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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Л

идери земаља ЕУ два дана нису
могли да се договоре око примене мигрантских квота. Закључили су да опстају значајне разлике, што
је старо језгро ЕУ навело на изјаве у
којима се истиче да јединство и заједништво не треба да се покажу само
када се прихватају земље с истока и
финансијски им се помаже да превазиђу проблеме, већ и сада, када је реч
о мигрантима.
– Солидарност не може да се испољава само у једном смеру – упозорио
је белгијски премијер Шарл Мишел.
Старе чланице су ставиле до знања
да ће имати стрпљења до јуна, после
чега би могло да се пређе на одлучивање већином уместо консензусом.
– Не може да буде селективне солидарности међу земљама чланицама
– истакла је, такође, немачка канцеларка Ангела Меркел.
И француски председник Макрон је
позвао да свака земља испуни своју
обавезу, истакавши да очекује резултате 2018. године.
Уколико изостане договор, и ако даље буду одбијале да прихвате избеглице, чланице Вишеградске групе би могле да очекују високу финансијску глобу. Оне су се досетиле да већ сада понуде новчану помоћ од 35 милиона
евра, али је Паоло Ђентилони, председник Савета министара Италије, зе-

Неслагања око мигрантске кризе и даље угрожавају ЕУ

Брисел припрема казнене мере против
земаља Вишеградске групе

Мигранти су поделили Европу. „Старе” чланице траже солидарност и поручују
да губе стрпљење, али Вишеградска група, која окупља Мађарску, Пољску,
Чешку и Словачку, не попушта. Дводневни самит шефова држава или влада
држава из састава ЕУ, завршио се неуспехом по том питању

мље међу онима које су највише погођене избегличким таласом, истовремено се захваљујући на понуђеној коверти, поручио да „није све у парама”.
Лидери ЕУ су, током управо одржа-

ног самита, формално одобрили и
отварање нове фазе у преговорима о
изласку Велике Британије, прихватајући први део споразума који им је представио преговарач Мишел Барније и са

којим су се претходно сагласили посланици Европског парламента. И ту
им, на путу ка „блиском и посебном
партнерству”, предстоји доста дипломатских напора, јер је председник
Европског савета Доналд Туск поручио да ће нова фаза бити још тежа од
претходне, укључујући преговоре о
будућим економским односима, међусобном статусу грађана и судбини границе између Републике Ирске и Северне Ирске.
Лакше од претходних тема, лидери
ЕУ су се договорили да на шест месеци продуже економске санкције Русији, због недостатка напретка у мировним преговорима у Украјини. Председник Европског савета Доналд Туск рекао је да се свих 28 држава чланица
ЕУ сложило око продужења санкција
Русији. 

Председник Србије похвалио промигрантску политичку опцију

Влада благонаклона према мигрантима који
желе држављанство

Председник Србије Александар Вучић признаје да се његов став о прихватању
миграната „разликује од става 99 одсто грађана Србије”, али је упркос томе
пожелео добродошлицу мигрантима

Д

ок Мађарска, Чешка и Пољска,
свака на свој начин воде борбу
против „пројекта промене етничког састава становништва и исламизације Европе”, како њихови лидери често називају мигрантске таласе из
исламских земаља, Александар Вучић
каже да су мигранти у Србији добродошли и хвали промигрантску политику Ангеле Меркел.

Он је оценио „да је Србија добро
водила мигрантску политику” и да је
она била „једина у Европи која није подигла зидове и ограде”. Констатовао
је да је Србија почетак кризе могла
боље да искористи и да би „имала више добрих ствари, а мање проблема у
будућности”.
„Мој став о том питању се разликује од готово 99 одсто свих грађана Ср-

Због недовољне
информисаности, за
50 стипендија Владе
Мађарске намењених
будућим студентима из
Србије, обично
конкурише готово дупло
мање кандидата од
предвиђеног броја

Погодности за будуће бруцоше

С

тудентима из Републике Србије,
који би у фебруару желели да
конкуришу за место на неком од
факултета у Мађарској, Влада у Будимпешти нуди погодности у виду
стипендија. Наиме, Мађарска сваке године обезбеђује педесет стипендија
држављанима Србије који желе да

бије. Ја немам ту врсту страха од миграната. Њихова деца имају сва права. Они који хоће да постану грађани
Србије, то могу под одређеним условима и ту нема никаквих проблема.
Добродошли су у Србији”, рекао је
председник Србије. Он је промигрантску политику немачке канцеларке Ангеле Меркел оценио као „паметну и
мудру”. 

Мађарска нуди стипендије студентима из Србије
студирају у Мађарској, а таква пракса биће настављена и у следећој години.
Како сазнајемо, због недовољне информисаности будућих студената, за
стипендије обично конкурише готово
дупло мање кандидата од предвиђеног броја, тако да средства за ту намену практично остају неискоришћена. Помоћ мађарске владе односи се
на студирање на мађарском и енглеском језику.
Више информација о стипендијама,
заинтерсовани могу наћи на сајту:
www.studyinhungary.hu/study-inh u n g a r y/ m e n u /s t i p e n d i u m hungaricum-scholarship-programme 
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Књижевно-историографски програм у Печују

П

Поглед на примере неговања српске
националне баштине у региону

рограм је отворила пројекција
филма „Прохујало Веменом”.
Будући да се и сам сниматељ
Ђорђе Шибалин налазио на лицу места, он је учеснике скупа и детаљно
упознао настанком филмског остварења које говори о српској прошлости
Вемена, села у мађарском делу Барање, оптацији српског становништва које је након Првог светског рата напустило своја вековна огњишта и настанило се у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца.
Филм је, иначе, настао захваљујући
једној изложби која је била изложена
у Етнографском музеју у Будимпешти,
а која је представила заоставштину
Беле Хернаија, некадашњег учитеља,
потоњег директора месне школе, који
је између 1916. и 1920. године својим

