрављала. На крају, сви заједно 
отпевали су легендарну песму „Југо-
славијо”, која не само што се, како је 
стајалао у најави, „одавно није пева-
ла” већ се засигурно више нигде ни-
када (званично) неће ни певати. Мно-
гима који су те вечери седели у гледа-
лишту сигурно је пролетело кроз гла-
ву да је Ловра можда једино место на 
свету где се ова песма у последњих 
деценију и по уопште могла чути, а за 
завршетак овакве врсте музичког ри-
мејка, заиста се није могло пронаћи 
боље (музеално) решење.
Музичко вече завршено је, како то 

и доликује, заједничким колом, а 
дружење су извођачи и домаћини на-
ставили још неко време. Ово је ујед-
но било и последње вече Дана позо-
ришта и културе, пошто је најавље-
ну монодраму, „Оскар и мама Роуз”, 
глумица београдског драмског позо-
ришта Весна Чипчић, у последњем 
моменту нажалост отказала.
Манифестацију су материјално 

помогли: Јавна фондација за нацио-
налне и етничке мањине, Самоупра-
ва села Ловре, Бугарска самоуправа 
у Ловри и Српском Ковину, односно, 
предузеће Комп-Прес из Будимпеш-
те. С. М.
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На крају школске године у Поморишју
И у Поморишју је школско звоно 

огласило крај 2006/2007. 
школске године – деца и њи-

хови педагози су већ отишли на доб-
ро заслужени летњи одмор!
У Батањи, завршна свечаност по-

везана са опраштањем осмака месне 
Српске основне школе одржана је 
16. јуна у батањској Српској сали. 
Као и обично, све је било украшено 
цвећем а ученици, заједно са роди-
тељима, рођацима, пријатељима, 
познаницима помало су гануто про-
пратили опраштање својих школ-
ских другара од другог дома. Након 
свечаног пригодног програма, поз-
дравним речима најпре се обратила 
Вера Пејић-Сутор, директорица 
Срп ске основне школе која је између 
осталог рекла следеће:

„Дозволите ми драги осмаци: До-
ро, Едина, Кристијане, Горане, Ва-
со, Гергељ, Золи, Бери и Марк да у 
вашу торбу за пут и ја ставим неко-
лико погача, корисних мисли и са-
вета. Храните се њима на дугачком 
путу који стоји пред вама. Прву по-
гачу сам умесила од успомена, пош-
то сам вам била три године васпи-
тачица у забавишту. Лепе су биле те 
године. Али немојте заборавити ни 
заједно проведене лепе тренутке у 
школи. Незаборавне успомене са 
екскурсија, нервозе пред контрол-

ни, успеси на такмичењима, жагор 
одмора, све ће вас то пратити на 
животном путу. Друга погача је ве-
ра. Данас, у овом убрзаном свету, 
који полако губи своје основне вред-
ности, увек верујте у ЗНАЊЕ, 
ЧАСТ И ПОШТЕЊЕ. Верујте у се-
бе и у своје могућности. Поставите 
циљеве и научите како да их оства-
рите. Трећу и последњу погачу сам 
умесила од љубави и захвалности. 
Захвалите се вашим родитељима 
који су толико тога учинили да бис-
те ви безбрижно живели и учили. 
Захвалност следује и наставницима 
који су уложили много труда да 
стекнете што више знања. Ми смо 
поставили основе. На вама је шта 
ћете на то надградити: колибу или 
палачу. Опраштам се од вас. Желим 
вам пуно успеха. Врата Српске шко-

ле ће за вас увек бити отворена. Че-
камо вас.”
Уследиле су, потом, речи захвал-

ности осмака а затим је уприличена 
додела диплома, повеља и књига 
ученицима који су својим учењем и 
радом заслужили да буду награђе-
ни.
Школску годину и званично за-

твореном прогласио је Никола Ђе-
неш, заменик директора Српске ос-
новне школе… Оно што већ сада ра-
дује јесте да је у 1. разред уписано 
12 ученика, дакле, у септембру се 
очекује благи пораст броја ђака мес-
не Српске основне школе. Званично 
отварање нове школске године зака-
зано је за 3. септембар.
У Чанаду, у месној Основној шко-

ли, такође је отпочео летњи одмор. 
Фрањо Колар, наставник српског је-
зика у Чанаду уопште није био у за-
видном положају пошто је сам пре-
давао српски језик како у школи, та-
ко и у забавишту. Док је у школи 
имао 36 ученика који су у спојеним 
групама учествовали у раду, дотле, 
у дечјем вртићу једанаесторо су 
присуствовали занимањима на срп-
ском језику од којих ће четворо на-
ставити учење нашег језика у Ос-
новној школи. У чанадској образов-
ној установи, иначе, доћи ће до пер-
соналних измена, наиме, због та-

козване регионализације на 
чело институције биће имено-
вана нова особа – ко, за сада се 
не зна, међутим, то се већ сада 
поуздано зна да ће Фрањо Ко-
лар слично као и протекле 
школске године у спојеним 
разредима предавати српски 
језик. Није му било лако ни 
ове године, као што ће му 
тешко бити и од септембра, 
наиме, деца у Чанаду српски 
језик уче као страни језик а 
разна помагала, пре свега, уџ-
бенике треба прилагодити 
њиховим способностима, 
знању. Таквих, као што нас је 
информисао наставник српс-
ког језика нема, тачније једва 
да има па баш зато, већ сада је 
наговестио да ће затражити 
помоћ у набавци уџбеника, 
пре свега из Новог Сада.
У сваком случају, у чанадс-

кој Основној школи наставиће 
се настава српског језика, 
међутим, околности су све те-
же и биће потребна помоћ ка-

ко би се предавања српског језика 
ефикасно одвијала. У томе би пуно 
значило обезбеђење једне васпита-
чице, забавиље која говори српски 
па би се њој могла поверити настава 
српског језика у дечјем вртићу. У 
Основној школи би пак и даље пре-
давао Фрањо Колар који ће од сеп-
тембра у спојеним групама на рас-
полагању имати 40 ученика који ће 
учити српски језик.
У Десци, у месној Српској основ-

ној школи, година је успешно приве-
дена крају. Учитељица Душица Зо-
рић је од 1. до 3. разреда на распола-
гању имала шест ученика чије се је-
зичко знање у многоме разликовало 
па баш зато и педагогу је било много 
теже радити: градиво је требало 
прилагодити тим разликама, приме-
ра ради, у 1. разреду са четири уче-

ника радила је на три начина. У сва-
ком случају потешкоћа је било до-
ста, но, она су успешно преброђена, 
пре свега комбиновањем градива и 
делатности. Учитељица Зорић је при 
свом послу користила како београд-
ске тако и новосадске уџбенике, на 
располагању је имала и домаћа по-
магала. Шта ће донети септембар, 
остаје да се види, будући да због ре-
гионализације и дешчанска Основна 
школа, слично бројним другим об-
разовним установама, потпадаће 
Гимназији „Eтвеш” у Сегедину.
Све ће се искристалисати до 15. 

јула а према моменталној ситуацији 
учитељица Душица Зорић имаће 
четири ђака-првака, три ученика у 
2. и два у 3. разреду.
Много је компликованија ситуа-

ција по питању будућности наставе 
српског језика у вишим разредима у 
Десци! До сада, са ученицима од 5. 
до 8. разреда радио је наставник Јо-
ван Јанчикин, који је ове године 
имао осам ученика, међутим, због 
недовољног броја часова педагог је 
стављен на листу отпуштених, тј. 
добио је отказ. Ипак, постоји трачак 
наде да наставник српског језика 
ипак остане, наиме, др Тибор Гера, 
директор Гимназије „Eтвеш” у Се-
гедину је наговестио да ће, уколико 
постоји било каква могућност, све 
учинити како би бројни педагози са-
чували свој статус, запошљење.
Можда најидеалније стање је у 

Сегедину. У Српској забавишној 
групи с године на годину расте број 
малишана – родитељи радо уписују 
децу у одељење са српским језиком 
које предводи васпитачица Наталија 
Дукић-Стантић. Поменута заба-
виља са својом колегиницом ис-
пољава ефикасан стручни рад па 
баш зато и у септембру очекује се 
бројка од преко двадесет малишана.
У Основној школи у Беке улици 

где два српска језичка лабораторија 
стоје на располагању заинтересова-
ним ученицима, са полазницима на-
ставе српског језика радиле су Беат-
рикс Тот и Елизабета Раконцаи која 
је, међутим, због здравствених разло-
га у новембру престала да ради па је 
њене обавезе преузела Беатрикс Тот. 
Директор образовне установе Жолт 
Месарош нас је информисао да је у 
оквиру поподневних занимања четр-

наест основношколаца учило српски 
језик а директор Гимназије „Јожеф 
Етвеш” др Тибор Гера, коме је регио-
нализацијом образовних институ-
ција поред дешчанске, новосентиван-
ске и других школа припала и Основ-
на школа у Беке улици, изјавио је да 
је од гимназијалаца чак 36 било оних 
који су одлазили на српске часове. Од 
поменутих средњошколаца једна 
особа је положила матуру средњег 
степена. У моменту када смо дирек-
тора упитали за конкретности, није 
знао да каже тачан број оних гимна-
зијалаца који су положили матуру 
вишег степена из српског језика, но, 
према његовом присећању, њихов 
број се налазио близу 10.
Све у свему, гсоподин Гера је на-

говестио да ће се српски језик и 
даље предавати у Основној школи у 
Беке улици где су одлазили и гим-
назијалци, те је изразио наду да ће и 
следеће школске године слична за-
интересованост владати према срп-
ском језику у Сегедину.
У Новом Сентивану такође вла-

да заинтересованост али првенстве-
но због судбине месне Основне шко-
ле. Због малог броја ученика донета 
је одлука да се образовне установе у 
Тисасигету и Новом Сентивану 
споје, што утиче и на будућност на-
ставе српског језика. Виши разреди 
радиће у Тисасигету, док нижи у 
Новом Сентивану! Наставница 
Дајана Евис, која је недељно пет ча-
сова имала, током протекле школ-
ске године на располагању је имала 
12 ученика од којих су се шесторо 
опростили од другог дома. Радила 
је на основу помагала која је сама 
израдила а градиво је прилагодила 
њиховом језичком знању. Дајана 
Евис ће, у сваком случају, настојати 
да у што већем броју привуче па-
жњу оних ученика који су заинтере-
совани за српски језик и већ сада по-
казују вољу да уче наш језик. Дакле, 
нова школска година биће тежа од 
ранијих, но, наставница српског је-
зика ће се трудити да деца не приме-
те све оне потешкоће са којима се 
суочавају педагози па тако и гос-
пођа Дајана Евис.
Можда ће лето донети нека нова, 

позитивна решења, у супротном, 
биће веома тешко.

