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Фестивал ружа у Сиригу
С ирижани су и ове године све-

чано прославили биљку коју 
вековима узгајају а то је ружа, 

украсно, трновито цвеће које је и 
даље веома популарно међу мешта-
нима a путем фестивалске манифес-
тације с године на годину проши-
рује јој се добар глас не само у 
Мађарској него и широм Европе.
Фестивал руже у Сиригу – деве-

ти по реду – ове године приређен је 
од 29. јуна до 1. јула. И овај пут ор-
ганизатори традиционалне при-
редбе побринули су се да троднев-
ни програм буде садржајан, про-

жет разним занимљивостима које 
се тичу ружа. Приликом културно-
забавне манифестације, коју је по-
сетило више хиљада људи, при-
ређен је дефиле кочијама током 
којег је бачено безброј латица међу 
посетиоце. Где год да је прошла 
поворка, остали су видљиви траго-
ви овог цвећа које је нуђено и мла-
дима и старима, заинтересованима 
који су дошли да са Сирижанима 
заједно прославе ружу и поздраве 
„најсимпатичнију комшиницу”, 
односно, „краљицу ружа”. Ласкаво 
признање најлепше руже („краљи-

Храмовна слава у Липови
У малом барањском селу Липо-

ви, као и ранијих година, 7. ју-
ла свечано је прослављена хра-

мовна слава – Ивањдан.
Мештанима су се у празновању 

Рођења св. Јована Претече придру-
жили и српски православни верни-
ци из околних насеља а и овом при-
ликом допутовали су Срби из Ре-
публике Хрватске, пре свега, из Бе-
лог Манастира и околине.
Свету литургију служили су јереј 

Радован Савић, парох мохачки, ад-
министратор липовачке парохије и 
јереј Предраг Хајдуковић, парох пе-
чујски. Ваља рећи да је слава послу-
жила и као опраштање о. Савића од 
Липовчана, наиме, он ће ускоро 
своје свештеничко службовање на-
ставити – према нашим информа-
цијама – у Ловри а липовачком па-
рохијом администрираће о. Хајду-
ковић.
Ивањданска слава, дакле, протек-

ла је у знаку литургијског службо-
вања двојице свештеника, админис-
тратора парохије у Липови! Присут-
нима се најпре обратио јереј Радо-
ван Савић који је говорио о великим 
делима Христовог претходника да 
би потом окупљене вернике позвао 
на покајање, молитву и угледање на 
св. Јована и додао: „Нека данашњи 
празник освешта нашу душу, памет 
и срце па да узмогнемо Богу угле-
давши се на св. Јована.”
Јереј Савић је на крају своје пропо-

веди изразио наду да ће се у Липови 
још дуго славити заштитник светога 
храма, у весељу и здрављу, и свима 

пожелео срећну црквену славу што 
је учинио и новопостављени адми-
нистратор липовачке парохије о. 
Предраг Хајдуковић. Он је у својој 
беседи нагласио: „Желим Вам благо-
слов, дар Божји, мир и љубав међу-
собну и да овако још много година да 
се скупљамо, у овако великом броју, 
како бисмо прославили Рођење Пре-
тече и Крститеља Господњег, да би 
славили име овог Праведника.”
Јереј Хајдуковић се захвалио о. 

Савићу на досадашњем службовању 
и раду у Липови и затражио од меш-
тана да га на сличан начин подржа-
вају као што су то чинили и у слу-
чају његовог претходника.
Храмовна слава, наравно, није 

протекла без резања славског кола-
ча и благосиљања кољива: кум ово-
годишњег празновања заштитника 
светиње у Липови био је Љубомир 
Бачванин а што се тиче следеће го-
дине, остаје да се види ко ће бити 
догодине домаћин славе будући да 
на прослави патрона светиње није 
пала одлука ко ће се побринути за 
свечана славска обележја током 
2008. године.
Имајући у виду приврженост Ли-

повчана светосавском српском пра-
вослављу, сигурно је да ће се у кру-
гу малобројних, но сложних Срба у 
овом малом барањском насељу на 
време наћи кум и тиме ће се наста-
вити традиција свечаног обележа-
вања Рођења св. Јована Претече, за-
штитника липовачке српске право-
славне цркве.

П. М.

це ружа”) припало је Јудити На-
сради.
Празновање трновите, украсне 

биљке протекло је у знаку изложбе 
и сајма ружа, занимљивости у вези 
са овим цвећем и других културно-
забавних догађаја при којима ваља 
истаћи наступ Културно-уметнич-
ког друштва „Банат” из Деске. Хит-
роноги Дешчани извели су кореог-
рафију под насловом „Ибарски Ко-
лашин”.
Друга вест српског карактера би-

ло је гостовање Оркестра Бобана 
Марковића. Популарни трубачи су 
у свом већ добро познатом стилу 
одр жали незаборавни концерт при-
ликом којег су веселили многоброј-
ну публику, увек спремну за весеље, 

разоноду и добру музику која уме да 
пали.
Трећа вест српског карактера, на-

жалост, не може се убрајати међу при-
јатне чињенице: након прошле, ни 
ове године није била отворена сириш-
ка српска православна црква. Храм је 
и даље за живот опасан па баш зато 
донета је одлука да се светиња не от-
вори пред навалом масе. А заинтере-
сованих за нашу древну богомољу и 
ове године било је на претек…
Све у свему, тродневна приредба 

протекла је весело, у знаку исти-
цања лепота руже која ће се и дого-
дине свечано прославити у Сиригу, 
колевци узгајивања ове трновите, 
украсне биљке.

Предраг Мандић

Литургију су служили јереји Предраг Хајдуковић и Радован Савић
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Скупштина ССМ и Дан села у Ловри

Рад и забаваУ Ловри је 30. јуна одржана пета 
по реду Скупштина самоупра-
ве Срба у Мађарској на којој 

су, као што је то најављено прошли 
пут, скупштинари разматрали мо-
дификацију статута и буџет за 2007. 
годину.
Према речима председника Љу-

бомира Алексова, присутни су од 
скоро 100 тачака статута, детаљно 
размотрили више од 60. Међу 
најзначајнијим које су модификова-
не биле су оне које се односе на рад 
председништва. Оно убудуће неће 
бити највиши орган Скупштине из-
међу два заседања, него ће функци-
онисати као један од одбора, а под-
нете предлоге разматраће по потре-
би.
Уместо председништва, још на 

оснивачкој седници изабрани су ре-
гионални саветници, односно, ви-
ше одбора, који сви заједно чине 
једно координативно-консултатив-
но тело са обавезом састајања по 
потреби, а најмање шест пута го-
дишње. Велику важност надаље ће 
имати контролна комисија која тре-
ба да проверава да ли се одлуке 
Скупштине извршавају и да ли се 
то чини на начин, који је у складу са 
законом.
У наставку седнице присутни су 

разматрали буџет за 2007. годину, 
усвојен у месецу фебруару, на пос-
ледњем састанку старог сазива. 
Овога пута допуњен је буџетом Кул-
турног и документационог центра, 
па ће се тако убудуће састојати из 
два дела, а Самоуправи ће на го-
дишњем нивоу стајати на распола-
гању око 74 милиона форинти. Ос-
новне информације о начину тро-

Ивањдан у Стоном Београду

Леп одзив верника

И вањдан, слава стонобеоград-
ске српске цркве обележена је 
у првом реду светом литур-

гијом, коју је са почетком у 10 часо-
ва служио о. Стојан Петровић, па-
рох темишварски уз саслужење све-
штеника Епархије будимске: о. Пав-
ла Каплана, о. Андреја (настојатеља 
манастира у Српском Ковину), о. 
Светомира Миличића, ђакона Зора-
на Остојића и о. Далибора Милен-
ковића.
Верници су богослужењу прису-

ствовали у великом броју, што зна-
чи да су гости, којих је било око 150, 
дошли аутобусом из Мохача, Шум-
берка, затим из Печуја, Сегедина, 
Деске, Будимпеште и околине, Ме-
дине, Пантелије и, наравно, Бате, 
одакле је стигао и црквени хор 
„Кнез Лазар”. Прославу Ивањдана 
присутвом је увеличао и амбасадор 
Републике Србије, Предраг Чудић, 
односно, представници градске оп-
штине и српских самоуправа.
Према речима пароха батског и 

стонобеоградског, о. Далибора Ми-
ленковића, након опхода цркве, 
обављен је чин освећења потпуно 
обновљених и комлетно опремље-

них просторија парохијског дома. 
Овај велики подухват предузет је уз 
материјалну помоћ црквене општи-
не, средствима градске општине, 
спонозора и донатора, а највише 
новца уложила је месна српска са-
моуправа. Стонобеоградски верни-
ци су друштвеним радом, кад год су 
то могли, помагали уређење цркве и 
порте.
У оквиру литругије славском бе-

седом присутнима се обратио о. 
Стојан Петровић, који је верницима 
честитао црквену славу и захвалио 
се на масовном одзиву. Потом је у 
месном ресторану приређен слав-
ски ручак уз присуство стотинак 
гостију. На вечерњем одржаном у 16 
часова пререзан је славски колач и 
благосиљано кољиво, које је при-
премио кум, Атила Неслењи, појац 
и члан хора „Кнез Лазар”. За сле-
дећу годину ове часне обавезе при-
хватио се Тома Шандоровић.
У порти храма за све присутне на 

крају је приређен краћи културни 
програм у којем је наступило фол-
клорно друштво „Табан” из Будим-
пеште.

С. М.

Малишани из Бате у Румунији

Манастир Шенђурац,
домаћин деци из три државе
Н а иницијативу свештеника у 

Бати, о. Далибора Миленко-
вића, петоро малишана основ-

ношколског узраста од 17. до 21. јуна 
боравило је у Румунији, у српском 
манастиру Шенђурац, посвећеном 
светом Ђорђу. Под будним оком све-
штеника, о. Владимира Марковића, 
о. Маринка Маркова, о. Корнела Ста-
нојевића, односно, о. Далибора Ми-
ленковића и чак три учитељице, чет-
рдесетак малишана из Вршца, Теми-

швара и Бате време је проводило у 
размени духовних искустава, упоз-
навању са свакодневним животом у 
манастиру, учествовању на богослу-
жењу, учењу појања, упознавању са 
српским обичајима, излетима у око-
лину, игри, купању и сунчању. Учес-
ници из Бате кући су допутовали 
пуни незаборавних утисака и са 
жељом да следеће године, ако је мо-
гуће, оваква искуства понове.

С. М.

Резање славског колача у црквеној порти

шења средстава, свим заинтересо-
ванима биће доступне преко зва-
ничног сајта ССМ: www.szerb.hu.
Културни и документациони цен-

тар иначе функционише као инсти-
туција земаљске самоуправе и новац 
за рад добија директно из државног 
буџета. Од укупно 27 милиона фо-
ринти, око 10 милиона усмерава се 
на разне културне програме, седам 
на инвестиције, а остатак на личне 
дохотке. Што се тиче улагања, на 
првом месту налази се обнова про-
сторија у Улици Нађмезе, где би тре-
бало да се осмисли простор погодан 

за мање позоришне представе и дру-
ге културне садржаје.
На крају Скупштине поднет је 

извештај о раду у протеклом перио-
ду, а остатак времена чланови нај-
вишег представничког тела Срба у 
Мађарској провели су на Дану села. 
Приредба је и ове године протекла 
у традиционалном духу, што значи 
да су се поред различитих програ-
ма за децу (јахање, ручни рад, ли-
ковна радионица), на много места 
на великом простору поред скеле 
пушили котлићи где су се припре-
мали разноразни домаћи специја-
литети.
У вечерњим сатима, у присуству 

бројне публике, са великим успехом 
у Ловри је наступила позната пева-
чица народне музике из Србије, Гор-
дана Лазаревић, у пратњи оркестра 
Бобана Ђурђевића. У паузи концер-
та присутне је забављао оркестар 
„Дунавски бисери”, а организатори 
су се побринули да све госте обра-
дују атрактивним ватрометом.