Александар Чотрић, књижевник

Представници српских организација у хрватском и
мађарском делу Барање, који су се крајем новембра
састали у Печују (о чему је СНН већ писао),
приредили су и пропратно културно вече
које је носило наслов „Историја и књижевност,
које нас повезују”
фото-апаратом овековечио житеље
села – међу њима и Србе,
Српска прошлост, делимично, била
је представљена и током књижевне
вечери Ђорђа Нешића, српског књижевника из Бијелог Брда, који је уједно и управник Културног и научног
центра „Милутин Миланковић” у Даљу. Он је веома надахнуто беседио,
цитирао најлепше стихове о патријарху Арсенију Чарнојевићу, Великој сеоби Срба и казивао своју песму која је
обухватила Будим, Сентандреју и Печуј, незаобилазан је био завичајни речник с ушћа Драве у Дунав под називом „Лук и вода”.
Током вечери, посвећене историји
и књижевности Срба у региону, говорио је и познати књижевник и афористичар Александар Чотрић. Он је најпре представио „Антологију савременог српског стваралаштва за децу писаца у расејању”. Треба рећи да је капитално издање, прво такве врсте у
Срба, Александар Чотрић приредио
заједно са Љубишом Симићем из
Франкфурта, а издавач је била „Пчелица” из Чачка.
У овом избору се, на око 550 страна, налазе песме, приче и афоризми
110 аутора из двадесет земаља, са четири континента. Антологија обухвата читав век српске књижевности за
децу у расејању. Књига садржи и
основне библиографске податке о пи-

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
мунији, а у њој је заступљено близу
100 аутора са свих пет континената из
23 државе света. У овом капиталном
делу на преко 430 страна налазе се
афоризми, песме, приче, епиграми, искази, као и биографски подаци 93 аутора, међу којима је и Драган Јаковљевић, књижевни стваралац из Мађарске.
„Често се може чути да се данас
најбољи хумор и сатира у Европи пишу у Србији”.
„Ја се с тим не слажем. Није тачно
да се пишу у Србији, него да их пишу
Срби! Без обзира на то где они живе”,

Ђорђе Шибалин, сниматељ

сцима, а аутори су сврстани генерацијски, према годинама рођења.
Потом је промовисано и друго, веома значајно издање – „Смех није
грех”, зборник српског хумора и сатире у региону и дијаспори. Књига је
штампана у издању Савеза Срба у Ру-

подсетио је афористичар, који је своју констатацију поткрепио и конкретним примерима.
Програм у Печују суфинансирао је
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској.
П. М.

Вече националних заједница у VI кварту Будимпеште

Представљање мањина кроз песму и игру у Терезварошу

У Дому културе у пештанском Терезварошу,
одржано је вече припадника националних заједница
које живе у VI кварту Будимпеште. Део своје
традиције је игром, песмом и народним ношњама
приказало осам самоуправа народности

Г

осте у Дому културе у Терезварошу је најпре поздравио Ласло
Пап, заменик начелника тог дела
града, речима:
– Увек се радујемо да поново погледамо део вишевековне културе народности које живе у Мађарској.
Овом приликом осам народности већ
традиционално приказују своју чудесну културу, свој фолклор, обичаје,
темперамент. Међу учесницима има
много деце и омладине, што показује да је преношење традиције у добрим рукама и да она наставља да
живи.
Програм су почели Немци, ученици Основне школе у Бајза улици и народно играчко друштво „Хексереи”,

чицу, која је извела фрагменте из мјузикла „Јанош Витез”, Понграца Качоха, мађарског композитора.
Традиционална манифестација у
Терезварошу завршена је нама већ
добро познатом кореографијом „Влашке игре”, у извођењу момака и девојака из српског КУД-а „Табан”. Овим
забавним програмом, представници
народности у мађарској престоници
су поново показали велику преданост
и труд у очувању својих култура. Милица Немењи, председница Српске
самоуправе Терезвароша, изјавила је
за наш лист да ова самоуправа учествује у свим програмима везаним за
децу.
– Већ трећи пут наша самоуправа
са малишанима из забавишта и ученицима Српске школе „Никола Тесла”
прославља Дан Светог Николе, који
деци доноси поклончиће. Такође се
спремамо за прославу српског Божића, која ће се одржати у школи – наМилица Немењи, председница Срп- јавила је Милица Немењи.

игром „Мала Анушка”. Словаке је
представило играчко друштво „Мала
Фурмичка” галгагутским играма, а русинске народне песме отпевала је
дечја група „Русињата”. Играма из
разних делова Грчке, дечје и омладинско играчко друштво „Хелидонаки”
приказало је делић богате културе
ове медитеранске земље.
Симпатична ромска плесно-певачка група „Романо Гласо” одушевила је
публику циганским народним песмама и играма. Музицирање оркестра
„Рила”, под вођством Слободана Вертетића, виртуоза на хармоници, испунило је салу бугарским мелодијама и
ритмовима. Јермени су довели изврсну Илдику Гал-Вебер, оперску пева- ске самоуправе у Терезварошу

К. П.
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Са заседања српских народносних тела на југу Мађарске

У години за нама доминирали традиционални програми и
посвећеност школским и црквеним питањима
Чанад

У присуству скромног броја мештана, у згради локалне самоуправе села
Чанада 8. децембра, у јутарњим часовима, одржано је јавно саслушање бираног тела Срба у поменутом насељу.
На самом почетку форума присутне
је поздравио Фрањо Колар, председник месне српске самоуправе који је
нагласио да је бирано тело Срба у
овом насељу и ове године радило

место имају образовање, верски живот, сарадња са матицом, односно, Србима у региону, те употреба разних
конкурсних могућности. Председник
бираног тела Срба је говорио и о пружању материјалне подршке оној деци
која уче српски у месној Основној
школи, истакао је своје задовољство
што је у месном Забавишту једна радница отпочела припреме за полагање
српског језичког испита.
И ове године, како рече, достојно је

Новопостављени летњи трем – пергола у Чанаду

сходно законским прописима, а и финансијска средства добивена из државног буџета користило је у прописане сврхе.
Он је нагласио да су финансијска
средства, па тако и конкурсна, првенствено добијена од стране Министарства за људске ресурсе, Фонда при поменутом ресорном министарству
(ЕМЕТ) и Културног и документационог центра Срба у Мађарској.