Предраг Мандић

Детаљ са опраштања батањских осмака

Душица Зорић, учитељица дешчанске 
Српске школе са својим ученицима
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Слободан Матовић, генерални директор предузећа „Цептер-Мађарска”

Деценија на врху „Цептерове” пирамиде
К ада смо на улазу у нову, веле-

лепну пословну зграду „Цеп-
тера” у XIII кварту Будимпеш-

те потражили господина Слободана 
Матовића, љубазно особље нас је 
одмах упутило на пети спрат и 
објаснило куда даље. Међутим, 
пошто је због непрекидне циркула-
ције запослених, сарадника и клије-
ната, на лифт требало сачекати не-
колико минута (одлика свих успеш-
них фирми), непозната госпођа са 
фасциклом у руци, која је без сумње 
чула кога тражимо, дискретно нам 
је дошапнула: „Само да знате, пре 
две године се није оволико чекало 
на лифт. Сада се мало и гурамо… 
Хвала богу, добро је, само нека на-
род долази”.
Дотична госпођа вероватно није 

ни слутила да нам је тог тренутка 
дала инспирацију за низ питања на-
мењених првом човеку „Цептера-
Мађарска”. На једно, које је било 
лично-пословног карактера, Слобо-
дан Матовић одговара:

– У Мађарској сам од 1993. годи-
не. Моја супруга, која зна мађарски 
јер су јој родитељи из Војводине, 
добила је понуду да ради у „Цепте-
ру-Мађарска” као комерцијални ди-
ректор. Пре тога радила је у „Генек-
су”, који је био највећа спољнотрго-
винска кућа бивше Југославије. Због 
кризе и свега што се тада догађало у 
Југославији, прихватила је понуду 
из „Цептера”.
Ја сам кренуо за њом, мада сам до 

тада радио на сасвим другим посло-
вима. Био сам запослен у београд-
ском Центру за истраживање и про-
јектовање (ЦИП), где сам се бавио 
рентабилношћу инвестиционих 
пројеката. После неколико месеци 
по доласку у Мађарску и мени је по-
нуђено да радим у „Цептеру”.
Увек истичем и поносан сам на то 

што сам кренуо од места референта, 
које је најниже, и прошао све фазе 
које постоје у једној фирми. За-
хваљујући томе, познајем све фазе 
посла, од административне до про-
дајне. Почео сам 1993. године, крајем 
1995. постао сам извршни директор 
„Цептера”, а у октобру 1997. гене-
рални директор. Дакле, ове године 
се навршава десет година, што је је-
динствен случај у „Цептер систе-
му”, јер такве ротације обично трају 
много краће. Међутим, девиза гос-
подина Цептера је да не треба мења-
ти нешто што добро иде.
Посматрано са стране, чини се 
да је „Цептер” данас врло раз-
граната фирма?
– „Zepter Internacional” данас пос-

лује у преко 40 земаља света на пет 
континената. Наша основна делат-
ност је продаја производа који се из-
рађују у седам „Цептерових” фаб-
рика у Италији, Швајцарској и Не-
мачкој, а знамо да су то најскупље 
земље Европе. Врло мало наших 
производа се израђује на Далеком 
истоку, где су сконцентрисане мно-
ге светске компаније, због тога што 
нам је битан врхунски квалитет.
Прва група наших производа је 

специјално посуђе у којем се може 
кувати без уља, воде и соли. Дакле, 
реч је о потпуно здравом начину ис-

хране, а при томе се значајно штеде 
време и енергија. Осим тога, ту су 
специјални контејнери „Вакси” – 
стаклене посуде на принципу ваку-
ума, у којима се намирнице могу др-
жати неколико пута дуже него у 
обичним посудама.
Овде бих споменуо и сетове од 

порцелана, приборе за јело, профе-
сионалне ножеве, сетове 
чаша за пиће, кафу и дру-
го.
Посебна група произво-

да су они који служе за 
 одржавање чистоће у до-
маћинству: усисивач који 
има више намена (усиса-
вање, чишћење на пару, 
пеглање…), специјалне 
крпе за чишћење, алармни 
систем за кућу, апарат који 
у потпуности пречишћава 
ваздух од прашине и раз-
них штетних материја и 
тиме спречава појаву алер-
гија, врхунски пречистач 
воде.
Наш најпродаванији 

производ у Мађарској је 
Биоптрон лампа. То је ме-
дицински производ који се 
користи у болницама, али 
и у салонима лепоте и до-
маћинствима. Уз помоћ по-
ларизоване светлости лечи 
ране, повреде, ублажава 
болове, главобољу и пома-
же код низа других индикација.
У нашем додатном асортиману су 

мерачи притиска, ручни масажери и 
слични производи. У Швајцарској 
постоји „Цептерова” фабрика вр-
хунске козметике. Производимо ви-
ше козметичких линија за негу лица 
и тела, док је посебан сегмент про-
изводња сатова, како модерних 
спортских, тако и врхунских марке 
„Филип Цептер”, пенкала, бижуте-
рије и магнетне бижутерије.
Наша најновија фирма „Marshaly” 

бави се продајом осигурања нај-
бољих осигуравајућих кућа у 
Мађарској, а такође и продајом нај-
повољнијих кредитних аранжмана. 
Та фирма је управо основана и то-
ком јула организоваћемо прву обу-
ку за сараднике.
Интересантно је да је начин 

продаје „Цептерових” произво-
да специфичан.
– Ми своје производе дистрибуи-

рамо преко мреже сарадника. Има-
мо их преко 4.000 у Мађарској, а но-
вина је да се последњих година та 
продаја не врши само путем кућних 
презентација, него постоји могућ-
ност презентације у нашем послов-
ном простору. Реч је о две зграде на 
Вацком путу број 187 и 191, где за-
купљујемо преко 6.000 квадратних 
метара. Осим тога, широм Мађар-
ске имамо још 40 бироа на преко 
7.000 квадрата. „Цептер” је, дакле, 
пионир и када је реч о кућним пре-
зентацијама као начину продаје, али 
и онима које врши у својим просто-
ријама. Овај други начин се показао 
као врло интересантан за наше са-
раднике-продавце, јер они сада раде 
у простору који је климатизован и 
потпуно прилагођен тој намени. Са 
друге стране, купцима то такође од-
говара, јер не жели свако да органи-
зује презентацију у свом стану. На-
ши сарадници присутни су и у пре-
ко 40 хипермаркета „Теско”, где на 
лицу места интервјуишу потен-
цијалне купце и позивају их да дођу 
на наше презентације.
Да ли планирате ангажовање 

нових сарадника на пословима 
продаје и колико дуго траје њи-
хова обука?
– Без прилива нових сарадника 

нема развоја фирме. Прошле године 
имали смо преко 8.000 нових сарад-
ника, а у првих пет месеци ове годи-
не преко 6.000. Наравно, није јед-
ноставно обучити те сараднике и 
укључити их у посао, и зато доста 
радимо на томе. Овом приликом 
бих желео да позовем све заинтере-
соване да нам се прикључе. Обуке 
су сваке недеље у нашој згради у Бу-
димпешти, а и широм Мађарске. 
Имамо 18 професионалних тренера 
и директора Едукативног центра.
Основна обука траје од једног до 

три дана, а додатне обуке се одржа-
вају друге и треће недеље. Не ради 
се само о кућним презентацијама, 

већ сада нудимо и рад у нашим сав-
ремено опремљеним бироима.
Ако није тајна, колико зарађују 
„Цептерови” менаџери про-
даје?
– Могућности за зараду су вели-

ке. У последње две године ангажо-
вали смо велики број младих ме-
наџера. Међу њима има и оних који 
већ зарађују преко 6.000 евра месеч-
но.

„Цептер” је недавно на Балато-
ну организовао један велики 
скуп. О чему је реч?
– Сваке године у јуну месецу 

„Цептер” одржава велики скуп за 
наше најбоље менаџере и сарадни-
ке. Ове године их је било присутно 
око 1.600, а главни циљ овог сусрета 
је било представљање резултата 
фирме у прошлој години, актуел-
ности у текућој и мотивација наше 
продајне мреже. Прошла година је 
за нас била веома успешна јер смо 
имали раст продаје од преко 30 од-
сто. Ове године, за сада, бележимо 
повећање промета за око 20 одсто, 
што значи да очекујемо да вредност 
продаје у Мађарској достигне 50 
милиона евра, односно 12 милијар-
ди форинти.
Овога пута представљени су на-

ши нови производи, као што је ко-
лор-терапија за нову Биоптрон лам-
пу. Уз то иде и награђивање нај-
бољих сарадника у прошлој години, 
представљање посебних погоднос-
ти за купце и наградних такмичења 
у летњем периоду године.
На конференцији је, поред оста-

лих учесника, био присутан и пот-
председнк компаније „Цептер”, г. 
Здравко Рељан. У дневном делу кон-
ференције специјална гошћа била је 
позната певачица и лепотица Регина 
Дукаи, а поподне смо имали кон-
церт Магди Руже. Потом је било 
спортских активности, а на крају 
смо имали велику журку уз учешће 
неколико водећих звезда са мађар-
ске музичко-естрадне сцене. Забава 
је трајала до четири сата ујутру.