С. М.Гордана Лазаревић забављала је Ловране до касно у ноћ
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Српски језички камп „Вук Кaраџић” у Балатонфењвешу

Дружење, забава, учење…
П о свему судећи, Српски језич-

ки камп „Вук Кaраџић” уско-
ро ће постати проширени 

међународни српски табор, наиме, 
овогодишњи логор приређен од 3. 
до 9. јула у Балатонфењвешу приву-
као је 120 учесника међу којима су 
полазници већим делом били из 
Мађарске, међутим, и овом прили-
ком дошла су заинтересована деца 
из Србије, Хрватске и Румуније!
А како и не би када је традицио-

нални камп приређен на обали Блат-
ног језера које обично гарантује се-
дам незаборавних дана! И сада је та-
ко било мада време, нажалост, на са-
мом почетку таборовања није било 
баш наклоњено камперима који су 
тек на крају седмодневног логоро-
вања успели да се поквасе у води 
Балатона.
Ипак, ни временске прилике нису 

могле да покваре дружење, забаву и 
учење кампера који су поред језич-
ких занимања, на располагању има-
ли и разне додатне програмске по-
нуде за које се побринула стара већ 
уходана педагошка екипа предвође-
на шефом табора др Јованком Лас-
тић.
Под њеном управом, већ на самом 

старту дошло је до сврставања: са 
најмањима и најслађима радиле су 
Споменка Ђукин, Дијана Ђурић, 
Љубинка Георгијевић и Нора Ћосор, 
Мирјани Живић и Олги Гуљаш до-
дељена су деца 3. и 4. разреда, уче-
нике 5. разреда предводиле су Алек-
сандра Весић и Олгица Гуљаш, док 
су шестацима судбину делиле Ја-
сенка Васић и Ерна Зеди. Седми 
разред припао је Нади Бунчић-Ђу-
рић а осми пак Јулијани Которче-
вић. Они највећи – средњошколци – 
морали су да удовоље захтевима и 
инструкцијама Радивоја Галића.
Наравно, ни овом приликом нису 

изостале секције које су прорадиле 
већ првога дана… Ликовна секција 
радила је на челу са Миланом Ђу-
рићем а деца су, пре свега, била оча-
рана светом графике.
За хорску секцију и увежбавање 

популарних дечјих песама, слично 
претходним годинама, и овај пут 
била је задужена Оливера Младено-
вић-Мунишић.

За продубљивање љубави према 
глуми, театру, побринула се Зорица 
Јурковић-Ембер док је спортском 
секцијом командовао Влада Јовано-
вић. Такмичења у спортским дис-
циплинама приређена су у фудбалу, 
шаху и стоном тенису а ван такми-
чарске конкуренције до изражаја су 
дошле и кошарка, одбојка, односно, 
одбојка у води.
Из живота табора није изостао ни 

фолклор: већ првих дана логоро-
вања, уз пратњу хармоникаша Миће 
Јанковића, шефа Великог народног 
оркестра РТВ Нови Сад, српске иг-
ре камперима је увежбавала Евица 
Чатић-Козић, уметнички руководи-
лац Културно-уметничког друштва 
„Весели Сантовчани”.
Уз наведене педагоге, ту су биле 

и остале искусне радне снаге по-
пут др Милице Павлов, потпред-
седнице Самоуправе Срба у Пе-
чују и Јелене Шошић, родом из По-
маза која данас живи у Београду а 
овом приликом у кампу се налази-
ла у улози пратиоца деце из Београ-
да.
Дакле, и овом приликом органи-

зациони мозаици били су веома па-
жљиво састављени, једино, време 
није хтело да изађе у сусрет органи-
заторима и да се поправи у оноликој 

мери да се деца већ на самом старту 
купају. Но, иако се срећа из аспекта 
купања и пливања тек пред сам крај 
табора насмешила камперима, ипак, 

нису остали ускраћени: имали су 
прилику да уживају у бициклистич-
кој тури а посетили су и једно мало 
насеље са Ватрогасним музејом: за-
нимљивост села је да у њему живи 
700 душа од којих је 400 ватрогаса-
ца!
Није изостала ни традиционална 

роштиљада са дискаћем а било је 
могућности и за додатне забаве…
А онда, у недељу, 8. јула, пред 

бројним званицама и родитељима, 
доминирао је један другачији, ша-
роликији програм: кроз шаљиве 
сцене литерарних текстова, попу-
ларних и мање познатих, приклад-
них песама те плесова, кампери су 
зналачки и вешто положили испит 
из српског језика. Најзанимљивији 
тренуци из живота Српског језич-
ког кампа „Вук Кaраџић” те вечери 
нашли су се на подијуму централне 
просторије табора: свако извођење 
главних актера, одевених у црвене 
мајицаме са натписом Српски језич-
ки камп „Вук Кaраџић”, пропраћено 
је бурним аплаузима као што су 
топло поздрављени и победници 

спортских надметања којима су до-
дељени пехари.
Задовољство се очитавало на 

свим лицима па тако и на лицу Ми-
не Веселинов из Новог Сентивана 
која је у шаху освојила 2. место: 
„Први пут сам била у овом кампу и 
заиста ми се допало. Упознала сам и 
стекла нове пријатеље са којима ћу 
се дружити и након окончања кам-
па!”
Славку Ацкову из Калаза ово је 

било шести пут да се нашао у Срп-
ском језичком кампу „Вук Кaраџић”: 
„Волим доћи овамо јер се могу наћи 
са старим пријатељима. Много се 
дружимо а ту је и спорт. Осим тога, 
мало и учимо тако да све у свему, за-
довољан сам, доћи ћу и догодине.”
Сличног мишљења била су и ос-

тала деца што потврђује да је орга-
низација Самоуправе Срба у Мађар-
ској, Српске мањинске самоуправе II 
кварта у Будимпешти и Самоуправе 
Срба у Печују, уз финансијску подр-
шку бројних српских мањин ских са-
моуправа и Културног и документа-
ционог центра Срба у Мађарској те 
Јавне фондације „Зa националне и 
етничке мањине у Мађарској”, уро-
дила плодом и постигла свој циљ: 
осми по реду Срп ски језички камп 
„Вук Кaраџић” омогућио је деци из 
Србије, Хрватске, Румуније и Мађар-

ске да се друже, продубе своје српс-
ко језичко знање и неговање српске 
културе. Томе се радовала и др Јо-
ванка Ластић, шеф табора која је 
окончањем кампа, између осталог, 
изјавила следеће: „Ми стављамо на-
гласак да се деца добро осећају. На-
равно, за толико дана не може се на-
учити добро један језик али се могу 
стварати одлична пријатељства, ту 
могу да се сретну српска деца из раз-
личитих крајева Мађарске па чак и 
из осталих делова света. Наиме, ми 
смо ове године у кампу имали двоје 
деце која живе у Аустралији, ту су 
била и деца из Румуније, Хрватске и 
матичне Србије те Пољске, а у плану 
нам је да следеће године, евентуал-
но, примимо и српску децу из Запад-
не Европе! Значи, радимо на томе да 
се деца сретну, друже и изгради у 
њима једна свест да поред својих 
ужих заједница као што је породица, 
школа, место где станују, припадају 
још једној заједници а то је српска 
заједница у Мађарској. А за то је овај 
камп изузетно погодан!”

Предраг Мандић
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Гордана Лазаревић, певачица

Никоме не подилазим због каријере
М нoги музикoлoзи и eтнoмузи-

кoлoзи мишљења су да је aл-
бум „Кoштaнa”, који је 

објављен 1975. гoдинe, jeдан oд 
нajбoљих у истoриjи српске нaрoднe 
музикe. Тaдa млaђaнa Гoрдaнa 
Лaзaрeвић сjajнo je oтпeвaлa свe 
врaњaнскe пeсмe из чувeнoг дeлa 
Бoрe Стaнкoвићa („Шaнo душo”, 
„Oтвoри ми бeлo Лeнчe врaтaнцa”, 
„Стojaнкo бeлa Врaњaнкo”…), уз 
сjajнe рeцитaлe Љубe Тaдићa.
Гoрдана je убрзo пoстaлa пeвaч 

Рaдиo Бeoгрaдa, a прoслaвилa сe у 
првoj пoстaви жeнскe вoкaлнe групe 
„Ђeрдaн”, пoд вoђствoм музичкoг 
пeдaгoгa Мирe Вaсиљeвић, зajeднo 
сa тaдa млaдим и још нeaфирмисa-
ним пeвaчицaмa нaрoднe музикe 
Гoрдaнoм Стojићeвић, Aнђeлкoм 
Гoвeдaровић, Снeжaнoм Ђури-
шић… Учeстoвaлa je и нa фeстивa-
лимa нaрoднe музикe, гдe је ретко 
oсвajaлa нaгрaдe, aли су њeнe пeсмe 
пoстajaли хитoви.
Током брака са пoзнaтим кoмпo-

зитoрoм и вoлинистoм Милутинoм 
Пoпoвићeм Зaхaрoм имaлa je бoгaту 
и успeшну кaриjeру, за коју су биле 
пресудне пeсме као што су: „Видoв-
дaн”, „Свилeн кoнaц”, „Свирajтe ми 
Мaрш нa Дрину”, „Вoлиш ли мe”, 
„Мeни трeбa љубaв”…
Бeз aфeрa, скaндaлa и трaчeвa, 

Гoрдана прaви успeшну кaриjeру 
oзбиљнoг вoкaлнoг сoлистe, уз 
трajнe снимкe зa aрхиву Рaдиo 
Бeoгрaдa и сaрaдњу сa врхунским 
кoмпoзитoримa. Пoслe рaзвoдa од 
Зaхaрa, и дaљe нaстaвљa сaрaдњу са 
њим. Aктивнa je нa дискoгрaфскoм 
плaну и снима пoпулaрнe пeсмe: 
„Oпaснe ситницe”, „Рaзoчaрaнa”, 
„Ja сaм вaтрa”, „Кoлибa крaj путa”, 
дa би 1999. гoдинe нa вeћини oфи-
циjeлних тoп-листa Зaхaрoвa пeсмa 
„Мaлa жeнa”, била прoглaшeнa 
пeсмoм гoдинe, a истoимeни ЦД – 
aлбумoм сeзoнe. У свojoj гeнeрa-
циjи дaнaс je мeђу нajтирaжниjим 
звeздaмa фoлкa, дaлeкo испрeд мнo-
гих, у медијима присутнијих кoлe-
гиницa.
Прeмa сoпствeнoм признaњу, Гoр-

дaнa Лaзaрeвић је дaвнo прeстaлa дa 
брojи и гoдинe и aлбумe. Нeдaвнo je 

снимилa нови ЦД, aли каже 
да не зна кojи је пo рeду. Увeк 
нaсмejaнa и дoбрo рaсплoжeнa, 
oбoжaвa дa збиja шaлe нa свoj 
рaчун, а чули смо да свудa гдe 
сe пojaви ускaчe у улoгу дe-
журнoг вeсeљaкa. Тако је би-
ло и на недавном концерту у 
Ловри, где је одушевила масу 
посетилаца.
Иaкo нa eстрaди данас мало 

коме цвeтajу ружe, нe жали се. 
Дoсaдилa су joj питaњa o тoмe 
кaкo вeћ гoдинaмa успeвa дa 
oстaнe млaдa, aли joj ипaк 
приjajу кoмплимeнти.