Фрањо Колар, председник Српске
самоуправе у Чанаду

Фрањо Колар је нагласио да Самоуправа Срба у Чанаду већ дуже време ради на основу дугорочног плана
који је формулисан још 2014. године,
а важи до 2021. У том плану посебно

прослављена храмовна слава Свети
великомученик Георгије, српска заједница је активно учествовала и у приређивању и реализацији празновања
Дана села, која приредба је добила и
мањинску, народносну обојеност, а
међу значајним програмима истакао
је и организовање изложбе о Тодору
Манојловићу, књижевнику из Зрењанина у чанадском Дому народности.
Тамо су, иначе, недавно окончани
радови на изградњи перголе која је
урађена удруженим снагама месне
Румунске и Српске, односно локалне
самоуправе села Чанада, а током лета тамо се планирају разни програми.
Фрањо Колар је говорио и о потписаним споразумима о сарадњи између чанадске Српске самоуправе и разних српских народносних самоуправа
и организација. Како рече, ови уговори тек онда вреде нешто и имају смисла, уколико се и практички остварују заједнички програми.
Он је, такође, истакао и сарадњу са
месном српском православном црквеном општином при чему је дотакао и
одржавање, улепшавање месног српског православног гробља.
У сваком случају, протеклу годину
оценио је успешном, а присутни су
једногласно прихватили извештај о раду у 2017. години.
У наставку форума, Фрањо Колар
је присутнима предочио план рада за
2018. И током наредне године Чанадска српска самоуправа жели да реализује исте програме, које је остварила и ове протекле, а међу плановима
су још истакнути једно поклоничко
путовање у Аранђеловац и Београд,
односно проширивање етнографске

изложбе која се налази у Дому народности у селу. И поменути план рада је
једногласно изгласан и прихваћен, као
и извештај о буџету за текућу годину,
односно, буџет за 2018.
Пред сам крај форума реч је затражио и Кристијан Поповић, руководилац Финансијског одељења локалне
самоуправе, који је подвукао да је месна Српска самоуправа своје финансијско пословање вршила према законским прописима, а уједно је бираном телу обећао помоћ приликом
формулисања конкурсних потражњи.
Јавно саслушање чанадске Српске
самоуправе је окончано најавом да ће
се у вечерњим сатима у месном Обданишту одржати пријатељски разговор са мештанима, повезан са прославом Светог Николе. На прослави, коју
је суфинансирало Министарство за
људске ресурсе и фонд при поменутом министарству (ЕМЕТ) – за добро
расположење гостију побринуо се Оркестар „Темишварски споменари” из
Румуније.
Већ сутрадан, чланови бираног тела Срба у овом насељу обишли су оне
Србе у селу, који су у поодмаклим годинама, болесни су и живе сами. Њима су том приликом уручили божићне поклон-пакетиће, чиме су доказали да нису заборавили на њих и желе
их – сходно могућностима – потпомагати и у будуће.

Шиклош

могућностима остварило своје планове и програме.
Међу њима, посебно је истакао прославу на Ђунтиру, некадашњем ходочасном месту барањских Срба, односно, празновање митровданске храмовне славе.
Он је у наставку говорио о важности неговања и чувања традиција… У
склопу тога, посебно је истакао да колико год могу, одлазе на храмовне
славе у барањска насеља, а такође је
нагласио и значај сарадње са осталим
српским народносним самоуправама
како у Жупанији Барањи, тако и шире.
Иван Јаношев се осврнуо и на планове, програме у 2018. години… Захваљујући успешним конкурсима, и наредне године достојно ће се прославити деспот Стефан Штиљановић на
Ђунтиру, а Шиклош ће бити домаћин
традиционалном Кампу веронауке.
Сем тога, у плану је да се већи нагласак стави на сарадњу са браћом и
сестрама, пре свега, у Хрватској и Босни и Херцеговини, Шиклошани желе
да у месној тврђави ураде једну сталну изложбу, ту је и улепшавање месног српског православног храма и
порте светиње, односно, заштита и
улепшавање месног српског православног гробља.
Штавише, волели би када би се приликом прославе Ускрса на гробљу
осветили надгробни споменици покојника.