Драган Јаковљевић

Слободан Матовић

На „Цептеровој” журци пред око 700 посетилаца наступила је и мађарска група 
„United”
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

Кафане-стецишта Срба у Будиму и Пешти

„Куда да идеш ако хоћеш да се састанеш са Србима?”
П очетком новембра 1902. у 

уводном чланку будимпеш-
танског листа Српске ново-

сти главни уредник Милан Пет-
ровић, поставио је следеће питање: 
„Куда да идеш ако хоћеш да се
састанеш са Србима?” Он је своје 
размишљање наставио овим речи-
ма: „Тројица четворица одлазе у 
традиционалну кафану код „Енг-
леске Краљице”, свеучилишна ом-
ладина иде у „Мичек”, осим тога
имамо једну такозвану „Српску 
кафану”, камо одлазе Срби, има
их, којима се опет боље допада 
„Централ”, српски радници се
састају недељом после подне у 
„радничкој читаоници” у Веше-
лењијевој улици бр. 42, неки одла-
зе у кафану „Балатон” а неки
имају своје тачно одређене недељ-
не састанке у „Њујорку”, други у
„Фијуми” и т. д.”.

Међутим, где су се налазиле на-
ведене кафане? Након многих про-
учавања успели смо ући у траг и 
оним гостиoницама које су одавно 
затворене или порушене, међутим, 
понеке и данас постоје. Ваља напо-
менути да су будимпештанске ка-
фане почетком двадесетог века биле 
светски позната места за разоноду и 
забаву, а није било ретко да су се у 
њима састајали многи уважени по-
литичари, познати књижевници, 
критичари, уметници и жустри но-
винари. Биле су то простране и чес-
то веома лепо, чак луксузно уређене 
одаје са мермерним столовима, ог-
ромним огедалима и кристалним 
лустерима. У многим кафанама су 
радила читава новинарска уред-
ништва, а неретко, у тим литерар-
ним салонима настајала су и дела 
популарних поклоника лепе књи-
жевности. О томе сведочи и негда-
шњи текелијанац, српски књижев-
ник, Вељко Петровић: „А »Цент-
рална Кавана« (код Универзитетске 
Библиотеке, близу самог Универзи-
тета и Текелијанума), то пространо 
гробље српских семестара. (…) Сва 
је преуређена, ни по устројству не 
подсећа на некадашње српско чита-
лиште, поприште, училиште и 
грејалиште, где се држало десетак 
српскохрватских новина, неколико 
часописа, камо је свако свраћао ко је 

хтео да се о Србима информише, ку-
да је и пошта доносила све непозна-
те пошиљке с адресама на 'ић'.”
Кафана „Централ” и данас пос-

тоји одмах иза Ференциек тере на
углу Ирањијеве и Карољијеве ули-
це. Ова литерарна кафана је отворе-
на давне 1887. године. Осим срп-
ских студената и граждана који су
најрадије читали Мале новине, Срп-
ске новости, Заставу, Србобран, 
Браник, Нови век и Гласник стални, 
гости чувеног „Централа” били су и 
многи мађарски књижевници. Међу
њима издвојили бисмо легендарни 
Округли сто Јожефа Киша, главног
уредника првог модерног књижев-
ног часописа A Hét. Касније се овде
уређивао и други значајни литерар-
ни часопис онога доба – Nyugat.
Друга, међу Србима такође по-

пуларна литерарна кафана, беше
„Фијуме” која је почела да ради 
1888. године. Она се налазила на
ћошку улице Шандора Бродија и 
Иштвана Ференција. Први власни-
ци беху браћа Ђула и Шандор 
Штејер. У „Фијуми” је госте чека-
ла одлична кафа, служило се прво-
разредно јело и пиће. Вешти влас-
ници су набављали бројне новине, 
међу којима су се налазила и срп-
ска, па чак и грчка издања. На мес-
ту негдашње кафане данас ради
књижара.

Кафана „Балатон” беше позната
по томе што је првенствено била
омиљена у кругу пештанских по-
литичара. „Балатон” је своје госте, 
почев од 1894. године, дочекивао
на углу бившег Керепешијевог, да-
нас Ракоцијевог пута и Сентки-
раљи улице. Први власник ове ка-
фане, учени Јожеф Тихањи, био је
патронант бројних уметника. У
овој познатој кафани окупљали су
се и пештански Срби, уживајући у
благодетима мирне атмосфере.
Палата „Њујорк” је одувек ва-

жила за најлепшу и најелитнију ка-
фану у Будимпешти. Било је то ве-
ома популарно стециште многих
уметника, журналиста, глумаца и
књижевника, па тако и наших су-
народника. Без обзира на раскош и

лепоту, у овој кафани се поред јед-
не кафе могло седети по цео дан, а
конобар никада није узнемиравао
уваженог госта. „Њујорк” је, за-
хваљујући истоименом америчком
Осигуравајућем друштву, прора-
дио 23. октобра 1894. на углу Ели-
забетиног булевара и Дохањ улице. 
Велелепне фреске, мермерни сту-
бови, статуе, раскошни венецијан-
ски лустери и огромна, уоквирена
огледала са позлатом и данас красе

ово отмено здање. За нас је посеб-
но занимљиво што су 1901. на чело
кафане ступила браћа Хирш која 
су исте године наручила марш ка-
фане „Њујорк”. По свему судећи, 
најуспешнији у том подухвату био
је Евгеније Стојановић. Његова 
композиција посвећена је тада-
шњем директору Осигуравајућег 
друштва Њујорк – др Микши
Арањију.
Срби су радо посећивали и Хо-

тел „Енглеска краљица” који се 
налазио у данашњој улици Ферен-
ца Деака бр. 1 (негдашња Нађхид 
улица). Ова елитна кафана затворе-
на је 1916, а срушена 1940. године.
Кафана „Мичек” радила је бли-

зу пештанске српске цркве у улици 
Башћа. Како сазнајемо, ова мање
угледна крчма беше стециште мно-
гих студентских генерација мла-
дих Срба, па тако и текелијанаца.
Такозвана „Српска кафана”,

према чланку Милана Петровића, 
беше још једно од места где су се
окупљали пештански Срби. Не мо-
жемо бити сигурни да ли се ради о
истоименој кафани која и данас 
постоји у Улици Игнаца Нађа у
близини железничке станице Њуга-
ти. Међутим, овај ресторанчић већ
деценијама, сем имена, не поседује 
никакав српски карактер.
У Будиму је, несумњиво, најста-

рија и најпознатија српска кафана
„Код златног јелена” која се нала-
зи испод будимске тврђаве на Јеле-
новом тргу. Она је била познато 
стециште српских интелектуалаца
и књижевника, међу којима бисмо 
издвојили име Вука Караћића, Јо-
вана Пачића, Симе Милутиновића 
Сарајлије и Јакова Игњатовића. 

Опште је познато да је у првој по-
ловини XIX века власник ове гос-
тионице био Сима Игњатовић, 
стриц познатог српског романопис-
ца. Њега је наследио Алекса Мар-
тиновић. Касније су, према записи-
ма, власници најчешће били Не-
мци. Њен последњи српски влас-
ник, у периоду између 1902. и 1910. 
године, био је извесни Силард (Кос-
та?) Црногорац.

Драгомир Дујмов

Популарна литерарна кафана „Фијуме”

Некадашња унутрашњост знамените кафане „Централ”

Кафана „Код златног јелена” (десно) с почетка XX века
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ПИСМАПИСМА ИЗВЕСНОЈИЗВЕСНОЈ

Будимпешта, 28. јун 2007. 7

…И…И ТАЧКАТАЧКА
Пусто острво. Постоји једно пусто острво 

на Великој реци, узводно од града Б. које мо-
же да изнајми било који грађанин уморан од 
градске вреве, стреса на послу и бесциљних 
разговора, и да на том забаченом месту про-
веде неколико година као самотњак, под ус-
ловом да уредно шиша траву, чисти и поп-
равља малу брвнару која му стоји на распо-
лагању, брине о домаћим животињама, по-
музе козе и нахрани пилиће, и – што је нај-
важније – да ни са једним човеком за то вре-
ме не прозбори ни речи, и, гле чуда, упркос 
строгим правилима и редовној контроли, за-
интересованих грађана је све више и више, 
па су градске власти већ почеле да раз-
мишљају о могућности да и друга острва на 
Великој реци прогласе пустима и населе их 
самотњацима, како би на тај начин задо-
вољиле нагло нарасле потребе својих бира-
ча.

Још мало о водостају. Водостај Велике 
реке последњих година варира све више, те 
се велика вода час излива из корита и пре-
плави ниже, небрањене делове града, час 
спласне и постане скоро невидљива као не-
ки скромни поточић, па грађани Б. могу да 
пређу с једне на другу обалу пешке, и пес-
ника М. она све више подсећа на постарију 
госпођу која воли да једе, па кад баш прете-
ра са тежином баци се на строгу дијету, сте-
ше линију, па чак мало и претера, и кад ви-
ди да се скроз сасушила, онда крене да једе 
поново, док опет не почне да се разлива као 
тесто.

Милан Степанов

Владимир Величковић – 
француски академик

Српски сликар Владимир Величковић постао 
је пршле недеље и званично академик Француске 
академије лепих уметности на церемонији у се-
дишту ове институције у Паризу, којој су присус-
твовали француски академици, представници 
Србије и бројне званице. „Осећам усхићење, за-
нос и лични понос који желим да поделим са 
својом земљом Србијом”, рекао је Величковић у 
свом говору пред члановима Академије. Велич-
ковић, који више од 40 година живи и ствара у Па-
ризу, први је Србин који је ушао у Француску ака-
демију лепих уметности, четири века стару инс-
титуцију, која представља један од стубова фран-
цуског друштва и која има велику међународну 
репутацију. У изјави Танјугу после церемоније, 
Величковић је рекао да је за њега ово изузетна 
част да се нађе у институцији у којој су акумули-
рани векови културе, цивилизације и уметности. 
„Желим да дам допринос да и српска култура 
кроз мене буде заступљена у овој институцији”, 
рекао је Величковић. Церемонији на којој је о Ве-
личковићевој уметничкој каријери говорио ака-
демик Жак Тадеи, присуствовали су и српска ми-
нистарка за дијаспору Милица Чубрило, амбаса-
дор Србије у Француској Предраг Симић и ди-
ректор Културног центра Србије Живадин Мит-
ровић. Министарка Чубрило је рекла Танјугу да у 
име Владе Србије и свих грађана осећа велику 
част и поштовање према Величковићу који, и по-
ред тога што толико година живи у Француској, 
није заборавио да помене Србију и на овој цере-
монији у институцији која представља врхунац 
француских републиканских вредности. „Велич-
ковић је пример оних наших људи из дијаспоре 
који су интегрисани у француско друштво и пред-

стављају мост између Француске и Србије”, рекла 
је министар за дијаспору.