– Билo би згoднo дa дoбиjeм 
нoву крштeницу, бaр петнаес-
так гoдинa млaђу. Нe би мe 
бoлeлe кoсти… A oпeт, кaд мe 
нeштo зaбoли, зaкључим дa 
сaм живa. Кo штa рaди, ja сe 
шaлим! Пoкушaвaм дa измa-
мим смeх свудa и oд свих. 
Нeдaвнo ми рeчe Мишa 
Миjaтoвић нa jeднoм снимa-
њу: „Гoлe, кaд чуjeм твoj смeх, 
и ја се смejeм и лeпo ми je бaр 
три дaнa!” Нeкaд мe je врeђaлo 
штo мнoги имитирajу мoj 
смeх, а сада ми тo приja.

A има ли нечег што вам у 
живoту ипак нe приja?
– Нe приja ми штo сe нa eстрaди у 

мeдиjимa свe свeлo нa „живeo трaч”! 
Нe свиђa ми сe штo сe тoликo кoпa 
пo прљaвoм вeшу, штo нeки људи, 
из чистa мирa, или зa ситне паре, 
унeсрeћуjу другe. Пoчeлa сaм дa сe 
плaшим нoвинaрa. Oд нeких сe je-
жим, свa зaдрхтим кao прут кaд мe 
нeкo пoзoвe, брojим дo десет прe 
нeгo штo нeштo кaжeм, дa ми сe нe 
oмaкнe нeштo штo би сe мoглo кривo 
прoтумaчити.
Ужaснутa сaм и штo нeки људи 

из мoje брaншe, пoслe дeцeниja 
вeштoг скривaњa, oдjeднoм oт-
кривajу прaвa лицa. Пoстaли су 
пaкoсни и oни кojи нeмajу никaквих 
рaзлoгa дa буду тaкви. Aли, ja ни-
кoмe нe зaмeрaм и никoгa нe 
oсуђуjeм, вeћ пoкушaвaм дa зa 
свaкoг нaђeм oпрaвдaње.
Значи ли то да у раду на естра-
ди више не налазите задовољ-
ство?
– Мнoгe ствaри су пoстaвљeнe 

нaтрaшкe, aли ja сe нeкaкo бoрим. 
Вeћ 15 гoдинa слушaм мнoгe кoлeгe 
кaкo кoмeнтaришу дa ниje прaвo 
врeмe зa „oвo” или „oнo”. Пa, ja 
другo врeмe и други живoт нeмaм и 
мoрaм дa сe бoрим и дa функциo-
нишeм у дaтим, a нe жeљeним oкoл-
нoстимa. Пoнeкaд сe штрeцнeм, уп-
лaшим… Ипaк, нe мoгу збoг тoгa 
штo je нeкo пoстao зao или зaтo штo 
je музикa кoмeрциjaлнa дa дигнeм 
рукe oд свoг пoслa. Нe oдустajeм. 
Бoљe дa и ja дoпринeсeм дa нoвo 
врeмe дoђe штo прe.
Пoслe тoликo гoдинa успешне 
кaриjeрe, много снимљeних пе-
сама које се и данас певају, тeк 
пре коју годину сте почели да 
лансирате тзв. мeгa-хитoвe. 
Зашто сте толико чекали?
– Мoглo je тoгa бити и прe 

двaдeсeт гoдинa, aли нисaм билa 
снисхoдљивa прeмa дискoгрaфским 

мoћницимa, нисaм дaвaлa новац, 
нити сaм жeлeлa кaриjeру прeкo 
крeвeтa. Нисaм мoглa дa будeм пoл-
трoн кaкви прoлaзe нa eстрaди 
прeкo нoћи. Нe мoгу зaрaд кaриjeрe 
дa билo кoмe пoдилaзим. Зaтo мир-
нo спaвaм, чистa ми je сaвeст и никo 
нe мoжe дa упирe прстoм у мeнe или 
дa кaжe „oву сaм купиo” или „сa 
oвoм сaм спaвao зa jeдну плoчу”. 
Згрoзим сe кaдa пojeдинци, пoзнa-
тиjим пeвaчицaмa oд мeнe, у друшт-
ву у лицe кaжу свe oвo, a oнe ћутe 
кao зaливeнe. Прoпaлa бих oд стидa 
у зeмљу кaдa би ми сe нешто сличнo 
дoгoдилo.
Многе успешне жене кажу да 
мушкарци беже од њих. Да ли је 
то и са вама случај?
– Плaшим сe дa су нaм свимa тo 

сaмo изгoвoри. Кao, мушкaрци сe 
плaшe успeшних жeнa! A aкo сe 
жeнa oтвoри, aкo пусти aнтeну, лaкo 
мoжe дa изaзoвe мушкaрцa. Жeљoм 
дa будeмo eмaнципoвaнe и jaкe, ми 
жeнe упрoпaстисмo мушкaрцe. Oни 
су кao дeцa. Трaжe дa их мaзимo, пa-
зимo, дa им сe дивимo… Дoбили би 
oни тo кaда би знaли дa узврaтe. Aкo 
нe знajу дa нaм узврaтe, ми их oдмaх 
изврeђaмo, нeмajући врeмeнa дa 
чeкaмo. Уз jaкe и спoсoбнe жeнe, oни 
су, сирoти, пoстaли нeзaдoвoљни. 
Сaмe смo кривe. Упрoпaштaвaмo 
синoвe, пa сe чудимo штo су муш-
кaрци свaкaкви.
Многе ваше колегинице радије 
говоре о својим врлинама него о 
манама, као уосталом и већина 
људи. А ви?
– Пoнeкaд исту ствaр пoсмaтрaм 

кao мaну, пoнeкaд кao врлину. Вeли-
кa мaнa, тo jeст врлинa ми je тo штo 
имaм вишaк мушких хoрмoнa. Мис-
лим, у eнeргeтскoм смислу… Мaнa 
ми je штo стaлнo сeби прoнaлaзим 
изгoвoрe. Рeцимo, кaд купуjeм крпи-
цe, стaлнo сe вaдим дa су ми oнe 

срeдствo зa рaд. Кao, мoрaм дa трo-
шим пaрe нa тo… И мojим кoлeги-
ницaмa je тo истo срeдствo зa рaд, 
aли нe трoшe свe оне гoмилe пaрa нa 
гaрдeрoву. Нeмa вeзe! Ja сe држим 
истинe дa дoбaр изгoвoр пaрa врe-
ди.
Да ли се вaшoj дeци дoпaдa oнo 
штo рaдитe?
– Oни тo нису успeли дa зaвoлe. 

Међутим, мeнe њихoви стaвoви 
вишe нe бoлe, нe дoтичу, нe дирajу. 
Мoja ћeркa je уписaлa пoстдиплoм-
скe студиje дигитaлнe умeтнoсти, a 
син студирa тeлeвизиjску рeжиjу. 
Живe у свojим филмoвимa, a ja их 
прaтим и пoдржaвaм. Ништa другo 
ми нe прeoстaje.
Кaко оцењујете српски певачки 
подмладак?
– Имa дoбрих млaдих пeвaчa, aли 

нe видим нeку нoву вeлику звeзду 
фoлкa. И дaљe сoлисткињe мoje 
гeнeрaциje кoлo вoдe нa eстрaди. 
Пoрeд мoje мaлeнкoсти нe дajу сe ни 
Лeпa Лукић, Снeжaнa Ђуришић, Ус-
ниja Рeџeпoвa, Гoцa Стojићeвић, joш 
увeк дeлуje нaш нajбoљи жeнски 
aнсaмбл свих врeмeнa „Ђeрдaн”, пoд 
вoђствoм Мирe Вaсиљeвић, гдe сaм 
нajвишe нaучилa у кaриjeри… 
Млaдe пeвaчицe жeлe успeх прeкo 
нoћи, a нe схвaтajу дa бeз квaлитeтa 
нeмa ни дугe кaриjeрe. Чини ми сe 
дa дaнaс млaдe и дрскe пeвaчицe 
иду ђoнoм, eрoтикoм, нa силу, бeз 
мaлo квaлитeтa, jeр жeлe дa зa сaмo 
нeкoликo гoдинa зaрaдe много нов-
ца и oбeзбeдe сeби eгзистeнциjу. 
Свeснe свoг нeквaлитeтa и нe рaз-
мишљajу o дугoj и успeшнoj кaриje-
ри. Нeсхвaтљив ми je тaкaв стaв, тo-
ликo бeзoбрaзлукa у имиџу, aли 
мoждa сaм ja исувишe вeлики идea-
листa и нe схвaтaм дa je дoшлo другo 
врeмe.
Да ли сте ви задовољни зарадом, 
с обзиром да имате посла нa 
прeтeк?
– Глeдajући кaкo нaрoд тeшкo жи-

ви, нe смeм дa кaжeм дa нисaм 
зaдoвoљнa свojим мeсeчним при-
мaњимa. Мeђутим, нeмa пoслa кao 
нeкaдa, пунo сe путуje, живи сe нa 
тoчкoвимa, зa нижe хoнoрaрe oд 
нeкaдaшњих. Пa, ипaк, нe жaлим сe. 
Нисaм нoвчaни мeгaлoмaн и знaм дa 
сaчувaм нoвaц и дa гa нe рaзбa-
цуjeм.
Кaдa се осврнете иза себе, дa ли 
стe зaдoвoљни oним штo стe дo 
сaдa пoстигли нa музичкoj сцe-
ни?
– Нeдaвнo сaм у Будви прoвeлa 

три дaнa и тaдa сaм увидeлa дa мoja 
пoпулaрнoст и кaриjeрa joш увeк 
рaсту. A тo ниje бaш уoбичajeнo у 
oвим гoдинaмa, jeр кaдa дугo рaдитe 
и трajeтe, oндa нe oчeкуjeтe дa ћeтe 
бити пoпулaрни пoслe 30 гoдинa 
eстрaднoг живoтa. Ja сaм прeсрeћнa 
зaтo штo сaм пoлaкo улaгaлa у свojу 
кaриjeру, и сaдa у зрeлим гoдинaмa 
дoживљaвaм пeвaчку сaтисфaкциjу. 
Рaдилa сaм вeз eуфoриje и прeсиje, 
издajeм плoчe нa двe, дo двe и пo гo-
динe. Тo je урoдилo плoдoм и тo нe 
сaмo у мaтeриjaлнoм смислу. 
Слoбoднo мoгу дa кaжeм дa мoje 
врeмe тeк дoлaзи.

Д. Ј.

Не по сваку цену
– Нисaм билa снисхoдљивa 

прeмa дискoгрaфским мoћни-
цимa, нисaм дaвaлa новац, ни-
ти сaм жeлeлa кaриjeру прeкo 
крeвeтa. Нисaм мoглa дa 
будeм пoлтрoн кaкви прoлaзe 
нa eстрaди прeкo нoћи. Нe мo-
гу зaрaд кaриjeрe дa билo кoмe 
пoдилaзим. Зaтo мирнo 
спaвaм, чистa ми je сaвeст и 
никo нe мoжe дa упирe прс-
тoм у мeнe или дa кaжe „oву 
сaм купиo” или „сa oвoм сaм 
спaвao зa jeдну плoчу”. Згрo-
зим сe кaдa пojeдинци, пoзнa-
тиjим пeвaчицaмa oд мeнe, у 
друштву у лицe кaжу свe oвo, 
a oнe ћутe кao зaливeнe. 
Прoпaлa бих oд стидa у зeмљу 
кaдa би ми сe нешто сличнo 
дoгoдилo.