Сегедин
Будући да се приближава крај календарске године, Самоуправа Срба у
У одсуству представника СамоуШиклошу је одлучила да јавно саслу- права Рома, Румуна и Хрвата, у Дому
шање поменутог бираног тела закаже народности у Сегедину 8. децембра
за 6. децембар.
одржано је јавно саслушање народ-

Синиша Ножица, Иван Јаношев и Срето Вечериновић, чланови Српске самоуправе у Шиклошу

Пошто Шиклошка српска самоуправа тренутно не располаже својим седишним просторијама, форум је организовала на несвакидашњи начин:
саслушање је уприличено пред месним српским православним храмом.
У присуству скромног броја заинтересованих, извештај о годишњем раду поднео је Иван Јаношев, председник Самоуправе Срба у Шиклошу, који је истакао да је бирано тело Срба
у овом граду сходно материјалним

носних самоуправа које функционишу у граду на обали Тисе. Слично ранијим годинама, нажалост, и овај пут
само су председници, односно, понеки чланови бираних тела народности
били присутни на форуму па су представници народносних самоуправа тек
укратко представили рад своје дотичне мањинске самоуправе.
Међу њима били су и Јелена Фаркаш Сеја, председница, те Боривој Рус,
члан Самоуправе Срба у Сегедину.
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Будимпешта, 21. децембар 2017.
Руководилац поменутог бираног
тела Срба Јелена Фаркаш нас је информисала да је Сегединска српска
самоуправа за собом оставила веома
успешну и садржајну годину. Пуно
тога је урађено на улепшавању клупских просторија, у њима је покренута настава српског језика за заинтересоване, дошло је и до оживљавања
традиционалног Српског бала у Сегедину и ове године достојно је прослављена храмовна слава Летњи Св.
Никола, одржани су Дани српске културе, било је и поклоничког путовања и још би се могли ређати бројни
програми, који су приређени у организацији Српске самоуправе у Сегедину.
Поред задовољства због учинка у
протеклој години, она је истакла и своје незадовољство због мање постигнутих бодова, тј. на основу диференцијалног финансирања, српска самоуправа је добила знатно мање средстава, него што је предвидела.
Јелена Фаркаш је истакла да ће током 2018. године исто тако марљиво
радити у корист српске заједнице у
Сегедину, наставиће и са улепшава-

конкурса, захваљујући којем ће се извршити енергетска обнова Дома народности у Сегедину. Вредност конкурсног пројекта је 50 милиона форинти, а реализација пројекта допринеће енергетској штедњи, тј. смањењу
одређених режијских трошкова народносне установе.
Свакако, рад у Дому народности ће
се паралелно одвијати са извођачким
пословима чији је старт заказан за лето.
Председник Савета удружења народносних самоуправа је присутнима
пажњу скренуо и на једну важну годишњицу, наиме, Дом народности у
Сегедину догодине ће прославити 20.
годишњицу свог постојања. Припреме
за достојну прославу јубилеја већ су
отпочеле, а прво свечано празновање
заказано је за 20. јануар 2018. када ће
се одржати традиционални „Бал народности”. Домаћин приредбе биће
Савет удружења народносних самоуправа у Сегедину, који за ту прилику
припрема свечани програм са разним
изненађењима.
Са друге стране, како већ поменуто тело, тако и Дом народности, чији

Детаљ са седнице Српске самоуправе у Сегедину

њем клупских просторија, а свакако
нагласак ће ставити на подмлађивање чланства у српској заједници. Жеља бираног тела Срба је да у што већем броју привуче пажњу младих, како би се и они укључили у активности
и програме Самоуправе Срба у Сегедину и Сегединске месне српске заједнице.
А када је реч о Савету удружења
народносних самоуправа у Сегедину,
ту организацију ће и у наредном изборном циклусу предводити др Андреас Костопулос, досадашњи председник поменутог тела. Између осталог, и о овом персоналном питању су
донели одлуку чланови Скупштине
Савета удружења народносних самоуправа у Сегедину, на скупштинској
седници, одржаној 8. децембра у Дому народности.
На самом старту форума, најпре је
извештај о раду и финансијском пословању у 2017. поднео Андреас Костопулос, председник Савета удружења народносних самоуправа у Сегедину.
Осим што су истакнути резултати,
постигнути на пољу организације и реализације бројних народносних програма и промовисања културе и драгоцености националних и етничких
мањина у граду – о чему сведочи и један „Народносни календар за 2018.” –
говорникје посебно говорио о значају

је директор Атила Каршаи такође
поднео кратак извештај о овогодишњем раду и финанијском пословању
ове установе, већ су отпочели са трагањем додатних финансијских средстава, нових конкурсних канала, наиме, циљ им је да се обезбеде сви услови за несметано функционисање и
одржавање разних програма.
На крају заседања, скупштинари су
за председника Савета удружења народносних самоуправа поново изабрали др Андреаса Костопулоса, иначе,
доцентa Сегединског универзитета. У
новом двогодишњем циклусу, новоизабрани (стари) председник поменутог савета жели да у још већем броју
привуче публику, припаднике већинског народа како би се они боље упознали са лепотама и вредностима култура народности које такође доприносе културном богатству града Сегедина.

Липова

Самоуправа Срба у Липови јe 11. децембра одржала своје последње заседање у овој години на којем је изашла у сусрет својим бирачима. Слично ранијим годинама, учинила је то у
друштву месне немачке народносне
самоуправе и већинског посланичког
тела, наиме, на поменутом форуму,
одржаном у згради Локалне самоуправе села, два бирана тела народно-

ФОРУМИ

Јелена Марковљев Веселинов, председница Српске самоуправе у Новом
Сентивану

сти су у оквиру јавног саслушања заједнички поднела извештај о прошлогодишњем раду.
У име Самоуправе Срба у Липови
извештај о раду у 2017. поднео је Никола Поповић, председник месне српске самоуправе који је подвукао да је
бирано тело Срба у овом насељу сходно материјалним могућностима успело да спроведе оне програме које је
зацртало на самом старту године. Ради се о достојној прослави храмовне
славе „Ивањдана”, одласцима на храмовне славе у Мохач, Мајш, Шиклош
и Шарок, а ни протекле године није изостало поклоничко путовање у Србију, конкретно у Сомбор.
Бирано тело Срба је материјално
подржало и прославу шарочке храмовне славе, успешно је приређен
„Дан села” у чијој организацији и реализацији је учествовало и чланство
месне српске самоуправе итд…
Поред већ поменутих, српска самоуправа у Липови била је суфинансијер, односно, материјално је подржала и објављивање издања Печујско-барањског српског удружења.
Никола Поповић је присутне позвао
и на промоцију најновијег броја „Барањских свезака”, који су уредници издања посветили о. Лазару Поповићу,
дугогодишњем пароху у Липови, који
се упокојио пре 50 година.
Што се тиче 2018., председник српске самоуправе је нагласио да ће Срби у Липови и у будуће нагласак стављати на одржавање традиционалних
програма, празновање верских празника, потпомагање издања, прославе
храмовне славе у Шароку итд.