Обележавање стогодишњице 
рођења Петра Лубарде

Приближавањем стогодишњице рођења сли-
кара Петра Лубарде (1907–1974) која пада у јулу, 
захуктавају се и припреме у вези са обележа-
вањем овог јубилеја у Београду и у Црној Гори. 
Сада се зна да ће бити одржане две изложбе Лу-
бардиних слика. У Галерији „Београд” на Косан-
чићевом венцу заказана је изложба за 23. јул, а у 
галерији РТС-а, уз директан телевизијски пре-
нос, дан касније. Изложбу на Косанчићевом вен-
цу припрема кустос Здравко Вучинић, а ова пос-
тавка ће по његовим речима бити специфично 
подсећање на револуционарну изложбу Петра 
Лубарде одржану у Београду 1951. године у гале-
рији УЛУС на Теразијама.
Народни музеј на Цетињу такође се придру-

жује обележавању јубилеја, изложбом на сам дан 
Лубардиног рођења, 27. јула, а том приликом у 
сликаревом родном селу Љуботињ, биће отворе-
на спомен-кућа и постављена биста, дело вајара 
Павла Пејовића.

Припреме за Битеф
Под слоганом „И то је позориште” прошле не-

деље је у Скупштини града Београда најављен 
овогодишњи 41. Битеф који ће бити одржан од 15. 
до 30. септембра уз учешће трупа из Израела, 
Италије, Финске, Русије, Хрватске, Немачке, 
Мађарске, Словеније и Србије. Коселектори Јо-
ван Ћирилов и Ања Суша обећали су узбудљиво 
и храбро издање Битефа са једанаест представа у 
званичној селекцији које ће понудити другачији 
позоришни језик. Тандем селектора истакао је да 
овогодишњи избор обилује најразличитијим 
формама сценског изражавања, од екстремно 
савременог плеса до „новог циркуса” са фило-
зофским претензијама. „И све је то позориште”, 
рекао је Јован Ћирилов.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Нова освајања
Освајањима од 1342. до 1345. Душан је територијално раздвојио европ-

ске делове Византијског Царства. Солун додуше није успео да заузме, али 
је овај по значају други византијски град с копна био потпуно окружен Ду-
шановим територијама и само је морем могао одржавати везу с престони-
цом. Пред Душаном су се, према томе, налазила два дела Царства: један на 
југу који је почињао на северним границама Тесалије и Епира, и други на 
истоку, који је услед турских освајања Мале Азије практички био сведен на 
Тракију и околину Цариграда.
У том источном делу су се у време Душановог крунисања за цара води-

ле борбе између Јована Кантакузина и присталица младог цара Јована Па-
леолога. Када је почетком 1347. Кантакузин загосподарио Цариградом, он 
се није обрачунао са својим противницима него је узео власт као сувладар 
младог Палеолога. Византијске снаге су се на тај начин ујединиле, али ни 
уједињене нису могле да угрозе Душанове територије. Византинци су је-
дино успели да источно од Христопољског кланца изграде одбрамбену те-
риторију. Одатле су 1347. с турским помоћним одредом прешли у Душано-
ве области, опустошили их, али су се брзо и повукли. Други могући пра-
вац Душановог надирања водио је према југу.
Цар Душан је, заједно са царицом, крајем 1347. и почетком 1348. боравио у 

Светој Гори где је све манастире богато обдарио поседима и привилегијама. 
За време Душановог боравка на Атосу у Цариграду и у градовима на егеј-
ској, јонској и јадранској обали завладала је куга. Међу жртвама куге 1348. 
био је и намесник Епира и Тесалије Јован Анђео, лојални присталица Јована 
Кантакузина. Његова смрт је повећала пометњу коју је у овим провинцијама 
изазвала епидемија па је становништво масовно почело да бежи.
Такво стање у тим провинцијама Византијског Царства пружило је при-

лику цару Душану да пошаље војску и поседне те области. Освајање је за-
вршено до новембра 1348, али појединости о војним операцијама нису поз-
нате. Изгледа да су неки градови пружали отпор, док су се други предали. 
Великаши у Тесалији прихватили су српску власт без отпора, рачунајући 
да ће на тај начин сачувати своје поседе и привилегије.
После освајања Епира и Тесалије Душанова држава се проширила до 

Коринтског залива, где се граничила са Атинским Војводством које је би-
ло под влашћу Каталанаца. Византијском цару Јовану Кантакузину је ос-
тала само шира околина Цариграда, јер 1348. његова власт није признава-
на ни у Солуну. Предраг Степановић

Људи са списка

У jeсeн 1991. нa рaдиjу смo, у нoћним сaтимa, рaдили кoнтaкт прoгрaм 
нa тeму нове eмигрaциje. Билa je идeja дa сe слушaoци jaвe и нaбрoje 
нaм свoje приjaтeљe, рoђaкe, пoзнaникe кojи су одлучили дa нaпустe 

зeмљу. Тада Југославију. Избeгавали смo свa успутнa oбрaзлoжeњa кoja су 
билa вишe нeгo jaснa. Билo нaм je дoвoљнo дa, пoслe двa сaтa, прочитaмo 
списaк нaдимaкa и изaбрaнe дeстинaциje (Мaркo Лoндoн, Тaњa Сиднеј, 
Ирeнa Мaдрид, Зоран Стокхолм…). Утисaк je биo дрaмaтичaн.
Сада, пoслe тoликo гoдинa, кao дa сaм сe пoнoвo сусрeo сa тим спискoм. 

Oткрио сам да се на једној интернет страници дoписуjу људи из свих 
дeлoвa свeтa, са зajeдничким пoрeклoм и jeзиком. Пoслeдњих нeкoликo гo-
динa чуо сам све o кризи, рaту, узрoцимa, тeрaпиjи, oсвeстиo сaм сe и 
oнeсвeстиo нeкoликo путa, aли још нисaм чуo кaкo сви ти људи са списка 
живе у својим удaљeним грaдoвимa, јесу ли и колико прихвaтили другу кул-
туру, штa им смeтa, штa oбoжaвajу, дa ли имajу приjaтeљe, пoд кojим 
услoвимa би сe врaтили у родни крај, штa им нeдoстaje… Веб страница на 
коју сам случајно налетео, дала ми је одговоре на нека од ових питања.
Милo из Пaризa пише дa je jaкo тeшкo прoнaћи oсoбу кoja сe нeћe зaчу-

дити кaдa ви, бeз икaквoг пoвoдa, чaшћaвaтe вeчeру (a jeл’ имaм и ja oбaвe-
зу дa слeдeћи пут плaтим тeби?).
Сaњa из Милaнa објашњава дa je пoтпунo нoрмaлнo дa сa дoбрoм другa-

рицoм дoгoвaрaтe кaпућинo двe нeдeљe рaниje (дa видимo штa кaжe oр-
гaнajзeр?!). Jeдaн бивши брejкдeнсeр, трeнутнo стaнoвник Љубљaнe, кунe 
се дa гa никo зa осам гoдинa ниje пoзвao у кућу. Ђoрђe кojи живи у Тoскaни, 
кaжe дa му приja oдсуствo билo кaквe aгрeсивнoсти. Милка причa дa je у 
Бeчу зaбрaњeнo трубљeњe aутoмoбилскoм сирeнoм у сaoбрaћajу.
Мaркa из Мajaмиja нeрвирajу Кубaнци (дa гa oфирaм – нoси три кajлe, 

рaскoпчaну кoшуљу дo пoлa груди и хoдa кao Трaвoлтa). Дулe сa Хaвaja 
кaжe дa му je „дo jaja” – зaвршeн цитaт.
Ја из прикрајка дописујем како моју књигу о нашим странствовањима ни-

су хтели да разумеју само ретки, којима је у животу изгледа све потаман.
И тако, још много утисака из Пoртугaлa, Изрaeлa, Eнглeскe, Нeмaчкe, 

Jaпaнa, Aмeрикe… Сви са исте листе, проширене и допуњене петнаесто-
годишњим туробним међувременом.

Твој Драган
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Како Руси кажу

И последњи предлог нацрта резолуције о 
Косову, који су у Савету безбедности Уједиње-
них нација представили амбасадори САД и зе-
маља Европске уније, доживеће неуспех пош-
то је амбасадор Русије у УН одбацио предло-
жену резолуцију, описујући је као веома лоше 
решење.
Текст предвиђа временски ограничен наста-

вак преговора Срба и Албанаца. Албанцима и 
Србима остављена су додатна четири месеца 
да покушају да преговорима дођу до решења 
статуса Косова. Ако за тих 120 дана не дође до 
договора, аутоматски се примењују одредбе 
Ахтисаријевог плана о надгледаној независ-
ности. Заменик амбасадора САД у УН Алехан-
дро Волф изразио је наду да ће становници Ко-
сова имати разумевање за нови предлог јер он, 
како је рекао, испуњава очекивања о независ-
ности. Што се Београда тиче, он, наравно, дели 
ставове званичне Москве.
Министар за Косово и Метохију Слободан 

Самарџић изјавио је да Србији није потребна 
нова резолуција пре наставка преговора, пого-
тово не резолуција која би орочавала прегово-
ре и унапред одређивала њихов исход.