Гордана Лазаревић
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6 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ

 Свети Мартин у кафани „Код златне гуске”
У пекарску радњу Миће Бебића, 

на раскршћу Дебрентијеве и Апрод 
улице навраћале су муштерије свих 
народности и вероисповести сујет-
ног Будима и гиздаве Пеште. У пе-
кари су се мешали разни језици, 
укуси и навике, помно водећи рачу-
на да се неписана правила табанског 
суживота не ремете. И то је, без раз-
лике, свима било по вољи. Но, то 
није значило да међу житељима бо-
емског Табана није постојала извес-
на нетрпељивост. Било је и тога. 
Међутим, она се ретко испољавала. 
Погрдне, увредљиве речи, у већини 
случајева, остајале су између чети-
ри зида гражданских домова и нису 
се радо износиле на улицу. Разуме 
се, из практичних разлога. Вероват-
но је и због тога остао дубоко упам-
ћен случај Јоце Драгачког, далеког 
рођака супруге уваженог Миће пе-
кара. Јоца Дудук – како га је у кругу 
породице називао Мика брица – жи-
вео је у Пешти. Вазда болешљиву 
жену и децу издржавао је мучним 
радом превозећи намештај. Јоца је 
од малена био наглув, а када би ма-
ло више попио и вид би му изненада 
ослабио. Због тога је стално имао 
при себи футролу за цвикере јаке 
диоптрије. Поред тога што је Јоца од 
рођења био слабијих менталних 
способности, када би се дохватио 
чаше, умео је бити крајње неприја-
тан и опасан.
Јоца је бануо изненада. Мића пе-

кар је испратио последњу муште-
рију и био спреман да пође кући. 
Међутим, целог поподнева је сања-
рио о хладном шприцеру, па му је 
изненадни долазак Јоце годио. Био 
је расположен да пођу у оближњу 
гостионицу „Код златне гуске”. Јоца 
беше накресан. То се могло захвали-
ти веома дарежљивој муштерији 
која му је дала неупамћени бакшиш 
од пет круна.
У кафани беше уобичајена 

опуштена атмосфера, попраћена 
звуком усамљене хармонике Ханзи-
ке Рота који је најчешће свирао беч-
ке шлагере. У одвојеном делу седе-
ло је весело, покисло друштво. Мар-
тин Тромел, чувени месар и изврсни 
произвођач кобасица, славио је 
имендан. На коцкастом зелено-бе-
лом столњаку неизоставно гушчије 
печење са кимом, шећером и капљи-
цом јабуковог сирћета зачињеним 
бареним црвеним купусом. Раздра-
гано друштво је обилато конзуми-
рало хладне шприцере златне боје.

– Хер Михаљ, драго ми је што сте 
навратили! – одушевљено поздрави 
румени слављеник Мићу. – Знате, 
данас ми је имендан, па чашћавам 
своје пријатеље. Дођите, да искапи-
мо коју чашицу – очито припити 
Мартин Тромел широком гестику-
лацијом их позове за сто.
Јоца Дудук није схватао шта се то 

дешава, али реч „чашица” учини му 
се изузетно примамљивом. Мића је 
радо прихватио позив и не слутећи 
шта га чека. После здравице славље-
ник наручи песму. Певала се омиље-
на швапска песма о убавим мађар-
ским житним пољима и будимским 
виноградима. Када се друштво ма-
ло стишало, до тада ћутљиви Јоца, 
изненада приупита:

– Који је резултат?

Настаде тајац. Јоца је ставио цви-
кере и невешто жмиркао. Очи му 
постадоше огромне. Лице му поп-
рими лик сове. Но приметно, није 
успевао да препозна обрисе присут-
них.

– Питам, који је резултат? – поно-
ви питање.
Мартиново друштво и није много 

обраћало пажњу на необично пи-
тање. Испрва ни Мића није прида-
вао посебан значај Јоциној загонет-
ки. Но, Драгачки беше упоран.

– Јел’, Мићо, који је резултат? – 
навалентно ће Јоца.

– Какав резултат? – зачуди се пе-
кар.

– Шта? – упита глуви Јоца.
– Реко’, који резултат? – понови 

изнервирани Мића.
– Како који? Па колико је наших, 

и колико је њевих за асталом? – на-
стави Јоца.

– Којих сад наших? – правио се 
невешт пекар.

– Па нас Срба и њевих Чифута! – 
одговори Јоца и испи чашу хладног 
шприцера.

– Овде нема Јевреја. – одговори 
Мартин Тромел, сматрајући то 
безазленом шалом.

– Ма, пустите сад Јевреје… – на-
довезао се и риђи Антон Геслер.

– Где их нађе баш на дан светог 
Мартина? – пребацивао је подбули 
Еде Ференци који је пре годину-две 
мађаризовао своје старо фамилијар-
но презиме – Ферлинг.

– Јоцо, уважена господа су Нем ци 
– објашњавао је нешто тише Мића, 
слутећи да ово неће на добро 
изаћи.

– Шта кажеш? Небо му, слабо те 
нешто чујем данас – љутио се Јоца 
Драгачки.

– Господа су Немци… – кључао је 
Мића Бебић максимално се трудећи 
да се суздржи и да остави утисак за-
довољног и расположеног госта.

– Ијујују! Швабе! Још горе! Име 
им се затрло! – урлао је хватајући се 
за главу пијани Јоца.
Мартин Тромел је забазекнуто 

буљио не схватајући шта је тиме Јо-
ца желео рећи. Тајац. Зачу се досад-
но зујање задоцнеле муве.

– Ха, сунце им калајисано! Да бог 
да, по кући им се пацови накотили! 

– настави нешто гласније накресани 
Јоца.
Мартин Тромел, црвен од муке, 

није могао да верује својим ушима. 
Чаша му оста неотпијена. Мићу пе-
кара обли зној. Обузе га мучнина. 

Испод стола је Мића махнито газио 
ногу пијаног Јоце Дудука како би 
стао на пут свим даљим коментари-
ма и тако спречио невиђену бруку 
која је бубрила, претећи да ће пући 
као мехур.
Међутим, Јоца увређено закука: – 

Шта ме газиш, Мићо? И ти ми фурт 
диваниш: да бог да, порода не има-
ли, хлеба не кусили и од жеђи скапа-
вали!

– Ћути, будало! Ди си сад наш’о 
мене да олајаваш? – сиктао је Мића 
лактајући га по ребрима.

– Изгледа, хер Михаљ, ваш прија-
тељ има нешто против мене – при-
макао се леђати месар.

– Извините, хер Тромел! Знате, 
овај, Јоца није баш к’о што треба… 
Нећете веровати, али од рођења му 
фали једна даска… – покушавао је 

да ублажи напету ситуацију пе-
кар.

– А он вам дође као неки прија-
тељ? – значајно упита слављеник.

– Ма не..! Рођак… – бубне Мића и 
угризе се за језик.

– Ааа… рођак? – засуче кошуљу 
Мартин Тромел.

– У ствари, он је далеки, веома да-
леки рођак моје жене… Знате, то се 
већ и не рачуна у родбину… – бри-
сао је крупне грашке зноја са чела и 
врата Мића.
Месар засуче и десни рукав. Риђе 

маље деловале су застрашујуће. Јо-
ци се у трену разбистри у глави. 
Одједном му све постаде јасно. 
Обузе га страх. Поче да се врпољи и 
да тражи одступницу. Никако није 
успевао да нађе излаз. Свуда столо-
ви, столице, шанк, прозори, полице 
и урамљени пејзажи. Нигде изла-
за…

– Морам да мокрим… – изненада 
закука Јоца Драгачки.

– И ја бих требао, да простите… – 
хитро се надовезао Мића, хватајући 
се за сламку.

– Е, па нећете ваљда тако брзо ус-
тати од мог стола?! Хер Михаљ, није 
ред… Имендан ми је – свети Мар-
тин. Не би ваљало а да не испијемо 
још по једну чашу вина – лисичјим 
кезом прозбори слављеник, док му 
се дебели прсти надмено играше по 
маљавим рукетинама.
Јоца се грчио од муке, али строги 

погледи Немаца не дадоше му да се 
помери. Из дубине кафане поново 
се зачу лирски звук хармонике.

– Сунце му калајисано, ја ћу се ус-
вршити… – шапутао је позеленели 

Јоца.
– Наздравље, хер Јо-

цо! Живели! – сиктао је 
разјарени месар.

– Живели… – надове-
заше се и остали зарив-
ши мрки поглед у лице 
преплашеног Јоце и из-
мученог Миће.
Мук. Будимске Шва-

бе тешко и чврсто држа-
ше чаше. Срча замало 
да се распрсне у парам-
парчад. Дахтање им се 
претвори у претњу. У 
ваздуху се наслути за-
дах крви. Срећом, у ис-
ти мах у гостионицу уђе 
жандармеријски офи-
цир са супругом. Јоца и 
Мића, искористивши је-
динствену прилику, 
шмугнуше.
Од тога дана Мартин 

Тромел није више на-
враћао у пекару Миће 
Бебића. Извесно време, 
број купаца из швап-
ских кућа приметно је 
опао. Али ни то није 
дуго трајало. Немили 

догађај у гостионици „Код златне 
гуске”, на дан светог Мартина, ни-
како се није могао приписати пека-
ру. По некима, он је у потпуности 
био невин. Временом, цела је кри-
вица пала на далеког рођака Мићи-
не супруге – Јоцу Дудука. Међу-
тим, њега то уопште није занима-
ло.

Драгомир Дујмов

Ерне Зорад: Дебрентијева улица

Апрод улица у старом Табану
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ПИСМАПИСМА ИЗВЕСНОЈИЗВЕСНОЈ

Будимпешта, 12. јул 2007. 7

…И…И ТАЧКАТАЧКА
Одсјаји

На огромним, сивкастоплавим стакле-
ним површинама модерне пословне зграде 
преко пута, песник М. је посматрао свој 
дом, старе, масивне, класицистичке зидове 
вишеспратнице из прошлог века, стубове, 
статуе и орнаменте, и помислио да је можда 
управо то главна разлика између минулих и 
садашњих времена, што је некада све било 
стварно, опипљиво, зидано од цигле и мал-
тера, утемељено у реалности, док је у дана-
шње време све у одсјају, и чак ни саме згра-
де више не показују саме себе, него се пре-
рушавају у нешто друго, па пословна зграда 
преко пута личи на ову старинску, као да од 
ње жели да украде мало прошловековног 
шарма, мало илузије постојаности и озбиљ-
ности, а тако се у данашње време понашају 
и многи људи, поготово они који данас сло-
ве за успешне грађане Б, и који граде своје 
пословне објекте по свом лику, велике, сјај-
не, али камелеонске, неухватљиве, различи-
те у зависности од тога из којег их угла гле-
дамо.

Лист
Из саксије на прозору песника М. букнуло 

је бујно растиње, нека биљка са тамнозеле-
ним меснатим листовима који се поносно 
пропињу у висину, и само се један од листо-
ва опирао свеопштем успону, висио је из сак-
сије сасушено, пегаво и мрко као нога 
уловљене срне из пртљажника неког џипа, 
заборављен од својих поноситих и успеш-
них другара.

Милан Степанов

Завршено снимање филма 
„Хитна помоћ”

Недавно је завршено снимање новог српског 
играног филма Хитна помоћ по сценарију и у ре-
жији нашег истакнутог документаристе Горана 
Радовановића. Последње кадрове Радовановић је 
снимио у новом телефонском центру Хитне по-
моћи Београда. „Хитна помоћ је квазидокумен-
тарни проседе о развитку службе Хитне помоћи 
од 2000. до данас. Развитак те службе приказан је 
кроз три приче које се одигравају 2000, 2003. и 
током прошле и ове године чији се ликови срећу, 
условљавају и преплићу. Ово је филм о пацијен-
тима и докторима, о болести и здрављу, о смрти 
и животу… Дакле, три праве филмске приче и 
архива, али не само као историјски оквир, јер чи-
тава прича рачуна на снажни документарни прин-
цип који ће континуирано подржавати фикцију. 
Пренећу искуство из документарних филмова, 
тако да ће филм Хитна помоћ бити све сем кла-
сичног приповедања”, рекао је за дневни лист 
Политика сценариста и редитељ Радовановић.