но празновање храмовне славе „Велике Госпојине”.
Чланови месног бираног тела Срба
су изразили своје задовољство, јер су
већином успели да реализују своје
планове, зацртане почетком 2017. Једино на пољу књижевних вечери су
били ускраћени, наиме, у протеклој години једно књижевно вече су успели
да остваре.
С друге стране, бирано тело Срба
финансијски је подржало одлазак новосентиванске деце у разне кампове,
као што су Српски језички камп „Вук
Караџић” у Балатонфењвешу, Фолклорни табор у Батањи и Веронаучни
камп.
Поједини мештани, који су присуствовали јавној седници месне српске
самоуправе, похвално су говорили о
овогодишњем учинку Самоуправе Срба у Новом Сентивану и прихватили
извештај који је поднела председница
новосентиванске Српске самоуправе.
У наставку форума пажња је била
посвећена плановима за 2018. При томе, своје предлоге изнели су и родитељи, који су затражили да се приликом празновања Ускрса, фијакерима
вози по селу и да се поливају даме.
Свакако и у 2018. години желе да
приреде једно књижевно вече, односно, организују друге приредбе са разноврсним културним садржајима…
Наравно, разговарало се и о празновању Божића, окупљању деце приликом радосног хришћанског празника,
а такође, она ће у центру пажње биће и приликом прославе Светог Саве,
патрона српских школа, најпоштованијег светитеља у кругу српског народа.
Већих озбиљнијих извођачких послова неће бити, но, Срби у Новом

Нови Сентиван

Сумирање протекле године и формулисање плана рада за 2018. годину
– између осталих и ове теме су се нашле на дневном реду заседања Самоуправе Срба у Новом Сентивану, које
је у згради парохијског дома одржано 15. децембра.
У склопу форума, који је уједно био
и јавно саслушање бираног тела Срба
у овом насељу, у присусутву скромног
броја заинтересованих, извештај о раду у протеклој години поднела је Јелена Марковљев Веселинов, председница Новосентиванске српске самоуправе.
Бирано тело Срба у овом насељу је
сходно могућностима реализовало
своје традиционалне програме, достојно прославило све црквене празнике од којих се посебно истакло свеча-

Никола Поповић, председник Српске
самоуправе у Липови

Сентивану су све учинили да спасу оне
нагробне споменика, који су постали
жртве недавне природне непогоде.
Пошто неки немају свог власника, бирано тело Срба у Новом Сенитвану је
одлучило да притекне у помоћ и обнови надгробне споменике, који данас
немају свог газду… Урађена је реконструкција 15 надгробних споменика а
такође се успешним може сматрати и
улепшавање парохијског дома у којем
је смештена велелепна етнографска
збирка.
Предраг Мандић
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
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Одлазак још једног узорног Србина из Мађарске

Милош Симић (1942-2017)

ужно су се огласила звона српског храма у Помазу. Вест о смрти Милоша Симића прохујала je
врло брзо кроз цео Помаз, Калаз, Чобанац, Будимпешту, Ловру и целу наСрпска заједница у Мађарској остала је без још
шу епархију. Када сам први пут као
једног свог стуба, а помашка парохија без свог
ђак боравио у Помазу, упознао сам
Милоша Симића и његову породицу,
врлог верника. Једна породица остаде без свог
домаћу цркву на челу са покојним
мужа,
оца и деде, који је сахрањен 20. децембра на
Игом Чобаном, који је тада био и председник месне црквене општине, надасрпском гробљу у Помазу
леко чувени појац и хоровођа.
Иако је Милош Симић рођен у Ловри, ипак, већи део свог животног века провео је у Помазу, са својом супругом Бојаном Чобан, где је убрзо постао незаменљив члан помашке заједнице и чврст ослонац месне црквене
општине. Помазлије га примише као
свога, па тако, нимало случајно, после
упокојења Игњата Чобана беше изабран за председника помашке црквене општине.
На том важном положају био је
преко двадесет година. То је био посткомунистички период у Мађарској, када је наша Црква доживела нове изазове, на које је ваљало дати ваљане
одговоре и најбоља решења. Његовим
трудом враћена је бивша зграда српске вероисповедне школе, обновљен
је храм, а српско гробље уређено.
Управо у периоду његовог челништва
обновљен је и верски живот помашких
Срба. Поново је приказан Вертеп, а
трудом његове супруге и благословом
тадашњег старог проте Ивана Јакши- Милош Симић са кћерком Душанком, унуцима Немањом и Марком и супрућа, покренута је и настава веронауке. гом Бојаном