„Резолуција не даје подстрек албанској стра-
ни да преговара, већ јој даје погрешан сигнал 
да треба да се само стрпи четири месеца до ко-
начне одлуке, с тим што би било загарантова-
но да ће ту коначну одлуку, а то је надзирана 
независност Косова, прихватити Русија, па чак 
и Србија”, каже он.

Оно о чему се у Србији пуно говорка а мало 
зна јесте нови документ, који је српска влада 
предала амбасадору Русије у Београду, а који 
садржи предлоге Србије за даље преговоре о 
решавању питања Косова. Циљ тог предлога је 
давање иницијативе руској страни пред разго-
воре америчког и руског председника. Судби-
на Косова, по свој прилици, у великој мери за-
виси од разговора Буша и Путина, почетком ју-
ла у Мејну.
Неки аналитичари кажу да је нови нацрт 

резолуције о Косову, који су предложиле 
САД и ЕУ, покушај да се измери шта је то 
што би задовољило Русију. То је, заправо, 
последњи покушај уочи сусрета Буш-Путин 
после којег ће се ствари интензивирати и ићи 
ка компромису.
Иза сваке резолуције остаје нови текст 

који је све ближи руским интересима, па се 
тако у последњем Косово више не дефини-
ше као посебан случај. Београд треба да 
почне да размишља о новим координатама, 
како да своје идеје оствари посредством 
других, а не у директном разговору са Ал-
банцима.
Други сматрају да је за Србију свако про-

лонгирање проглашења коначног статуса Ко-
сова добро јер је време, поред Русије, њен нај-
већи савезник. Сваки месец који протекне зна-
чи трошење ентузијазма и политичке воље да 
Косово постане независно. Веома је важно и то 
што се, по том питању, уочавају и знаци замо-
ра у западном јавном мнењу. Сада је за Београд 
најважније да задржи добре односе и парт-
нерство с Москвом и усмери дипломатску ак-
тивност на земље ЕУ које пружају тихи отпор 
независности, а то су Грчка, Словачка, Шпа-
нија, Пољска и Румунија.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Офанзива САД у Ираку

Средином прошле недеље, под окриљем 
ноћи, уз ваздушно бомбардовање, трупе САД у 
Ираку започеле су највећу офанзиву после ин-
вазије у марту 2003. на ту земљу. Циљ напада 
је, како се саопштава, уништавање упоришта 
Ал Каиде у зони града Бакубе, око 40 киломе-
тара североисточно од Багдада. У операцији је 
учествовало око 10.000 америчких војника, 
чија команда тврди да су до свитања првог дана 
офанзиве убијена 22 припадника „антиирачких 
снага” у које се убрајају герилци повезани са 
мрежом Осаме бин Ладена. Атак је произишао 
из процене, како се наговештава, да је Ал Каи-
да ојачала у Ираку, иако је тамо није било кад је 
рат почео пре више од четири године и кад је 
Вашингтон погрешно тврдио да је бивши ре-
жим у Багдаду с њом одржавао тесне везе. Про-
глашени глобални рат против тероризма тако 
се опет враћа на почетну мету. Окривљена за 
атентате отетим путничким авионима 11. сеп-
тембра 2001. на Њујорк и Вашингтон, Ал Каида 
је била повод за инвазију мултинационалне ко-
алиције на челу са САД, под окриљем УН, на 
Авганистан где су јој била главна упоришта. 
Сада се у њој види главни распаљивач сукоба у 
Ираку.

Шездесети рођендан Руждија
Салман Ружди прославио је прошле недеље 

60. рођендан. „Салман Ружди је мртав”, обја-
вио је истог дана у Техерану посланик иранског 
парламента Меди Кухазада, подсећајући да је и 
даље на снази смртна казна коју је британском 
писцу индијског порекла изрекао пре 18 година 
ајатолах Хомеини. Тада, у фебруару 1989. годи-
не, ирански врховни верски вођа издао је фатву 
и преко Радио Техерана упутио позив свим мус-
лиманима да убију аутора „Сатанских стихова” 
због увреде ислама, а сада се поновљени позив 
чује после додељивања племићке титуле „са-
танском Руждију”. Екстремистичка Организа-
ција за чување успомене на мученике мусли-
манског света расписала је и награду у висини 
од 150.000 долара за убиство Руждија, наводи 
лондонски „Тајмс”. После Хомеинијеве пресуде 
Салман Ружди се скривао десет година. Ајато-
лах је умро не повукавши фатву, али је ирански 
министар спољних послова обећао 1998. годи-
не Робину Куку, тадашњем британском шефу 
дипломатије, да Иран неће применити казну. 
Ружди је отад почео да се појављује у јавнос-
ти.

Ђелићева надања
Вицепремијер Србије Божидар Ђелић се, пос-

ле посете Бриселу, нада да Србија следеће године 
може постати кандидат за чланство у ЕУ. Србија 
би под тим условом до краја мандата ове владе, 
односно 2010. или 2011, добијала новчану подрш-
ку какву данас добија Бугарска (1,6 милијарди 
евра). Вицепремијер такође тврди да ће се Србија 
од 1. јануара следеће године наћи на белој шен-
генској листи.

Србија улаже у Косово
Влада Србије је одлучила да за Косово из буџе-

та издвоји додатна средства, 5,4 милијарди дина-
ра. Очекује се да ће од тих средстава за инфра-
структурне пројекте бити употребљено 1,4 ми-
лијарди динара, а у владином саопштењу стоји 
да ће то „омогућити бољи живот грађанима на 
Косову”.

Условна слобода за Шишића?
Адвокат мајора Емира Шишића, пилота ЈНА 

који је због обарања хеликоптера Европске зајед-
нице у Италији осуђен на 15 година затвора, под-
нео је захтев за његов условни отпуст.
Шишић је издржао више од пола казне, а од 

новембра прошле године налази се у затвору у 
Сремској Митровици.

Међусобни обрачуни Палестинаца

Сукови између палестинског 
Хамаса и Фатаха

Маскирани наоружани мушкарци, припадни-
ци радиклног крила палестинске организације 
Хамас, упали су прошле недеље у седиште без-
бедносних структура под руководством палес-
тинских обавештајаца Фатаха, извлачили их јед-
ног по једног и хладнокрвно стрељали. Неке чак 
и у присуству породица. Екипе Хамасове телеви-
зије Ал Акса директно су преносиле убиства за 
њих најомраженијих војних команданата Фата-
ха. Пуцњава, експлозије, рушевине, егзекуције, 
претвориле су Газу у ратну зону без правила, 
преносе очевици који очајно покушавају да се из-
вуку из пакла.
Све је почело претпрошлог понедељка, а већ у 

четвртак са зграде у којој су седели Абасови нај-
важнији људи завијорила се зелена застава Ха-
маса. Портпарол исламиста Ислам Схахаван је 
изјавио: „Наступила је ера правде и исламске 
владавине.”
Досадашњи биланс крвавих обрачуна је преко 

стотину погинулих и убијених Палестинаца на 
оба стране. Били су то најгори дани за Палестин-
це од смрти Јасера Арафата пре три године. Сада 
су хамасовци у Гази, а председник Палестинске 
управе Махмуд Абас и његови фатаховци на За-
падној обали. Тако често помињано решење ви-
шедеценијског палестинског проблема са Изра-
елом, названо „две равноправне државе”, као 
проклетство, надвија се сада, али поделом Па-
лестинаца на две физички одвојене територије, 
Западну обалу и Газу.
У Јерусалиму звоне на узбуну. Израелски пре-

мијер Ехуд Олмерт хитно је отпутовао у Вашин-
гтон. Он и амерички председник Џорџ Буш об-
знанили су свесрдну подршку председнику Аба-
су и његовој привременој влади из које су избаче-

ни сви хамасовци. Ваља спасавати ситуацију да 
не измакне контроли. Брже боље Запад је укинуо 
ембарго на финансијску помоћ, који је уведен на-
кон прошлогодишње победе Хамаса на изборима 
у Гази. Из Беле куће је саопштено да је Абас 
„председник свих Палестинаца”, док је Олмерт 
изјавио да је спреман да настави преговоре о ми-
ру са Абасом, и са новом владом са седиштем у 
Рамали.
На челу кабинета сада је, уместо хамасовца 

Исмаила Ханијеа, Салам Фајад, независна лич-
ност. Рођен у Тулкарему на Западној обали, 
Фајад је крајем осамдесетих до средине деведе-
сетих радио у Светској банци и био представ-
ник Међународног монетарног фонда за Палес-
тину до 2001. године. Из Газе је одмах узвраће-
но да је циљ састанка у Вашингтону уништење 
Хамаса.
Председник Буш је поновио да је Вашингтон и 

даље посвећен идеји стварања независне палес-
тинске државе, у чему га је подржао Ехуд Ол-
мерт. Дан раније државни секретар Кондолиза 
Рајс је обећала обнову пуних дипломатских од-
носа САД са палестинским властима. Рајсова је, 
додуше, најавила и 40 милиона долара помоћи за 
УНРВА, агенцију УН која допрема помоћ Гази, а 
са израелске стране стижу вести да ће коначно 
(за Абаса) бити ослобођена замрзнута средства 
од пореза које јеврејска држава убире у име Па-
лестинске аутономије. Реч је о 800 милиона дола-
ра.
Како даље? На то питање нема јасног одгово-

ра. У оптицају је више сценарија. Постоји могућ-
ност да обруч око Газе ослаби Хамас дотле да 
Египат буде замољен да преузме администра-
цију над Газом, а Јордан над Западном обалом, уз 
рачуницу да би на то пристао Фатах. За Израел 
би проблем био решен. Нема палестинске држа-
ве. Други сценарио предвиђа да арапске владе 
изврше утицај на обе стане да превазиђу непри-
јатељства и поново уђу у заједничку владу. Трећа 
могућност би била да Хамас чак преузме контро-
лу и над Западном обалом, што би било најгоре 
по Израел. У том случају јеврејска држава би мо-
рала да војно реагује. Велики нови рат био би не-
избежан.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Клементина скитница
Већ сам помињао ту кучку, у једној од 