Фестивал европског филма 
„Палић 2007”

Фестивал европског филма Палић 2007 биће 
одржан од 16. до 22. јула у Палићу и Суботици, а 
у оквиру пет програмских целина биће приказа-
но око 60 филмова.
У такмичарском програму 14. фестивала, у се-

лекцији Николаја Никита, уредника немачког 
филмског часописа Шнит и изасланика Берлин-
ског фестивала за југоисточну Европу, на палић-
кој летњој позорници биће приказано 12 оства-
рења, међу којима и америчко-српска копродук-
ција – анимирани филм Филм ноар Џада Џонса и 

Ристе Тополског, немачки Еден Михаела Хофма-
на, британски Халам Фо Девида Мекензија, руски 
Глумећи жртву Кирила Серебреникова или дан-
ски После венчања Сузане Бир који је био номи-
нован за награду Оскар за најбољи страни филм.
О главним фестивалским наградама – Златном 

торњу за најбољи филм, изузетно филмско до-
стигнуће, европско откриће и специјалну награду 
за аутентичну глумачку креацију – одлучиваће 
петочлани међународни жири са истакнутим 
филмским монтажером Робертом Пертињанијем 
на челу. На отварању фестивала, ван конкурен-
ције, биће приказан овогодишњи добитник кан-
ске Златне палме, румунски филм 4 месеца, 3 не-
деље и 2 дана Кристијана Мунђиуа, док ће на за-
тварању бити приказан Завет Емира Кустурице.
У програму Млади аутори Европе у селекцији 

Петра Митрића биће приказано 27 кратких, екс-
перименталних и документарних филмова и је-
дан дугометражни играни филм. У плану су и 
избор радова Стивена Саливена, нове европске 
филмске наде, и многобројни музички садржаји.
У програму Нови норвешки филм биће приказан 

избор из савремене продуктивне норвешке кине-
матографије, док ће у устаљеном програму Нови 
мађарски филм моћи да се погледа шест најновијих 
мађарских остварења, како уметничких, тако и ко-
мерцијалних који су остварили високе гледаности 
у тамошњим биоскопима. У част овогодишњих до-
битника награде Александар Лифка која се до-
дељује за изузетан допринос филмској уметности, 
чији су лауреати Љубиша Самарџић и мађарски ре-
дитељ Иштван Сабо, биће приређени омаж програ-
ми са по три филма награђених аутора.
Организатори фестивала кажу да се и даље ра-

ди на иницијативи реализације палићког фести-
вала европског филма са обе стране српско-
мађарске границе. Док одржавање фестивала у 
Палићу и Сегедину очекује прави модел сарадње 
и договор влада две државе, од ове године палић-
ки фестивал започиње сарадњу са фестивалом у 
Мотовуну која би већ наредне године резултира-
ла стварањем заједничког програма.

КУЛТУРАКУЛТУРА МАТИЦЕМАТИЦЕ

Душанов законик
По угледу на византијске традиције, Душан је сматрао да је законодав-

ство једно од најважнијих дужности царева. Сходно том свом схватању, он 
је сазвао сабор који је у Скопљу, о Спасовдану, 21. маја 1349. године, донео 
„Закон благовернога цара Стефана”, тј. Душанов законик. У ствари, тада је 
донет први део кодекса од 135 чланова. Други део, до 201. члана, донет је на 
државном сабору у Серу 1354. године.
Душанов законик је имао изузетно важно место у развоју српског права, 

у организацији државе и у регулисању феудалних друштвених односа. Он 
се сматра својеврсним уставом средњовековне српске државе, који је не са-
мо за време трајања Царства него и знатно касније сматран једним од основ-
них извора српског права и као такав још је дуго коришћен и примењиван.
Треба рећи, међутим, да Законик не стоји сам за себе него је само један 

од главних елемената оног система правних извора који је кодификован у 
Душаново време. У том систему важно место имају преводи византијских 
правних извора, пре свега Номоканон или Крмчија светог Саве. Целини за-
конодавства припадају и повеље, и међународни уговори, појединачни 
правни акти којима се гради једна општа законска норма. У Душаново вре-
ме, 1335. године је настала и Синтагма солунског монаха и канонисте Ма-
тије Властара. Тај номоканонски зборник, који обухвата грађу црквеног и 
грађанског права, такође је преведен на српски и прилагођен потребама и 
обичајима српске државе. Ипак, може се рећи да је круна целог тог правног 
система Душанов законик.
Будући да се одредбе црквеног и грађанског права у великом броју нала-

зе и у Крмчији светог Саве и у Властаревој Синтагми, у Душановом зако-
нику их има у мањој мери, а много више пажње и одредаба је посвећено 
кривичном и државном, односно судском, процесном праву. Закоником су 
одређена права и обавезе властеле и сељака, регулисани су друштвени и 
правни односи градова, грађана, посебно трговаца итд.
Иако је Душанов законик израђен по угледу на византијско право, у ње-

га се уградило и српско обичајно право, као и право повеља и међународ-
них уговора српских владара, и у потпуности је прилагођен потребама и 
односима српског феудалног друштва.
Душанов законик је сачуван у 25 преписа. Најстарији рукопис је настао 

око 1395, значи непуна пола века после непронађеног оригинала. Међу ста-
рије спада и тзв. Барањски рукопис који је настао између 1479. и 1499. годи-
не, а пронађен је 1913. у цркви у Вилању. Предраг Степановић

Где је срце Србије?

Н ajjeфтиниja српскa рeч oвих дaнa je Кoсoвo. Еликсир који лечи све про-
блеме. Сигуран сам да си и ти безброј пута чула како они од којих тра-
жиш одговор на нека сасвим обична питања кажу: „То је због Косова”. 

Први пут зазвучи смешно, други пут глупо, трећи пут досадно, а четврти… 
обично. После стотог пута – посао завршен, јавно мњење формирано. Уз не-
избежно ударање у јуначке груди. Као, „нисмо ми ни за шта криви да нам та-
ко раде, али ако је због Косова, нека, жилавији смо него што мисле”.
Бљутава смеса лажи и крви, сажвакана у устима политиканата опије-

них митоманијом, испљунута се развлачи по вашарима и назови телеви-
зијама. У колективној екстази, бирачи тај испљувак дочекују у ритму там-
тама и врте се, врте, врте… Потом у том вртлогу бирају најлепшег и нај-
сексипилнијег жвакача-пљувача, који се зове… било како, на пример Веља.
За то време, нека друга, ћутљива и од свега уморна Србија, оглашава се 

графитима. На једном зиду пише: „Лондон је срце Србије!”. На другом 
стоји: „Берлин је срце Србије!”. Мало даље сазнајем: „Ибица је срце Ср-
бије!” И тако, у скоро свакој српској попречној уличици, где год је било мес-
та, спомињу се та срца Србије: Беч, Амстердам, Мајами, Москва…
Онда сазнам и ко је писао. Не крију ко су, али не бих да им правим рекла-

му. На интернету се представљају овако:
„Oвa гeнeрaциja je унaпрeђeни мoдeл гeнeрaциje кojу je рaтнa пoлитикa 

пoчeткoм дeвeдeстих рaсejaлa пo грoбљима и eмигрaциjи. Oвa гeнeрaциja 
oтпoрнa je нa инфлaциjу, изoлaциjу, бoмбe, дрoгe, слoмљeнe снoвe… Вaкци-
нисaли су нaс рoдитeљи, хвaлa им нa тoмe. Срцe Србиje – нaшe гeнeрaциje 
– oпeт су Бeрлин, Ибизa, Лoндoн, Бaрсeлoнa, Пaриз, Прaг, Риo, Истaнбул, 
Тoкиo, Њујорк, Гoa, Тoрoнтo, Aмстeрдaм. Сви ти грaдoви и свe тe пoвр-
шинe зeмљe су срцa пeлцoвaнe Србиje, jeр тaмo сe дeшaвa живoт, a тe-
ритoриje, рeлигиje и jeзици oдaвнo нe знaчe ништa. Мeђутим, у кaтeгo-
риjaмa тлa, нaциje и крви рaзмишљajу живoтнo уплaшeни српски пoлити-
чaри кojи o свeту и 21. вeку нe знajу гoтoвo ништa. У свoм нeзнaњу и 
нeoбaвeштeнoсти oдлучни су дa Србиjу извeду jeдиним путeм кojи пoзнajу. 
Тo je пут кa зeмљи у кojoj ћe… (име актуелног српског министра цензури-
сао Д.) бити пaмeтaн и згoдaн мушкaрaц…”
Заиста, ша је за тебе срце Србије?

tvojdragan@gmail.com
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ТЕКУЋАТЕКУЋА ТРАКАТРАКА
Косовски пинг-понг

Тресла се гора – родио се миш. Тако би се на-
родски сажео резултат дуго најављиваног сус-
рета Џорџа Буша и Владимира Путина. Бар 
што се тиче Косова. Два су председника сла-
дећи се јастозима сигурно поменула и ову те-
му, али су на крају ипак одлучили да ствар вра-
те на „нижи ниво”, и да се тиме и даље баве 
Рајсова, Лавров, и остале дипломате.
Према неким анализама Американци су, 

зарад „виших интереса”, решили да проблем 
препусте Русима и Европској унији, па би се 
најновији коментари из Брисела могли тума-
чити и као ново одмеравање снага, овај пут 
између ЕУ и Москве. У том светлу треба гле-
дати изјаву Соланине портпаролке Кристине 
Гајак која је одмах по окончању самита у Меј-
ну рекла да ће ЕУ „преузети одговорност и 
донети одлуку о Косову ако Русија настави 
упорно да говори само ‘њет’”. Када су руски 
званичници одмахнули руком, иза Кристине 
су стали Оли Рен и НАТО, који су практично 
поновили њену оцену: „Русија брани своје 
ставове и има своје интересе зашто то ради, 
али Косово је европско питање и ми смо Мос-
кви ставили до знања да тај проблем сматра-
мо својим. Будућност Балкана зависи од Ев-
ропе, не од Русије.”
Запад је посебно забринут неповољном ре-

акцијом Приштине, која има све мање стрп-
љења за дипломатска одлагања. Тако је косов-
ски премијер Агим Чеку рекао да ће Косово 
бити „приморано да дела” ако у УН не буде 
постигнут напредак о независности, чиме је, 

како преноси Ројтерс, изазвао забринутост да 
би Приштина унилатерално могла да прогласи 
независност. Чеку је, у интервјуу британској 
агенцији, упозорио да Запад ризикује губитак 
кредибилитета ако се не супротстави руском 
противљењу независности.
Он није желео да прецизира колико ће ал-

банска већина на Косову чекати пре „делања” 
али су његови коментари изазвали забрину-
тост у ЕУ да се Косово приближава унилате-
ралном проглашавању независности, што би 
уздрмало јединство ЕУ и што би могло да гур-
не Балкан у хаос, преноси Ројтерс.
Српски политичари су сигурно више очеки-

вали од Путина, али нема тог јунака који би се 
јавно замерио руском председнику. Зато су ре-
акције углавном позитивне и своде се на то да 
се Путин „принципијелно држао својих ставо-
ва”.
Што се српског народа тиче, њему је Косово 

„пета рупа на свирали”, далеко иза неких кон-
кретних и опипљивих животних проблема. О 
томе сведоче резултати анкете Центра за сло-
бодне изборе и демократију, који ипак бележе 
две минорне али милитантне групације. Реч је 
о домаћицама и пензионерима, који су се у ве-
ликом броју изјаснили да би због Косова тре-
бало заратити са Албанцима, па и са целим 
светом!
Истовремено, готово половина анкетира-

них, 48 одсто, мисли да би се због Косова тре-
бало одрећи чланства у Европској унији, док 
би 39 одсто грађана прекинуло дипломатске 
односе са земљама које признају независност 
Косова. Према истом истраживању, најпопу-
ларнији политичар у Србији је председник Та-
дић, с 14 одсто подршке, Томислав Николић је 
други с 10 одсто, а Коштуница трећи са седам 
одсто.