ФЕЉТОН

Т

Своје слободно време најрадије је
проводио у кругу породице. Заједно
са супругом Бојаном, своју децу Драгана и Душанку васпитавао је у српско-православном духу. Господ му је
подарио да се диви и својој унучади.
Његов син Драган има Наташу и Лену,
а кћерка Душанка, Немању и Марка.
Родну Ловру никада није заборавио.
Док га је здравље служило, радо и често је одлазио да обиђе своју родну
кућу, пријатеље, вршњаке. Нажалост,
све више њих се већ налази на гробљу,
које је, такође, често обилазио да се
помоли код гробова својих родитеља
Велемира и Марије, рођене Јурковић,
и код крстова осталих предака.
Ни када је ступио у мировину, није
запоставио своје пријатеље. Поготово
је дуго друговао са својим најбољим
пријатељем Јованом Голубом. Није било црквених празника, слава ни културних програма, почев од Сентандреје, преко Помаза, Калаза, Будимпеште
и Ловре, па све до Српског Ковина и
Грабовца, а да се наш чика Милош не
појави са својом породицом.
Сада наш брат Милош одлази тамо
где нема ни туге, ни болести, ни жалости, него тамо где је живот вечни. Иако смо тужног срца, ипак остаје нада
да ће његови унуци наставити његов
пут Богољубља и Србољубља. Једног
лепог дана и они ће постати стубови
наше заједнице, као што то беше и њихов деда Милош Симић.
Вјечнаја Твоја памјат, брате наш Милоше!
Милан Дујмов

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (5)

Хапшења Срба широм Угарске приликом објаве рата

ад закликта потпоручник Милан
Вакањац: „Браћо моја, дошло је
вријеме да остваримо оно о чему смо вијековима снијевали, маштали и пјевали! Ми нисмо као сва друга
војска. Ми се разликујемо од других,
јер у себи носимо исту идеју која нас
непоколебљиво води једном заједничком циљу, а њега, и по цијену живота,
морамо достигнути! За оног ко нам се
на том путу испријечи, поуздано знамо да нам је непријатељ и њега ћемо
дотући, уништити, својом одлучношћу, снагом и оружјем. Та одлучност
је код већине нас јача и светија од свега на свијету, па и од самога живота!”
– Тако је! Тако је! – дочекаше сви
у глас.
– Добро дивани тај учитељ! – придружи им се Мика Шимић из Сантова.
– Ја се слажем са господином потпоручником Вакањцем – започе енергично Радивој Кашанин. – Браћо, не заборавимо кол’ко је наших људи ухапшено и затворено у Печују приликом
објаве рата! Ево, на примјер, Ђока Лазић из Виљана, одведен је и стрељан.
Не знам шта је сиромашак скривио. Затим су у ланцима спроведени Саво Лозанов, из Кнежевих Винограда, па Лазар Плавшић, Јован Јовановић, Јоца
Којдић, Данило Стајевић, Стеван Лугумерски, из Мохача! И ја сам био под
истрагом због тога што сам био члан
Југословенског ђачког феријалног савеза. Извршен је претрес и у Текелијануму, гдје сам становао за вријеме својих студија у Будимпешти. Срећом, нису ме ухапсили.

„Браћо, не заборавимо кол’ко је наших људи
ухапшено и затворено у Печују приликом објаве
рата! Ево, на примјер, Ђока Лазић из Виљана,
одведен је и стрељан. Не знам шта је сиромашак
скривио. Затим су у ланцима спроведени Саво
Лозанов, из Кнежевих Винограда, па Лазар
Плавшић, Јован Јовановић, Јоца Којдић, Данило
Стајевић, Стеван Лугумерски, из Мохача”, рече
Радивој Кашанин.

Српски интернирци у Араду

– Из Мохача су још приведени Стеван Панић, Дино Марсимовић, Милан
Ристић и Јован Марковић – уплете се
Вакањац.
– Ја сам чуо да су још уапсити Јован Радивојевић из Борјада, Светозар

Веменац, из Вемена, Младен Лозарац,
из Шумберка, Игњатије Хорват, из Мађарбоје и Саво Марковић из Илочца.
Све сам ји познав’о. Само Бог драги
знаде је су л’ још живи – рече Крсто
Сујић.

– И Јоца Кашанин, из Липове, па
Раде Ћирић, Младен Рашић и Петар
Весин из Сечуја, затворени су – додаде потпоручник Радивој Кашанин.
– Ја знам да су у Печуј из Поповца одведени Божидар Савић, Раде
Кућанчанин, Душан и Урош Бошњак,
Урош Бабић и Ђока Ивановић– надовеза се Милан Вакањац.
– Исто тако су прошли и наши Срби из Јагодњака: Симо Зулић, Божидар Симић, Јован Татарин, Симо Војник – доврши Кузман Нешић.
– У Сантову су уапсити и у Сегедин одведени попа Никола Мидић и
књижничар Марјан Балатинац – присети се Миша Ћатић, бивши појац сантовачке српске цркве.
– Ја сам видео у Кленку, у Срему,
како су тамошњег пароха Апостоловића и остале угледне Србе хапсили,
а и тамошњег дућанџију су убили у
његовом дућану, ни крива ни дужна
– присећао се Жарко Ристов.
– Колико је само наши’ људи страдало у Печују, Сегедину, Араду и, Бог
ће драги знати ‘ди већ. Млого, здраво млого, ко би то знаво касти… –
размишљао је наглас Љуба Жебељан.
– Здраво тушта ји је пропало –
дода Иван Вујков.
– Е, па зато сада идемо у Добруџу да станемо за врат тиранији! –
одушевљено рече потпоручник Кашанин.
– Штета, браћо моја, што не идемо право на Солунски фронт – отме
се уздах Стевану Срдићу.(…)
Драгомир Дујмов
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Будимпешта, 21. децембар 2017.