претходних епизода ове рубрике што низ воду 
тече. Али тад беше жива, и изнад свега воле-
ше слободу. Признајем, и то ме највише тиш-
ти, да прижељкивах њену смрт. Јер нервира-
ла ме, како то само невезано куче може да не-
рвира власника неограђене куће.
Не могах поднети њен трк преко мојих за-

сада, кад год би путем прохујао аутомобил, 
или се комшијски пси усудили да кроче даље 
од своје капије. Ох, како би се само устреми-
ла преко мог лука, тада још немах паприке, 
која је нежна и сигурно би страдала, док лук 
трпљаше. Не могу да се сетим шта ми је уп-
ропастила, јер кад год бих се на њу бацио гру-
меном земље, или омањим каменом, никад је 
не погодивши, обилазећи домен не налазих 
знатнија оштећења. Клементина као да леб-
деше над шаргарепом, першуном, грашком, 
кромпиром и кромпировом златицом, зеле-
ном салатом, местимичним блатом. И онда 
би се мало разлајала, мало би се разјурцала, 
па би се опет, као да је нисам клео, крај мојих 
ногу, шапом пред шапу, стазом од жуте циг-
ле до куће вратила. Скитница беше, али ста-
новаше код мене, чак јој и кућицу склепах, али 
је не мазих, и никад јој не тепах, јер беше 
најружнији створ на свету. Клемпава, лиња-
ва, с погледом џанкија пред кризу, жељна љу-
бави, или бар коске, само нешто уснама да је 
близу. А ја, ја ни за њене штенце не имах не-
жности, а не за дртину попут Клементине, 
и одмах јој ставих до знања да ме са својим 

потомством мине. И заиста, оштенила се 
крај куће неког викендаша, али се кучићи 
идући за мајком ускоро појавише код мене. Не 
могу да кажем да су ми правили велике про-
блеме, али свеједно, ја сам био љут. Бринуо 
сам из будућности проблеме, шта ће се деси-
ти кад ови у псе израсту (и друге сличне ди-
леме). И док моја супруга настојаше да ме 
убеди да скитницу одведемо на стерилиза-
цију, а деца мољаху да упркос свему задржи-
мо скота, ја се све надах неком шинтеру, јер 
нисам имао појма каква је то дивота. Срећа 
да тог дана бејасмо на мору. Јер неко као да 
слушаше моје мисли, те пријави на надлеж-
ном месту како се у том и том крају нека џу-
кела без огрлице мота. И држава Србија, 
уређена по строгим правилима реда и зако-
на, посла полицијску патролу. И блокираше 
пут. Из других кола изађе човек наоружан и 
крут. Клементина ту беше, чуваше ми дом, и 
свих седам кучића са њом. А они јој дадоше 
да једе. И док сви беху око зделе, полицајац 
запали цигарету, а шинтер откочи пушку. 
Прво убише мајку, која одскочи од земље, и 
паде на њушку. Онда следећем пуче теме, а 
једно штене шмугну у шуму. То вече паде ки-
ша какву не памте у овом делу света. И сва 
се крв спрала у земљу да газди не смета, кад 
се са летовања поцрнео врне.
Одмах ми беше чудно што нема наказе да 

ме сретне, и док је терам да скакуће од среће 
ко да је свима јасно како је волим лудо. И само 
чауре нађох, и причу чух од комшинице Мире. 
И пар описа од чика Славка. Сва срећа, ка-
жем, да ме службеници прате, да се зна кад 
ћу бити одсутан, и да се у држави води рачу-
на да се кућни љубимци не убијају на очиглед 
деце.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Са Русијом треба бити опрезан. Када грлите 
великог медведа можете бити угушени.

Оли Рен,
европски комесар за проширење

Не можемо да преживимо ни у региону ни у 
Европи без сталне интеракције, а ако не будемо 
ишли у сусрет глобализацији – пропашћемо. Ар-
гумент да нам неко пружа помоћ зато што же-
ли да оствари своје интересе једноставно не 
стоји. Иван Вејвода,

директор Балканског фонда за демократију

Док сам пролазио Тргом жртава фашизма, 
око 15 часова напали су ме с леђа, двојица мла-
дића наоружана бејзбол палицама и металном 
шипком. Један ме је ударао по бубрезима. Ја сам 
пао, тада је дошао други и ударио ме шипком по 
колену, у којем је нешто пукло. Тукли су ме једно 
пет минута. Блашко Темуновић,
председник Хрватско-буњевачко-шокачке странке 

којег су у центру Суботице уз националистичке 
увреде претукле две особе.

Људи очекују опипљиву корист од странке: не-
писмени да постану курири у некој сеоској опш-
тини, а образованији да буду министри.

Зоран Живковић,
бивши премијер Србије

Од тренутка хапшења нисам порицао да сам 
ја то смислио и да сам био свестан шта радим, 
али ми је тада свест била помућена због болес-
ти, па сам на тај начин хтео да скупим новац за 
лечење. Гојко Самарџић,
првооптужени за фалсификовање карата за превоз 

Градског саобраћајног предузећа (ГСП) чија је 
група кривотворила пет милиона карата за превоз 

чиме су ГСП оштетили за 128 милиона динара

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

ЕПС уочи приватизације

Изградња нових 
термоелектрана

После више од две деценије, колико је прошло 
од завршетка термоелектране „Костолац Б”, пос-
ледње велике инвестиције у српску електропри-
вреду, из ЕПС-а, сада уочи очекиване приватиза-
ције, најављују старт новог инвестиционог цик-
луса. „Већ наредних година, са стратешким пар-
тнерима кренућемо у изградњу нових електрана 
и отварање нових рудника. Један од најважнијих 
пројеката са листе планираних свакако је из-
градња нове електране снаге 700 мегавата код ТЕ 
Колубара Б”, каже за „Политику” генерални ди-
ректор ЕПС-а Владимир Ђорђевић, додајући да 
ће у овакве пројекте у наредне две деценије, пре-
ма садашњим плановима, бити уложено око 3,2 
милијарде евра.
Консултанти, ангажовани да припреме тен-

дерску документацију за избор стратешког парт-
нера за изградњу нових електрана, завршили су, 
каже Ђорђевић, деведесет одсто посла. Он обја-
шњава да су Србији потребне нове електране и 
због затварања неколико термоблокова који су 
стари и по четрдесет година. Тако ће осим за из-
градњу нове термоелектране Колубара Б, ЕПС 
тражити и партнера за градњу блока три, снаге 
700 мегавата на локацији ТЕ „Никола Тесла Б”. 
Реализација оба пројекта коштала би око 1,4 ми-
лијарде евра.

„Планирана улагања обезбедила би довољно 
струје за потрошаче у земљи и отворила могућ-
ност да Србија од увозника постане извозник. 
Такође, улазећи у нову развојну фазу, која под-
разумева и изградњу ових производних капаци-
тета и тржишни начин пословања, ЕПС ће се 
далеко офанзивније укључивати у регионално и 
паневропско енергетско тржиште”, истиче 

Ђорђевић. По његовим речима, циљ ЕПС-а је да 
постане значајан играч на регионалном тржиш-
ту, атрактиван партнер за заједничка улагања у 
пројекте који су од интереса за југоисточну Ев-
ропу.
За остварење тих циљева је, додаје, потребно 

да ЕПС до краја године почне припреме и за про-
мену статуса, да би прво од јавног предузећа 
постао акционарско друштво затвореног типа у 
стопостотном власништву државе. „Када влас-
ник одлучи и створе се услови, јасно је да следи 
подела деоница запосленима у ЕПС-у, али и за-
посленима у здравству, просвети, култури… 
који нису добили акције у установама у којима 
су радили или раде. То би био почетак власнич-
ке трансформације ЕПС-а”, истиче Владимир 
Ђорђевић.
Генерални директор ЕПС-а сматра да ће из-

лазак ове државне компаније на берзу утицати 
на њено оживљавање и свеукупни раст при-
вредних активности у држави. „У окружењу 
има неколико добрих примера трансформације 
јавних предузећа у акционарско друштво. Нај-
важније је да власник утврди шта хоће са ЕПС-
ом и да се онда полако и опрезно иде ка том 
циљу”, закључује је Ђорђевић, у изјави за лист 
„Политика”.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА Ремонт преводнице
На Хидроелектрани „Ђердап 2”, на 

Кусјаку код Неготина, у току је шестоме-
сечни генерални ремонт бродске превод-
нице. Последњи пут она је ремонтована 
пре осам година и у међувремену је кроз њу 
прошло 12.000 пловила. Док радови не буду 
завршени, како се планира 1. октобра ове 
године, српски и страни бродови прола-
зиће кроз преводницу на румунском делу 
Хидроелектране „Ђердап 2”. У току је ге-
нерални ремонт хидрауличне и електро 
опреме, а пражњење канала биће иско-
ришћено да се он очисти од вишегодишњег 
наноса муља.

Вицеви
Диже момак у теретани тегове. И прилази му 

плавуша и пита га:
• Ћао слаткишу, шта радиш у суботу?
• Леђа и ноге.

Сунчали се Црногорци на нудистичкој плажи, 
кад један каже другом:

• Чуј, па ти си стварно обдарен… а што га не 
би покрио листом и наплаћивао гледање 1 
ЕУР?
Учини он тако, покрио га листом и стао, напра-

вио се огроман ред жена, све знатижељне да виде 
то чудо, убацују у кошарицу по 1 ЕУР, кад једна 
у реду каже:

• Чуј, стварно ти је велик, шта мислиш да скок-
немо горе у хотел до моје собе на сат-два?
Он ће на то:
• Е, мала, да је мој хтео радити, не би просио!

Каже један Црногорац другом:
• Данас сам радио!
А други ће на то:
• Ма немој, а ђе ти је антена?