МАТИЦАМАТИЦА НА ДЛАНУНА ДЛАНУ
Тадић у Бриселу

Председник Србије Борис Тадић изјавио је у 
Бриселу да Србија не одустаје од чланства у ЕУ, 
као ни од Косова. Тадић је Хавијеру Солани и 
другим европским челницима рекао да је стра-
тешки интерес Србије да Ратко Младић до краја 
године буде ухапшен и изручен Трибуналу. Што 
се Косова тиче Србија је спремна да настави пре-
говоре о будућем статусу, уз напомену да је Ах-
тисаријев план неприхватљив.

Опет неке паре
Министарство одбране Хрватске од Србије 

потражује свој део војне имовине СФРЈ у вред-
ности 10 милијарди америчких долара. Износ 
укључује бројне некретнине, али и сву „војну” 
имовину која обухвата стотине авиона и хели-
коптера, хиљаде тенкова, већину поморске фло-
те и стотине хиљада пушака и милионе комада 
муниције, пренео је Радио Слободна Европа.

Отишао Шилинг
Словачки дипломата Мирослав Лајчак пре-

узео је дужност међународног представника и 
специјалног представника ЕУ у Босни и Херце-
говини од Немца Кристијана Шварц-Шилинга. 
Лајчак је најавио да ће у случају потребе корис-
тити тзв. Бонска овлашћења и наметати решења 
како би покренуо реформске процесе. Реч је о 
шестом представнику у БиХ, откако је Канцела-
рија успостављена у децембру 1995.

Јесењин и кокаин
Хрватска полиција је у Ровињу ухапсила влас-

ника новосадске ТВ Јесењин Зорана Ћирића. Ћи-
рић је приведен јер је Интерпол Аустрије за њим 
расписао потерницу због сумње да је повезан с 
кријумчарењем 500 килограма кокаина, који је 
пре неколико година заплењен у овој земљи. 
Према тврдњама београдских медија Ћирић је 
ТВ Јесењин купио пре шест година од Слобода-
на и Фахрете Живојиновић (Лепа Брена).

Руси приватизују НИС?
Руски капитал је добродошао у приватизацији 

НИС-а, која ће се ускоро обавити методом тенде-
ра, изјавио је недавно Предраг Бубало, српски 
министар трговине и услуга, после потписивања 
Протокола међудржавног Српско-руског коми-
тета за трговину, економску и техничку са-
радњу.

„Руси су добродошли у области енергетике и 
саобраћаја зато што су у тим областима, због ве-
личине земље и природних богатстава, врло 
стручни. Сасвим је логично да у приватизацији 
јавних предузећа у Србији они заузму водеће 
место. Морам да истакнем да током ових разго-
вора нисмо закључили ниједан посао, али смо се 
сложили да ће у изградњи гасовода, подземних 
складишта, током приватизације Јата или из-
градње луке на Дунаву, руски привредници бити 
добродошли”, истакао је Бубало.
Према његовим речима, после 16 година, у тр-

говинској размени између двеју земаља забеле-
жен је рекорд од 2,4 милијарде долара, али је и 
даље велики проблем Србије у привредним од-
носима са Русијом – спољнотрговински дефи-
цит. Потписани протокол требало би да обезбеди 
даљу либерализацију трговине, регионалну са-
радњу и развој економских односа.
Сергеј Шојгу, министар за ванредне ситуације 

Руске Федерације, изразио је очекивање да ће до 
краја године робна размена двеју земаља бити за 
25 до 30 одсто већа од прошлогодишње. Шојгу је 
и са Драганом Јочићем, министром полиције, 
потписао Меморандум о сарадњи у области еле-
ментарних непогода, хаварија и уклањања њихо-
вих последица. Према речима надлежног минис-
тра, Србији ће руско искуство, које је међу нај-
бољима у свету у овој области, помоћи да створи 
модеран систем који ће моћи да одговори на све 
изазове ванредних ситуација.

Проблематично британско војно присуство
у Авганистану

Уместо спринта
– крвави маратон

„Није у питању спринт, већ пре би се могло 
рећи маратон”, спортским језиком је сер Шерар 
Каупер Коулс, нови британски амбасадор у Ка-
булу недавно описао како стоје ствари са британ-
ским војним присуством у Авганистану и какви 
су изгледи за скори одлазак њихових трупа из 
земље у којој су удружене западне армије на че-
лу са Сједињеним Америчким Државама и Бри-
танијом срушиле крајем 2001. талибанску власт 
– али прави мир до дана данашњег нису донеле.
Биће потребно јако много времена да се у Ка-

булу успостави стабилна влада, изнео је Коулс у 
интервјуу Радио Би-Би-Сију, одбијајући да пре-
цизира рокове, али напомињући да је свакако реч 
о деценијама. Амбасадор је, додуше, рекао да би 
то подразумевало не само војни ангажман, већ 
целокупну, дугорочну активност на опоравку и 
развоју. „Та земља одиста је важна и за нас и ре-
гион, на много начина”, нагласио је.

Да су војници и оружје засад, ипак, у првом 
плану види се из чињенице да је Лондон од по-
четка године удвостручио своје снаге на авга-
нистанском фронту и да тренутно на негостољу-
бивом терену, превасходно у провинцији Хел-
манд, упоришту талибана и центру производње 
опијума, има 7.700 војника. Мада Каупер Коулс, 
који важи за дипломату са изузетно јаким пози-
цијама у Форин офису, тврди да већина Авганис-
танаца, у страху од повратка талибана на власт, 
подржава останак страних трупа, у јавности се 
чују супротна гледишта. Британски лист „Гар-
дијан” подсећа да је у неколико последњих неде-
ља живот изгубило око 120 авганистанских ци-
вила, међу њима управо ових дана и седморо де-
це, и да се за оволике погибије окривљују стране 
трупе па је и председник Хамид Карзаи због тога 
суочен са великим незадовољством и протести-
ма грађана.
Гину, међутим, у приличном броју и сами 

Британци. Само за годину дана, откако су распо-
ређени у Хелманду, објективно најтежем и најо-
паснијем подручју Авганистана, убијено је или 
страдало више од 50 британских војника, углав-
ном двадесетогодишњака или чак млађих. За 
овај биланс који је заправо гори него у Ираку, 
британски војни команданти у великој мери оп-
тужују своје министарство одбране, али и савез-
нике из Атлантског пакта. У првом случају зато 
што бројчана армијска појачања нису била 
праћена, насупрот ономе што је Тони Блер 
својевремено обећао, адекватним повећањем оп-
реме и комплетног борбеног арсенала, због чега 
су војници изложени већим ризицима, а смање-
не су и њихове могућности у окршајима са тали-
банским побуњеницима. У другом, Британци 
сматрају да су их савезници изневерили, пре-
пустивши им најопаснију зону, и о томе је већ 
било расправа унутар НАТО, али ништа се није 
променило.
Амбасадор Велике Британије у Кабулу, дакле, 

није случајно говорио о деценијама, шта год при 
том подразумевао. Британци су, међутим, спрем-
ни да остану у Авганистану чак и по цену коју 
треба да плате крвљу сопствених војника.

ОКООКО ПЛАНЕТЕПЛАНЕТЕ

Одлучност Британаца
Лондон свакако има амбиције да остане 

присутан и утицајан у Авганистану. То је 
видљиво и кроз именовање сер Шерара, 
претходно успешног амбасадора у Израе-
лу и Саудијској Арабији, али и кроз јачање 
дипломатске мисије у Авганистану. По 
броју људи Британска амбасада у Кабулу 
већ сада представља једно од најјачих бри-
танских представништава у свету а уско-
ро би могла да премаши чак и амбасаду у 
Вашингтону.
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КРИВОКРИВО ОГЛЕДАЛООГЛЕДАЛО

Боли ме уво
Нисам вам причао да сам остао без личне 

карте. Коју сам држао у новчанику. Без којег 
сам такође остао. Мазнули ми мангупи у град-
ском превозу. Бео-градском. Једном се руком 
држао за шипку, другом носио дете, а џеп ми 
зинуо. И опа…
Није била нека кинта, пар хиљада евра, ал̀  

добро, шта сад, зарадићу ја то. Него ми због 
докумената. Новинарска легитимација са гр-
бом СЦГ! То нема шансе да извадим поново. 
Неста земље – неста документа. И то каква 
земља! С најкраћом историјом у историји. Већ 
су је сви заборавили. А док је оно мало постоја-
ла чинило се да је то – то, и да ће постојати за 
вјеке вјекова. Чуш! „Два ока у глави”, како је 
знао рећи председник Србије Слободан Мило-
шевић, Црногорац.
Додуше, он је то говорио док се та иста 

земља звала Савезна Република Југославија, 
ал̀  добро, какве то везе има. Мењала земља 
име. Мењају људи имена, а не земља. Ево, ја 
на пример. О мени је све време и реч, јер како 
год да окренеш на крају дођеш до себе, тј. до 
мене, у овом конкретном случају. То се у фи-
лозофији зове „од општег ка посебном”. А од 
мене нема посебнијег. Може ли икоме да се 
деси то што се мени догађа? Е, не вала. Но 
само мене. Мене и никоме у ципцијели 
свијет.
И док сам новинарску легитимацију до-

стојанствено оплакао, за личну карту нисам 
давао пет пара, јер сам мислио да ћу лако изва-
дити нову. Само да се наканим и ојдем у СУП. 
А никако да се наканим и спуштим са овијех 
сремскијех брда. Кад смо се прошле године 

преселили на Фрушку гору ја сам имао добру 
вољу да променим место пребивалишта и у 
личну карту упишем нову адресу, али овде не-
ма улице. Тако да се и даље „водим” као Ново-
сађанин. И одем ја један дан у новосадску по-
лицију да поднесем захтев за издавање новог 
документа.
И то ко зна кад бих отишао, да се није деси-

ло да ми се запуши лево уво. Два ува у глави! Да, 
бајице, ал̀  једно не ради. Проћи ће, кажем се-
би, ал̀  мало морген, не чујем ништа на ту 
страну. И тако два-три дана, док нисам скроз 
полудео и отишао код лекара. Ал̀  прво мораш 
код оног опште праксе да ти да упут. Па онда 
код специјалисте ушолога. Или уволога, не 
знам како се тачно каже. И срећа да је СУП 
одмах поред болнице, јер док сам ја стигао од 
општег ка специјалном, десило се да је прва 
смена завршила са радом, а доктор из друге 
(смене) касни. И ја рекох, ај̀  да убијем време и 
нешто корисно урадим.
Добардан, кажем другу милицајцу, пардон, 

господину полицајцу, а он ме само мерка. 
Хтео бих, кажем, да извадим нову личну кар-
ту, јер су ми стару украли мангупи. Је л̀  
имаш ово, пита он мене – имам. Је л̀  имаш 
оно, кажем – имам. Је л̀  имаш српско 
држављанство? Цврц… Кажем – немам. 
(Мрзело ме да мењам црногорско.) Не може, 
каже, без држављанства. Добро, кажем ја, 
да прво извадим држављанство. Је л̀  имаш 
ово, пита он мене – имам, мало пре сам ти 
рекао. Је л̀  имаш оно, кажем – имам, брате, 
нема проблема. Је л̀  имаш личну карту? 
Цврц… Кажем – па немам, зато сам и до-
шао. Е, не може, каже, без личне карте. Мо-
лим, рекох, не чујем добро! Е, ти ако не чујеш, 
каже пандур, има овде поред болница па нек 
ти оперу уши. Само кажи да сам те ја пос-
лао. И би тако.