ЈУБИЛЕЈ

Свечаности у Тукуљи

П

Јужнословенски КУД прославио пола века постојања

рослави овог значајног јубилеја
9. децембра, присуствовали су
и представници Срба из више
насеља у Мађарској: Будимпеште, Деске, Помаза, Ловре, Чипа, Бате и других места. Присутни су били и Љубомир Алексов, српски посланик у Мађарском парламенту и Петар Крунић,
потпредседник Самоуправе Срба у
Мађарској, председник Српске самоуправе Пештанске жупаније и председник Српске самоуправе у Калазу.
Према речима председнице Српске
самоуправе у Тукуљи Зоре Пејовић
Секељ, покретачи културног и уметничког живота у Тукуљи, у време
оснивања КУД-а, били су Михаљ Милковић и Иштван Кирхнер, а први кореограф Даница Сечујац, касније удата
Хајџан.
Ласло Халас, дугогодишњи корео-

У препуној спортској дворани у Тукуљи, у програму
поводом јубилеја, учествовали су чланови
слављеничког КУД-а, као и гости из Бате, Српског
Ковина, Словачке и побратими из Нових Карловаца

граф и организатор културно-уметничких манифестација у Тукуљи, проглашен је почасним грађанинoм овог
места. Госпођа Пејовић с поносом истиче да је међу многобројним спонзорима ове манифестације била и тукуљска Српска самоуправа.
Неколико дана касније, тачније 16.
децембра ове године, на Главном тргу у Тукуљи одржан је Божићни програм. Поред осталих градских организација, учешће на овој свечаности је,
као и ранијих година, узела и Српска
самоуправа у Тукуљи. За ову прилику,
вредне руке госпођа Јуле, Мирјане и Марије
направиле су
традиционалну
српску чесницу,
а посетиоци су
послужени ракијом, вином,
божићним бомбонама и мандаринама.
Иначе, чланови Српске самоуправе у Тукуљи
одржали су ових
дана јавну седницу, на којој је
било речи о овоЗора Пејовић Секељ, Иштване Чеперкало, Стеван Гајар- годишњим маниф е ста ција ма,
ски и Иштване Тадић

Детаљ са концерта у Тукуљи

одржаним у организацији овог тела,
односно о програмима којима је та самоуправа пружила помоћ. Чланови
представничког тела тукуљских Срба
су, на последњем овогодишњем заседању усвојили финансијски извештај
о пословању у овој години.
Иначе, чланови Српске самоуправе
у Тукуљи одржали су ових дана своју јавну седницу. У присуству двадесетак мештана, усвојен је извештај о
коришћењу буџета у овој години.

Проф. др Момчило Павловић о будућности Косова и Метохије

Н

Председница Зора Пејовић Секељ је
подсетила да је буџет коришћен за
прославу српске Нове године у Ловри
и Тукуљи, обележавање Народносног
дана, затим за Камп хармоникаша, Језички камп „Вук Караџић”, Веронауч-

ни камп, Летњи фестивал, поклоничко путовање по западној Србији, куповину божићних поклона за децу и
спонзорисање прославе 50 година Јужнословенског КУД-а из Тукуље.
Госпођа Пејовић се, у разговору за
наш лист, захвалила свим члановима и
активистима Српске самоуправе у Тукуљи, на сарадњи и помоћи у раду током ове године и свима пожелела
срећне наступајуће празнике.
СНН

ГОСТОВАЊЕ

Три могућа решења за косовски политички чвор

а почетку предавања одржаног
у библиотеци Самоуправе Срба
у Мађарској, Владан Јовановић,
секретар Српског културног клуба, поздравио је госте и објаснио да је руководство Србије покренуло „унутрашњи дијалог о Косову и Метохији”, у
оквиру којег су одржана четири панела. Једним од панела председавао је
проф. др Момчило Павловић, редовни
професор на Факултету безбедности,
директор Института за савремену
историју и председник Друштва историчара Србије.
Гостујући овога пута у Будимпешти,
проф. Павловић је изнео генезу проблема на Косову и Метохији, истичући посебне тачке неспоразума и сукоба. Посебну пажњу је посветио већ познатим проблемима и статусу Косова
и Метохије од бомбардовања Србије.
„Српским политичким факторима
се сугерише не само да признају независност, него да активно учествују
у заокруживању косовске независности. По томе се цени кооперативност
српског руководства, пут према
Европској унији и лидерство у регионалној стабилности”, рекао је гост.
Он сматра да има и да треба створити предуслове за покретање процеса помирења преко истраживања и

Српски културни клуб у Будимпешти угостио је
директора Института за савремену историју и
председника Друштва историчара Србије, који је
изнео виђење актуелних политичких процеса на
Косову и Метохији и предложио неколико могућих
праваца будућег деловања

обликовања истине кроз документе
свих заинтересованих страна, укључујући и оне страних обавештајних служби и њихов рад на простору Косова
и Метохије, преко формирања једне
Комисије за истраживање истине, која би била српска, албанска и међународна, разговора са Албанцима на локалном нивоу, почев од улице, школе,
факултета и слично.
Проф. Павловић види решење у ширим интеграцијама читавог тог простора, али сматра важним да се открију сви злочини, узурпација имовине и да се обави транспарентно и праведно суђење.
„Иза овога би могла доћи нека иницијатива, покрет, група за помирење
српског и албанског народа, преко
ситних корака, састанака и разговора
комшија из свих села, улица, квартова, институција у којима су радили.

Данас се Срби и Албанци слажу у једном, а то је улазак у ЕУ. Ако се пође
од те тачке слагања, онда би Србија
у међународно признатим границама,
дакле са Косовом, ушла у ЕУ. ЕУ би
диктирала стандарде и законе. Тако
би се очувала самосталност Косова и
Метохије уз важење свих споразума,
али би се очувао и државни оквир Србије”, сматра професор Павловић.
Друго решење би било стварање заједнице балканских народа, а не држава. Та шира интеграција би представљала моћан политички оквир за улазак у ЕУ. Треће могуће решење је, према мишљењу овог историчара, велика
међународна конференција уз учешће
великих сила и заинтересованих страна, која би истовремено узела у разматрање и српско и албанско питање
на Балкану, уважавајући и њихове интересе.