Једном давно живео један младић, заљубио се, 
па питао девојку:

• Хоћеш ли се удати за мене?
Девојка је одговорила:
• Не!
И тако је младић живео срећно до краја живо-

та, ишао у лов, ишао у риболов, играо кошарку, 
гледао фудбал и пио пиво кад год је пожелео…

Шта каже професор Правног у Крагујевцу?
• Јесам ли ти већ петсто евра пута рекао да не 

долазиш неспреман на испит?
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Успешно завршени матурски испити

Т ропска врућина није била на-
клоњена маурантима. Међу-
тим, несносна жега није омела 

матуранте да докажу своје способ-
ности и покажу стечено знање. Ус-
мени део матурских испита почео је 
19. јуна, а додела сведочанстава је 
извршена 21. јуна, у зборници Српс-
ке гимназије где се окупљенима об-
ратио Милан Степанов, председник 
матурске комисије, изговоривши 
најважнију реченицу да су сви ма-
туранту успешно положили испит 
зрелости. Затим је сумирао пола-
гање матуре и поделио похвале. Та-
ко је општа похвала припала Ивани 
Вујатов и Наталији Петровић. Пох-
валу из историје добио је Рубен Де-
метер, а из народописа – Мирјана 
Путник, Зорица Јегер и Тијана Ви-
дицки. Похвалу из физичког васпи-
тања примили су Никола Лато и Не-
мања Булатовић, док је похвала из 
мађарског додељена Радојки Фила-
ковић и Лазару Которчевићу.
Затим се матурантима обратила 

директорка Катица Рус. Она им је 
честитала на положеним испитима, 
пожелевши много среће у животу. 
Разредне старешине Видосава Сво-
бода и Кристина Бекић могу бити 
задовољне са успехом, а такође и за-
меник директора Ксенија Марков 
која је била одговорна за обављање 
матурских испита.
Надамо се да ће ова генерација 

матураната за неколико година 
представљати нови нараштај српске 
интелигенције у Мађарској. Нека 
нам поштовани читаоци опросте 
што смо овај пут искључиво потра-
жили матуранте из Мађарске, који 
су, верујемо, залог наше, овдашње, 
будућности. Наравно, нећемо забо-
равити ни ученике из Србије, који 
су у нашу средину донели савреме-
ни српски језик и који су се својим 
талентом одавно доказали.
На постављено питање о матури 

и о будућности, наши матуранти су 
рекли следеће:

Ивет Лискаи
(Батања): „У 
првој години ми 
је било јако теш-
ко у Српској 
гимназији, тада 
сам хтела да се 
вратим кући. 
Нисам много 
волела бити у 
Будимпешти . 
После разгово-

ра са тетком Даницом Царић, јако пу-
но сам размишљала да ли да останем 
у Пешти или да одем. После 9. разре-
да сам одлучила да ћу остати и обећа-
ла сам тетки и мами да ћу завршити 
ову школу. Друга година је била лак-
ша за мене, а у 11. разреду је било још 
лепше, а последња година је најбрже 
прошла. Сада већ могу рећи да сам се 
јако добро осећала овде и више пута 
сам остала и преко викенда у дому. 
Желела бих наставити овде 13. годи-
ну, туризам, и да будем смештена у 
Српском ђачком дому. Матура је би-
ла тешка, била сам јако нервозна, али 
је успешно прошла.”

Тијана Видиц-
ки (Будимпеш-
та, пореклом из 
Батање): „Три-
наест година 
сам провела у 
п е ш т а н с к о ј 
 Српској школи, 
јер сам овде по-
чела и забави-
ште. Мало је и 
много било. Ле-

по је било, добра је генерација била 
ова. Најлепше су ми биле екскурзије 
и добро друштво. До краја 12. разре-
да са свима смо се лепо слагали и 
дружили. Моја разредна, Видосава 
Свобода, била је феномелна! Увек 
нас је потпомагала. На матури није 
било много тешко, али је потребна 
била и срећа. Ја баш нисам имала 
срећу, јер сам вукла оне теме које ми 
нису легле. Из српског нисам мора-

ла полагати јер сам положила ОК-
ТV. Школовање ћу наставити у 
Пешти на Вишој економској школи.

Зорица Хра-
нислав (Ловра): 
„Супер ми је 
било у школи. 
Највише ћу се 
сећати на 
друштво и на 
разредну Видо-
саву Свободу. 
На матури је би-
ло тешко. Пла-
нирам да учим 

у Будимпешти, да упишем вишу еко-
номску школу, одсек за финансије.”

Ненад Алексов
(Ловра): „Јако је 
добро било у 
Српској гимна-
зији а и у дому. 
Боље је било 
становати у до-
му него сваки 
дан путовати, а 
овде смо поста-
ли и блискији. 
На матури је 

било добро, мало је било тешко. Још 
не знам тачно где ћу наставити 
учење.”

Зорица – Лола 
Јегер (Помаз): 
„Јако сам се 
плашила на ма-
тури, имала сам 
трему, али када 
сам ушла и вук-
ла прву тезу, 
онда сам се све-
га сетила и није 
било тако теш-
ко. Тринаест го-

дина сам била овде у Српској шко-
ли. Стекла сам јако пуно пријатеља 
и сви су ми били као да су ми браћа 
и сестре. Када сам стигла кући, тек 
сам тада схватила да сам положила 
матуру. Желим да студирам тури-
зам, овде, у Будимпешти.”

Милан Бала-
тинац (Ерд, по-
реклом из Сан-
това): Планирам 
да наставим на 
13. години, да 
постанем водич, 
а наставићу да 
тренирам и ва-
терполо. Одлич-
но ми је било 
овде у Српској 

гимназији, само ми је било мало ду-
гачко. Јако сам се плашио на матури 
али сам успео положити испите.”

Лазар Которче-
вић (Будимпеш-
та, пореклом из 
Ловре): „Трина-
ест и по година 
сам провео у Ср-
пској школи јер 
сам овде пошао 
и у забавиште. 
Добро ми је би-
ло овде, али ни-
сам у стању да 

нашу школу упоредим са другим 
гимназијама, пошто их не познајем. 
Прошлогодишња екскурзија у Црној 
Гори ће ми сигурно остати у сећању. 
На матури је било добро. Најтежи ми 
је био мађарски. Уписаћу се на Уни-
верзитет ЕLТЕ, овде у Будимпешти, 
на природно-математички смер.”

Мирјана Пут-
ник (Шумбе-
рак): „Овде у 
Пешти ми је би-
ло лепо али је 
било и лоших 
тренутака. На 
почетку прве 
године сам хте-
ла да се вратим 
кући, али сам 
се, после неко-

лико дана размишљања, вратила и 
наставила да учим у Српској гимна-
зији. Дружење је било лепо а и екс-
курзије. Нисам зажалила што сам се 
вратила.”

Радојка Фила-
ковић (Санто-
во): „На почетку 
ми је било теш-
ко. Прва година 
је била најтежа, 
а после сам се 
навикла и стек-
ла нова прија-
тељства. У суш-
тини било је ја-
ко лепо. Желим 

да студирам комуникацију и медије. 
На матури сам била нервозна, моја 
мајка Катица је недељу дана постила 
да бих успешно положила матуру.”

Никола Лато 
(Будимпешта, 
пореклом из 
Сантова и 
Ловре): Укупно 
сам био четрна-
ест година овде 
на Тргу ружа. 
Јако сам се лепо 
провео у Срп-
ској школи. На 
матури је било 

прилично мирно. Нисам се нервирао 
као већина. Све је лепо и успешно 
прошло. Наставићу школовање у 
Пешти. Желим да упишем Вишу 
економ ску школу или ДИФ. Друшт-
во и пријатељство ми је било најлеп-
ше.” Д. Д.
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Програми Батањског српског кампа 2007
24. јуни – недеља, у 19 сати

Концерт и плесачница балканских игара са ансамблом „Право” из 
Бекешчабе

27. јуни – среда, у 19 сати
Концерт фолклорног ансамбла „Ловра” из Ловре уз пратњу оркестра 

„Дунавски бисери”
29. јуни – петак, у 19 сати

Завршно вече „Батањског српског кампа 2007”
Организатори срдачно позивају и очекују све заинтересоване госте

Културни и документацини центар Срба у Мађарској

Српска православна епархија будимска, Самоуправа Срба у Мађар-
ској, Српска самоуправа у Будимпешти, Културни и документацио-
ни центар Срба у Мађарској и Српска самоуправа у Сентандреји 

срдачно Вас позивају на свечано
обележавање Видовдана

које ће се одржати 28. јуна 2007. (четвртак) у Сентандреји
Програм:

17:00 – Вечерње у сентандрејској Саборној цркви
17:30 – Помен код крста Цара Лазара у Сентандреји

18:00 – Отварање изложбе „Икона и слика – Сентандреја 2007”
Музеј Српске православне епархије будисмке

(Сентандреја, улица Патријарха 5)
19:00 – Концерт мешовитог хора

Панчевачког српског црквеног друштва
(Диригент: Вера Царина)

Саборна црква у Сентандреји
(Сентандреја, Улица Патријарха 5)

Распоред видовданских свечаности
у Будимпешти

28. јуна 2007.
10.00 часова – Света литургија у Храму светог великомученика 

Георгија
12.30 часова – Полагање венаца уз пригодни програм код спомен-

плоче деспота Стефана Лазаревића у Будиму (Országház u. 9.), у орга-
низацији Српске самоуправе у Будимпешти, Српске самоуправе Бу-
димград – Будимпешта 1. кварт и Удружења „Српски форум”

Дан села у Ловри
30. јуна 2007.