Братислав Вељић

СРПСКАСРПСКА ПОШТАПОШТА

Усташким поздравом „За дом спремни” и ис-
пруженом десном руком око 40.000 људи, махом 
обучених у црно, дочекало је излазак на бину јед-
не од највећих хрватских музичких звезда, Мар-
ка Перковића Томпсона, док је концерт уживо 
преносила хрватска државна телевизија. Пуб-
лика, коју махом чине тинејџери и двадесетого-
дишњаци, изгледа да је несвесна историје холо-
кауста и чињенице да је марионетски усташки 
режим, чије су симболе носили, у смрт послао 
десетине хиљада Срба, Јевреја и Рома. Иако се 
усташки симболи и сувенири више не продају 
отворено у центру Загреба, и фотографије ус-
ташких формација више не висе на зидовима 
кафића и ресторана, у продавницама сувенира 
и даље се могу наћи качкети и привесци са зна-
ком „У” или слоганом „За дом спремни”. Ме-
наџер Марка Перковића, Албино Уршић, у својој 
канцеларији има велики постер са сликом пакле 
цигарета марке „Адолф Филтер” са великом 
свастиком на којем пише „коначно решење”. За 
овај постер он каже да је у ствари „антипу-
шачки”, а нацистички поздрав, који чини већина 
љубитеља његовог клијента, истиче да пред-
ставља „младалачку побуну” која је „каракте-
ристична и за велики број навијача широм Евро-
пе”.
Оваква популарност певача као што је Томп-

сон, изазвала је, међутим, забринутост код срп-
ских, јеврејских и других мањинских организа-
ција у Хрватској.

„Не желимо да плаћамо за нешто што уноси 
страх у моју децу или их удаљава од њихових 
пријатеља и комшија”, рекао нам је Милорад 
Пуповац, лидер највеће српске партије у Хрват-
ској алудирајући на телевизијски пренос концер-
та.

Њујорк тајмс

УГАО ЗАУГАО ЗА СМЕХСМЕХ

Мобилна телефонија Србије обједињује
регионално тржиште

Падају цене роминга
Мобилна телефонија Србије започела је обје-

дињавање тржишта мобилне телефоније у нашој 
матичној земљи, Црној Гори и Босни и Херцего-
вини. Први конкретан доказ тог настојања јесу 
ниже цене роминга за кориснике мрежа 064 и 065 
у Црној Гори и Босни и Херцеговини. Наиме, ка-
ко је за Политику изјавио Владимир Лучић, ди-
ректор МТС-а, роминг у БиХ је од 2. јула у одно-
су на досадашње цене двапут јефтинији, а у Цр-
ној Гори чак пет пута. „Добит корисника ће бити 
осетна, подједнако и за Црну Гору и за Босну и 
Херцеговину, јер смо за БиХ и раније имали низ 
погодности”, каже Лучић.
Према његовим речима, снижавање цена ро-

минга омогућиће већ за неколико дана почетак 
комерцијалног рада оператера М:тел у Црној Го-
ри, који су заједно основали Телеком Србије и 
фирма Огалар, регистрована у Холандији, иза 
које стоји Делтин инвестициони фонд.
И, наравно, преузимање Телекома Српске. То 

предузеће, у којем је Телеком Србије купио 65 
одсто акционог пакета, однедавно послује под 
управом српског националног оператера. Већ је 
одржана и прва седница Управног одбора, а за 
председника тог тела изабран је Драшко Петро-
вић, иначе генерални директор Телекома Ср-
бије.

„У Телеком Српске биће само у првој години 
положено 50 милиона евра. Ова средства усме-
риће се за развој инфраструктуре и јачање тр-
жишне позиције предузећа. То се посебно одно-
си на мобилну телефонију, односно оператера М:
тел (бивши Мобис) у којем је пословање на тери-
торији преостала два ентитета БиХ (муслиман-

ски и хрватски) учествовало са само два одсто. 
Сматрамо да би то, уз атрактивну понуду, могло 
и требало да буде знатно боље”, објашњава ди-
ректор МТС-а.
Будући да је немачки Т мобајл преузео опера-

тера ХТ мобајл, са седиштем у Мостару, у Мо-
билној телефонији Србије сматрају да ће за М:
тел, односно Телеком Српске, Сарајево бити изу-
зетно важно тржиште. Сарајево има значајне еко-
номске потенцијале, а осим тога, на подручју тог 
града још није у потпуности развијена тржишна 
утакмица. Тамо по броју корисника тренутно во-
ди БХ тел, у државном власништву, и како на-
глашава Лучић, М:тел би уз одговарајућу пону-
ду, првенствено финансијске природе, лако мо-
гао да превазиђе евентуалне националне и вер-
ске препреке.
Телеком Србије ће кроз Телеком Српске на-

стојати да унапреди Интернет у Републици Срп-
ској. За почетак у Бањалуци и Бијељини. То ће 
бити први корак у обједињавању услуга фиксне 
телефоније, Интернета и мобилне телефоније.
У плановима за Црну Гору предвиђено је да 

тамошњи М:тел после четири године освоји из-
међу 20 и 25 одсто тржишта. Адут у том на-
стојању јесу фамилијарне и пословне везе жи-
теља Србије и Црне Горе. Такође, већина турис-
та из наше матичне земље летује на црногор-
ском приморју и очекује се да ће, уз повољне це-
не роминга, већина њих користити услуге М:
тела.
Тај оператер добио је лиценцу и за Интернет и 

класичну – фиксну телефонију, са бежичним 
приступом. Почетних 50 милиона евра, колико 
ће само у првој години бити уложено у црногор-
ски М:тел, биће искоришћено углавном за развој 
мобилне телефоније, а потом ће уследити и услу-
ге Интернета и фиксне телефоније.
У Црној Гори су, иначе, до сада пословала два 

оператера мобилне телефоније – Промонте у 
власништву Теленора који тренутно опслужује 
60 одсто тржишта и Монет у власништву Дојче 
телекома са 40 одсто тржишног учешћа.

ЕКОЕКО НОМИЈАНОМИЈА

Вицеви
Колико си платила ту биљку? – пита муж же-

ну.
• Двадесет еура – каже она.
• А каква је то биљка?
• То је биљка из породице кактуса.
• А? Да си је сместа вратила тој породици!

Жалио се Лала на регрутацији да слабо види. 
Послали га у Нови Сад пред војну комисију. Ле-
кар му каже:

• Прочитај ону паролу.
• Коју паролу? – пита Лала.
• Ону на табли.
• Извин’те, на којој табли?
• Па оној на зиду.
• Будте љубазни, покажите ми тај зид.
Ослобођен војне обавезе, одлази Лала у био-

скоп да прекрати време до поласка воза за Орло-
ват. Завршио се филм, упалило се светло. Лала 
угледа поред себе запањеног председника војне 
комисије. Шта ће сад? Брзином муње севну му 
спасоносно питање:

• Извин’те, иде л’ овај аутобус за Лиман?

У ординацију код доктора улазе млада згодна 
девојка и наборана старица.

• Скините се – рече доктор девојци.
• Опростите – рече старица – ми смо дошли ра-

ди мене.
• А па добро. Онда исплазите језик.

Кондуктер прегледа карте у возу. Гледајући 
једног средовечног путника, каже:

• Извините, господине, али ово је студентска 
карта.

• Па наравно. Купио сам је као студент. Нисам 
ја крив што вам воз толико касни.
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Српска основна школа у Батањи

Незаборавне екскурзије батањских основаца

Путевима Карађорђевића
С арадња са основном школом 

из Беочина и ове године је уро-
дила плодом. Српска основна 

школа из Батање је позвана на 
тродневну екскурзију у Србију од 
стране града побратима и њихове 
основне школе „Јован Грчић Ми-
ленко”.
Припреме су кратко трајале и 8. 

јуна, предвођени наставницима, 
ученици из Батање су се упутили ка 
Србији, земљи својих предака. При-
дружили су нам се и домаћини.
Пут нас је водио ка Аранђеловцу, 

граду у центру Шумадије, познатом 
по белом мермеру, минералним во-
дама, глини и Буковичкој бањи. Та-
мо смо се и улогорили у хотелу „Шу-
мадија” који се налази на самом рубу 
столетне букове шуме и познатог 
парка Буковичке бање, где се налази 
благотворна буковичка кисела вода.
Кренули смо у обилазак околине, 

где нас је на првом кораку очарала 
нетакнута природа, а један део те 
нетакнуте природе је била и пећина 
Рисовача, археолошко-палеонто-
лошко налазиште старијег каменог 
доба и особит споменик природе, 
једна је од најстаријих сведочанста-
ва људског постојања на читавом 
Балканском полуострву.
Пут нас је водио ка Тополи, Ка-

рађорђевом граду, где и данас стоји 
његов конак и црква, док на опле-
начком брду доминира складом, ле-
потом и чистотом линија монумен-
тална црква Светог Ђорђа, задужби-

на краља Петра I Карађорђевића. 
Бисер српско-византијског гради-
тељства, петокуполна грађевина, са 
фасадом од белог веначког мермера. 
У свечаној и узвишеној тишини са 
њених зидова гледају српски свеци и 
владари саздани од 40 милиона стак-
лених коцкица у 15.000 боја. У крип-
ти опленачке цркве, претворене у 
маузолеј, сахрањени су чланови ди-
настије Карађорђевић. Наставили 
смо путевима Карађорђевића и оти-
шли у село Орашац надомак Аранђе-
ловца, где је место договора о поди-
зању Првог српског устанка и про-
глашењу Карађорђа Петровића вр-
ховним вождом на Сретење 15. феб-
руара 1804. године. У знак сећања на 
овај велики догађај подигнута је у 
Орашцу црква Вазнесења Гос-
подњег, спомен школа и спомен че-
сма у Маричевића јарузи и тако фор-
миран споменички комплекс.
Након дивно проведених трену-

така 10. јуна смо кренули кући, 
међутим, нашој екскурзији ту није 
био крај. Наиме, у повратку у 
Београду смо погледали Кућу цвећа, 
где је сахрањен Јосип Броз Тито и 
били смо гости Краљевског двора 
где нас је примила принцеза Ката-
рина Карађорђевић.
Заокружили смо једну велику це-

лину породице Карађорђевић од по-
четка па све до данашњег дана. 
Ишли смо путевима Карађорђе-
вића.

Станислава Гајић

Будимпешта, Естергом, Вишеград, Сентандреја…

О вог пролећа ученици батањ ске 
Српске основне школе ужива-
ли су у многим екскурзијама. 

Дана 31. маја мала чета путника-на-
мерника посетила је један од најлеп-
ших делова Мађарске. Прво одреди-

славом Гајић и Николом Ђенешом 
обишли су лепо уређени Варошли-
гет, велелепни Трг хероја и незабо-
равну будимску тврђаву. Исцрпни 
дан тиме још увек није био завршен. 
Након заласка сунца Батањци су 
кренули на Гелертово брдо да ужи-
вају у ноћним красотама Будимпеш-
те. Осветљени главни град са див-
ним мостовима на Дунаву оставио је 
дубоки утисак на ђаке.
Следећег дана Батањци су крену-

ли пут Естергома где су посетили 
највећу католичку цркву у Мађар-
ској, надалеко познату Базилику, за-
тим тврђаву и реконструисани мост 
Марије-Валерије који повезује 
Мађарску са суседном Словачком. 
Аутобус је потом кренуо према Ви-
шеграду који је својом брдовитом 
околином одушевио батањске ђаке. 
Након обиласка тврђаве и ужитка у 
непоновљивом пејзажу Дунавског 
завоја одакле надалеко пуца видик, 
деца, а богами и наставници, једва 
дочекаше да испробају боб стазу 
која је свега неколико километара 
удаљена од знаменитог Вишеграда.
У повратку ученици батањске 

Српске школе посетили су Сентан-
дреју упознавши месне српске зна-
менитости. Након исцрпног путе-
шествија неуморни путници са мно-
гим незаборавним утисцима и до-
живљајима у срцу кренуше кући.

ште беше Будимпешта. Након при-
стизања у престоницу, Батањци су 
били смештени у Српском ђачком 
дому. Завршивши ручак батањски 
ђаци су на челу са директорком Ве-
ром Пејић Сутор посетили популар-

ни Тропикаријум. То је био посебан 
ужитак за многе љубитеље егзотич-
них животиња далеких плавих про-
странстава. Вративши се из Тропи-
каријума неуморни ученици са ди-
ректорком и наставницима Стани-
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VIII Весеље на дунавском корзоу
Сентандреја

од 21. до 22. јула 2007.
Породични програми на обали и на води

Лето на Ланчаном мосту – Будимпешта
21 – 22. јули, на Тргу Розевелт и Тргу Адам Кларк

Обрађена народна и традиционална музика
познатих група и извођача

Поред осталих наступа ансамбл Вујичић – 22. јули у 19 сати

XI Међународна недеља културе у Печују
од 19. до 29. јула, место: Baribakán várárok

28. јули у 19 сати – Е. Z. Basic, Zbogom Brus Li (Србија)
– алтернативна група

Изложба „Глас Балкана” у Мишколцу
од 12. до 15. јула

Награђене фотографије из 2005. и 2006. године
Место: Herman Ottó Múzeum, Papszer. u. 1.

Француски вашар и улични бал
у Будимепшти

14. и 15. јули, Bem rakpart

Концерти
Ансамбл Вујичић

22. 07. у 19 сати – на приредби Лето на Ланчаном мосту
28. 07. у 20.30 сати – Сентандреја, Градска кућа

Оркестар Шендерге
12. 07. у 20 сати – Сомбатхељ, Међународни Барток фестивал

14. 07. – Лондон, Southbank (гост вечери: Ферус Мустафов)
28. 07. у 19 сати – Művészetek völgye, Öcs-Kőfejtő

Захвалност
У име организатора овогодишњег Јужноалфелдског српског народ-
носног кампа одржаног у Батањи од 23. до 30. јуна, захваљујемо се на 
финансијској помоћи следећим организацијама:
– Фондацији за националне и етничке мањине у Мађарској,
– Сегединској српској самоуправи,
– Дешчанској српској самоуправи,
– Новосентиванској српској самоуправи,
– Рацалмашкој српској самоуправи,
– Батањској српској самоуправи,
– Будимпештанској српској самоуправи IX кварта,
– Будимпештанској српској самоуправи XVIII кварта,
– Српској самоуправи Будимпеште,
– Сегединској месној српској заједници.
На помоћи у организацији и реализацији се захваљујемо:
– Културном центру „Јожеф Атила” и уметничкој школи из Батање,
– Српској основној школи из Батање,
– Ђачком дому гимназије „Микеш Келемен”, као и особљу и шефу ку-
хиње дома,
– Михаљу Жилки и особљу батањског штранда.
Захваљујемо се свима онима који су допринели да овогодишњи камп 
буде одржан и толико успешан и да буде од користи за све учеснике.
Организатор: Културни и документациони центар Срба у Мађар-
ској

Веронаучни камп 2007.
Састанак за полазнике кампа

у недељу 22. јула 2007.
од 14.00 – 16.00 сати

у порти пештанског храма

Такође се позивају сви учесници ранијих кампова
на јубиларну изложбу

која ће бити приређена у суботу 28. јула у 15.00 сати
у аули Српске школе у Будимпешти

Позив Дешчана на поклоничко путовање
у Грабовац

Српска православна црквена општина Деске организује поклоничко 
путовање

на храмовну славу у Грабовац 15. јула
Цена учешћа је: 500 фт.

Полазак 15. јула у 6 сати испред српске цркве у Десци
Аутобус скупља путнике: у Сиригу на Тргу хероја,

у Новом Сегедину испред Спортске хале, у Сегедину испред музеја.
Заинтересовани могу се јавити код:

свештеника Светомира Миличића и председника црквене општине 
Младена Ђукина

Путовање у Грабовац из Будимпеште
на прославу храмовне славе

Полазак за Грабовац 15. јула, у недељу
у 6.30 сати испред пештанског храма

Молимо све заинтересоване да због ограниченог броја седишта
у аутобусу (33) благовремено резервишу места.

Износ учешћа од 900 фт.
може се уплатити сваког дана у пештанском храму код тутора.

Организатори и покровитељи путовања су:
Културни и документациони центар Срба у Мађарској,

Српска самоуправа XIII кварта и Црквена општина у Будимпешти
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Маровић подржава безакоњеМ итрополит црногорско-при-
морски Амфилохије опту-
жио је потпредседника Де-

мократске партије социјалиста 
(ДПС) Светозара Маровића да је 
постао „подржавалац безакоња и 
верских деоба у Црној Гори”.
У писму Маровићу владика Ам-

филохије наводи да је запањен изја-
вама потпредседника ДПС-а о њему 
и о Православној цркви у Црној Го-
ри, те да га Маровић понижава као 
православног теолога. Владика је 
упитао да ли је икада неко чуо или 
прочитао његов текст којим поис-
товјећује Православну цркву са би-
ло којом нацијом.

„Насупрот томе, у безброј својих 
проповиједи, научних текстова и 
изјава непрекидно сам понављао и 
понављам изворну библијску исти-
ну да – у Цркви нема Грка ни 
Јеврејина, роба ни слободњака, Ки-
неза, Србина, Црногорца или Аф-
риканца, него су сви једно у Исусу 

Немогуће избећи поделу
П отпредседник Демократске 

партије социјалиста Светозар 
Маровић оценио је да је немо-

гуће зауставити дељење право-
славља у Црној Гори.

„Свако ће имати права на своју 
цркву. Не може се ускратити Црно-
горцу да има своју цркву, као ни Ср-
бину да има своју, а питање имови-
не треба ријешити правним путем”, 
рекао је Маровић у интервјуу за 
подгоричке „Вијести”.
Он је навео да би волео да митро-

полит црногорско-приморски Ам-
филохије разуме да је митрополит у 
Црној Гори.

„Он мора да одговори на питање 
зашто би Црногорац морао ићи у 

срп ску цркву. Зашто се јавно госпо-
дин Амфилохије не огласи и каже – 
ово је православна црква у Црној 
Гори, она може да има сестринске 
односе са свим православним црк-
вама, али је ово црква и за Србе и за 
Црногорце и за све православне 
вјернике”, рекао је Маровић.
Он истиче да му је ово питање 

важно зато што су „пред том црк-
вом саахрањени и његови преци”.

„Хоћу да знам да ли је то црква 
која служи земљи у којој ће живјети 
мој син или ће бити црква у коју ће 
долазити људи из других земаља са 
жељом да ова земља буде организо-
вана по њиховим политичким за-
мислима”, рекао је Маровић.

Сабор омладине у Студеници
С а благословом Епископа жич-

ког Г. Хризостома, а у органи-
зацији Српског сабора Двери, 

од Видовдана, 28. јуна до 1. јула 
2007. године у манастиру Студени-
ци, одржан је седми по реду Сабор 
српске омладине, друштвена мрежа 
која окупља на десетине православ-
но-националних организација ши-
ром српских земаља и расејања.
Сабору је присуствовало 76 чла-

нова из 32 организације, угледни 
предавачи из земље и иностранства, 
као и гости из Русије, из Фонда Све-
тог Андреја Првозваног и удружења 
Млада Русија. Посебно је било запа-
жено присуство и беседа Митропо-

лита црногорско-приморског Г. Ам-
филохија који је упознао присутне 
са ситуацијом на Косову и Метохији 
и апсолутном угроженошћу српске 
и неалбанске популације под патро-
натом међународних снага.
На Сабору, чија је једна од тема 

била „Културне везе Србије и Ру-
сије”, потврђена је дубока и плодо-
творна сарадња српског и руског на-
рода и истакнут је њихов незаоби-
лазан допринос хришћанској и ев-
ропској цивилизацији. Сабор оче-
кује од власти у свим српским 
земљама да руском капиталу и кул-
тури омогући равноправно учешће 
у друштвеном животу.

Православље у Америци
Н а Фордемском универзитету у 

Њујорку, у оквиру серије пре-
давања „Православље у Аме-

рици”, одржана је и међународна 
конференција посвећена бого-
словљу блаженог Августина. Циљ 
овога форума је било проучавање 
различитих аспеката богословског 
наслеђа Августина кога поштују, 
како западни тако и источни 

хришћани. Акценат је стављен по-
себно на оне елементе његовог 
учења које обједињују источну и за-
падну патристичку традицију. Глав-
ни излагач на конференцији је био 
професор Даремског универзитета 
у Великој Британији др Ендрју Лут, 
који је изложио реферат под насло-
вом „Срце на ходочашћу: како је бл. 
Августин читао псалме”.

део њене имовине револуционарна 
власт одузела и национализовала, а 
опљачкану имовину садашња власт 
не жели да врати.
Митрополит Амфилохије пору-

чио је Маровићу да се Православна 
црква у Црној Гори не дели.

„Постоји националистичка вјер-
ско-идеолошка групација, први пут 
основана, како се каже у полициј-
ском акту, 17. јануара 2000. године 
под називом ‘вјерска заједница Цр-
ногорска православна црква̀ . Она 
као новоформирана вјерска заједни-
ца, као и свако удружење и НВО, 
може да постоји по закону од дана 
формирања, да стиче своју имовину 
и слично”, навео је владика Амфи-
лохије.
Владика Амфилохије истиче да 

се признавање тој верској заједни-
ци, непостојећој за Православну цр-
кву у свијету, права на име, имовину 
и достојанство осмовековне Зетске, 
односно Црногорске митрополије, 
не би могло догодити ни у најбесуд-
нија времена, а камоли у данашњој 
Црној Гори која би хтела да буде ев-
ропска држава.

„Ако се тако нешто може наћи у 
главама којима је закон оно што им 

Христу”, навео је митрополит Ам-
филохије.
Он је упитао да ли има игде дру-

гачијег његовог потписа као митро-
полита осим као православног цр-
ногорско-приморског митрополита.

„Да ли се Митрополија, на чијем 
челу стојим, назвала другачије сем 
црногорска Митрополија, онако као 
што се звала у вријеме краљевине 
Црне Горе, а прије ње у доба Петро-
вића. Назив приморска додат је из-
међу два рата када је у њен састав 
ушла Бококоторска епархија и При-
морје”, навео је владика Амфило-
хије.
Он је истакао да се континуитет 

Митрополије није прекидао од 1219. 
године до данас, да њена имовина и 
имовина њених јединица никад није 
променила свог титулара, изузев у 
послератно „бесудно” време када је 

срце жуди и који не знају ни шта је 
Црква ни шта је право и правда, за-
иста је несхватљиво за здрав разум 
да Ви, као крштен човјек и човјек 
који се већ дуже бави државним и 
правним питањима, прихватите јед-
ну такву лудост за правило”, рекао 
је митрополит црногорско-примор-
ски и додао: „Зачудо, нико у Црној 
Гори не поставља питање непосред-
не зависности римокатоличких бис-
купија од Ватикана, као ни других 
вјерских заједница од својих цента-
ра у свијету”.
Према његовим речима, само је 

вековна заједница православља у 
Црној Гори са Пећко-београдском 
патријаршијом, односно Православ-
ном црквом српском, и преко ње са 
свим православним црквама у све-
ту, на непрекидном удару.

„Албанац са Косова у Бару, Хр-
ват из Босне у Котору мирно сједе, 
и нека сједе, у Црној Гори, на челу 
Ватикану директно подложних 
дијецеза, а митрополит црногорски 
из Мораче, чији су преци, сви до 
једног, уградили своје кости у ства-
рање и одбрану Црне Горе, прогла-
шава се окупатором и издајником, 
човјеком који доводи људе `из дру-
гих земаља̀  да ову земљу поробе и 
опустоше”, навео је митрополит 
Амфилохије.