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

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

одржан ове године у Будимпешти, од 22. до 29. јула. Могу се пријавити 
деца од 6 до 16 година која су активна у Цркви и похађају веронауку. За-
једно са свештеницима-вероучитељима и искусним васпитачима, деца 
ће бити смештена у ђачком дому 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 руч-
ног рада и осталих душекорисних занимања. У оквиру разоноде пред-
виђена су и купања у градском базену и излет у Сентандреју и Српски 
Ковин, где су приређeна прва три наша веронаучнa кампа. Главна тема 
овогодишњег кампа је: „Свети Сава – наш први учитељ”. Камп се завр-
шава са св. Архијерејском Литургијом и заједничким св. Причешћем и 
изложбом о прегледу рада наших ранијих 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 30. 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

Слушајте Радио Срб
Једносатним информативним из-
дањем, састављеним од разних 
говорних прилога, јавља се Радио 
Срб – интернет радио српске за-
једнице у Мађарској. Радио Срб 
своје информативне емисије еми-
тује сваког петка од 17 до 18 часо-
ва, а можете их чути у било је које 

време на сајту:
www.szerb.hu

Мађарски институт за просвету расписује
Фото конкурс под насловом

„Прошлост и садашњост наших народности”
Услови учешћа су:

1. категорије:
• документациона фотографија

• уметничка фотографија
• репортажна фотографија

2. може се послати максимум 15 фотографија, црно-беле или у боји
3. величина фотографија – 13х18 цм

4. на позадини сваке фотографије треба да пише редни број, име 
ствараоца, поштанска адреса

5. приликом конкурисања треба испунити формулар
Рок предаје фотографија:

30. новембар 2007.
Све информације:

Magyar Művelődési Intézet
Képzőművészeti Lektorátus

1011 Bp. Corvin tér 8. Lukács Mária
tel: 225-6043, 225-6041

www.erikanet.hu
e-mail: lukacsm@mmi.hu
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(приредили Раша Перић, Љубица Ђидић, Крушевац, Багдала, Београд, 
Апостроф, 1998.)
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ван Зоговић) Загреб, Накладни завод Хрватске, 1949.

МАТАВУЉ, Симо: БАКОЊА ФРА БРНЕ. Београд, Просвета, 1953.

МЕМОАРИ XVIII И XIX ВЕКА (избор предговор и редакција Мило-
рад Павић). Нови Сад, Матица Српска, Београд, Српска књижевна за-
друга, 1964.

МИСЛИ СРПСКИХ ПИСАЦА. Одабрао и приредио Стојан Ристић. 
Ниш, Просвета, 2003.

РАДОЈЧИЋ, Ђорђе Сп.: Старо српско песништво IX – XVIII века. 
Крушевац, Багдала, 1946.

СТЕПАНОВИЋ, Предраг: ЖИВЕТИ У МОХАЧУ (роман погранич-
ни). Београд, Удружење књижевника Србије, Будимпешта, Задужби-
на Јакова Игњатовића 2006.
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Анализа актуелне ситуације на Космету
Ц ео свет – УН и СБ убише се 

тражећи решење за проблем 
Косова. Па и наше власти и 

политичари о томе непрекидно го-
воре. У ствари, према важећим 
међународним принципима, не пос-
тоји никакав проблем Косова, него 
постоји проблем шиптарске нацио-
налне мањине у држави Србији. О 
том проблему нити ко говори, нити 
га решава. Извршена је замена теза, 
на коју смо ми пристали. Појмови: 
„будући статус” и „коначно решење 
Косова” су тендециозно стављени у 
центар пажње светске јавности, те 
је, нажалост, коришћење те терми-
нологије довело до прихватања на-
метнуте замене теза, чак и међу 
дипломатама и новинарима. Наиме, 
Србија јесте равноправна суверена 
држава чланица УН, са међународ-
но признатим и неоспореним тери-
торијалним интегритетом. Статус 
Косова и Метохије јесте у свим ва-
жећим домаћим и међународним 
правним актима дефинисан као 
„суштинска аутономија са значај-
ном самоуправом унутар Србије”. 
Резолуција 1244 СБ УН, као и све 
претходне Резолуције, тај статус 
признаје. Подсећамо на то да Србија 
има суверенитет и територијални 
интегритет, и да постоји дефинисан 
статус КиМ далеко пре и без резо-
луције 1244. Та Резолуција не дарује 
Србији суверенитет на Косову и 
Метохији, него га само признаје, као 
нешто опште прихваћено.
Термин „коначно решење” који се 

непрекидно појављује у медијима и 
у свим разговорима вођеним о КиМ, 
преузет је из текста „Рамбујеовских 
Споразума”, на које се позива глав-
ни део текста Резолуције 1244. 
Међутим, ти „Споразуми”, на које 
се Резолуција бесправно позива, ни-
када нису ступили на снагу, јер се у 
ствари ради о тексту који стоји ис-
под наслова: „Привремени спора-
зум за мир и самоуправу на Косо-
ву”, који није био ништа друго до 
НАТО ултиматум Србији и који 
због тога никад није потписан од 
стране СРЈ нити Србије. Постоји ве-
ома занимљива анализа професора 
П. Харитоса која детаљно говори о 
тој, како он каже, научној превари. 
Ти исти „Рамбујеовски Споразуми” 
на које се позива Резолуција 1244 
служе и као основ за организацију и 
деловање привремене Администра-
ције (УНМИК) успостављене Резо-
луцијом 1244, а која се, нажалост, 
имплементује селективно на штету 
српске стране. Наша држава би мо-
рала инсистирати да имплемента-
ција резолуције 1244 буде детаљно 
изанализирана пред Саветом Без-
бедности пре било какве одлуке о 
Косову и Метохији, као што је то не-
давно рекао и руски Амбасадор при 
УН г-н Виталије Чуркин. Није до-
вољно само понављати негативне 
фразе типа: „не пристајемо на неза-
висност Косова и Метохије” и „ни-
када нећемо прихватити независно 
Косово и Метохију”, већ треба јасно 

и неоспориво дефинисати у афирма-
тивном смислу „оно што једино 
прихватамо” и „да се држимо пос-
тојећег међународно дефинисаног 
статуса Косова и Метохије”. Снага 
афирмативних порука је много већа 
и убедљивија од оних негативних 
(одречних), јер је битније рећи шта 
хоћемо него ли шта нећемо. У том 
смислу настојање на међународном 
праву и на Повељи УН представља 
неопходан основ за преговоре, узи-
мајући при том у обзир и обичајно 
право, које не може да награђује те-
роризам са независношћу, или да 
„кажњава” једну нацију због поли-
тике њених ауторитарних лидера. 
Изгубљен „рат”, како се назива НА-
ТО агресија, може довести једино 
до окупације територије, али не и до 
њеног отуђивања.
У свим досадашњим контактима 

и разговорима са међународном за-
једницом, Србија је, пре свега, за-
узимала дефанзиван став. Међутим, 
и држава Србија, као и српски народ 
у целини, имају своја права, међу 
којима је и то да Србија пред СБ из-
несе свој захтев за заштиту сопстве-
них права на „де факто” сувереност, 
и територијани интегритет, на за-
штиту људских права и на своју 
имовину на Косову и Метохији, па 
чак и права на то да СБ размотри ле-
гитимитет и имплементацију саме 
Резолуције 1244, имајући у виду 
промењене околности у односу на 
тренутак њеног доношења. Између 
осталог, у међувремену Србија је 
постала равноправна суверена чла-
ница УН, Слободана Милошевића 
више нема, Србија има демократски 
Устав.
Привремена администрација на 

Косову и Метохији у садашњем об-
лику је постала правно и морално 
неодржива над делом једне сувере-
не и мирољубиве државе, која нико-
га не угрожава. Шта више, привре-
мена администрација (УНМИК) је 
затајила у испуњењу стандарда на 
које је сама себе обавезала, што до-
датно доводи у питање легитимитет 
њеног даљег присуства на Косову и 
Метохији. Чак и организације као 
што су „Амнести интернешенел” и 
„Хјуман рајтс воч” у својим много-
бројним извештајима и препорука-
ма испољавају забринутост због то-
талног фијаска УН на терену и не-
достатка правних средстава за од-
брану људских права, као последи-
ца имунитета и апсолутне власти 
коју ужива Специјални Представ-
ник Генералног Секретара УН, који 
самовољно одређује комисију која 
додељује и укида лиценцу за екс-
плоатацију природних богатстава 
или потписује споразуме са УНЕС-
КО-ом за обнову српских светиња 
на Косову и Метохији, која се спро-
води мимо знања и сагласности 
власника СПЦ, и још на веома 
нестручан начин, на шта Републич-
ки завод за заштиту споменика кул-
туре константно указује.
Морамо нагласити да је веома 

важно да наш српски народ буде у 
потпуности обавештен о свему што 
се тиче Косова и Метохије, јер се 
код народа примећује одређено не-
задовољство због недостатка до-
вољно јасних и јавних ставова и ин-
формација у вези КиМ. Држава је 
дужна да обезбеди довољно велики 
простор за то на свим медијима. За-
лагање власти не може се свести на 
неколико устаљених фраза, већ мо-
ра да пређе на активну и убедљиву 
улогу у одбрани државних и нацио-
налних интереса, који су у овим тре-
нуцима приоритетни. Такође, народ 
од Владе очекује да оштро реагује 
на свако „а приори” прејудицирање 
исхода преговора и отворене претње 
појединих личности и институција, 
нпр. америчких званичника или 
НВО „Хелсиншки одбор за људска 
права”, који се отворено залажу за 
ту консензуалну независност КиМ, 
што не представља само кршење 
својих надлежности, већ је отворено 
рушење међународног уставног и 
правног поретка. Повеља УН за-
брањује такво деловање, па чак 

предвиђа избацивање таквог члана 
из УН.
Народ је исцрпљен и резигниран 

– често се чују ставови да је Косово 
већ изгубљено и да ми ту не можемо 
ништа. Управо на то рачунају они 
који врше притисак и покушавају на 
све могуће начине да наметну своје. 
Православни верници никада не 
смеју да се предају таквим иску-
шењима. Због тога сви на пред-
стојећем ВИДОВДАНУ обновимо и 
поновимо завет светог Кнеза Лаза-
ра, опредељујући се за оне вечне 
вредности за које је он живот свој 
положио на Косову Пољу оног првог 
Видовдана, када се определио за 
Царство Небеско. То наше опре-
дељење даће нам духовне снаге да 
се супротставимо насиљу и покаже-
мо да нам није свеједно када нам не-
ко покушава да отме оно што нам је 
свето, што смо у аманет примили од 
наших светих предака, и што смо 
дужни да пренесемо и оставимо на-
шим потомцима. (…)

(Прочитано на конференцији
за новинаре у Танјугу 19. јуна)