Проф. др Момчило Павловић

„Независност Косова и Метохије није ни потпуна ни стварна, све до оног
тренутка када би српска политичка
елита пристала на признање и потписивање некаквог акта о признању КиМ
као суседне државе. Све дотле, независност је на папиру у делу Косова,
док на северу егзистира реалност да
приштинске власти још увек не контролишу север Косова”, истиче проф.
Павловић.

К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ

За православне хришћане у току је Божићни пост

Време уздржавања од мрсне хране, али и од лоших мисли и дела

Х

ришћански пост уведен је по узору на Исуса Христа који је четрдесет дана провео у пустињи у
посту и молитви и у Старом завету дао
заповест Јеврејима да посте, јер ће и
„његови ученици постити”. Према хришћанском учењу, утемељитељем поста „сматра се сам Исус Христос, који је уочи ступања у подвиг искупљења рода људскога укрепио себе дуготрајним постом”.
Установљење Божићног поста, као
и других вишедневних постова, датира од првих векова хришћанства и помиње се у делима светих отаца од IV
и V века. Првобитно је трајао седам
дана, а одлука и наредба хришћанима да пред празник Рождества посте
40 дана изречена је на сабору 1166. године.

Вишенедељним Божићним постом, који је у току и
траје до 7. јануара, верници се припремају за
празник Христовог рођења. Пост је првобитно
трајао седам дана, а одлука и наредба хришћанима
да пред празник Рождества посте 40 дана,
изречена је на сабору 1166. године. Важно је
да током поста оброци буду редовни,
а исхрана разноврсна

наравно у зависности од врсте здравственог проблема. Пре започињања
поста корисно је урадити лабораторијске анализе крви и мокраће и обавити лекарски преглед, па и промену
начина исхране применити уз савет
лекара.
Како да се хранимо током поста,
а да то буде правилна исхрана? Умерено, разноврсно и довољно су кључне речи правилне исхране које важе
и у време поста. Редовни оброци,

Како бисмо се лакше
прилагодили потребно је
да бар 7-10 дана пре почетка поста смањимо коришћење оних намирница
које током поста нећемо
уопште користити, како

ОЧИШЋЕЊЕ ДУШЕ И ТЕЛА

Православни хришћани се слободном вољом одлучују на овај
подвиг чија је сврха очишћење душе и тела које се постиже не
само уздржавањем од мрсне хране, већ и од лоших мисли, речи и дела. Постом се потврђује снага воље оних који као хришћани желе да својим разумом владају у свим искушењима,
па се каже да је пост – подвиг целокупне личности и етички
став. Правило је, такође, да и славске трпезе у српским домовима у време Божићног поста буду посне.
Трајање Божићног поста објашњава се и четрдесетодневним путовањем
тројице мудраца до Витлејемске пећине, у којој је 25. децембра рођен Богомладенац Исус. Зато се каже да је
пост звезда водиља за све оне који су
хришћанство одабрали за своју веру,
као што је за мудраце, који су веровали у пророчанство о рођењу Спаситеља, једина водиља била најсјајнија звезда на небу која је ишла од запада ка
истоку и која их је довела у Витлејем.
*
Пост представља начин исхране који подразумева искључивање одређених намирница, као што су месо и месни производи, млеко и млечни производи, јаја. То значи да основ исхране
чине житарице, поврће и воће, уз рибу. Од начина исхране који особа има
пре започињања поста, здравственог
стања и година старости, зависиће и
трајање периода прилагођавања на
нов начин исхране.

бисмо олакшали прелаз на
другачији начин исхране.
Важно је да оброци буду
редовни, као и да исхрана
буде разноврсна. То практично значи да не треба сваког јутра семена или семенки сунцокрета или правилан избор врсте намирница и
за доручак јести суву кифлу и чај или бундеве.
одговарајући начин њихове припрехлеб премазан медом или пекмезом,
Избор врсте намирница које се ко- ме обезбедиће довољне количине потребних хранљивих материја за добро здравље. Усклађивање начина исОДМОР ОРГАНИЗМА ОД МАСТИ
хране пре свега у погледу избора врОснову свакодневних оброка чине пецива, тестенине, млеко и млечни
сте намирница са сезоном је такође
производи, месо, тако да је пост у том смислу драгоцен, јер представља
од значаја.
период у коме се човеков организам „одмара” од ових врста хране, а исКисео купус представља изванретовремено као замена користи оне врсте намирница које су са здравстведан извор витамина Ц, а махунарке коног аспекта пожељне (махунарке, поврће, житарице, воће), посебно ако су
је се доста користе у зимском периона адекватан начин припремљене.
ду (пасуљ, сочиво) представљају одличан извор не само енергије већ и високовредних беланчевина биљног повећ да се за доручак може појести и ристе у посту зависиће и од година, рекла. Не мање важан је начин прикаша од скуваних овсених, јечмених, здравственог стања, физичке активно- преме хране. Припрема намирница куражаних пахуљица у коју можемо до- сти. Као што ни прелазак на посну хра- вањем у води или на пари, печењем у
дати изрендану јабуку и мало цимета ну не треба да буде нагао, такво не рерни на масној хартији без употребе
или је посути са мало сусама, ланеног треба да буде ни поновно увођење на- масти и уља има предност у односу
мирница које током поста на друге начине припреме.
нисмо јели. Кључна реч је
Пост који искључује коришћење
– „постепено”.
намирница животињског порекла
Првих дана по престан- представља једну врсту редукционе
ку поста треба користити дијете која позитивно утиче на човепре свега тзв. бели мрс – ков организам (то не значи да је реч
препоручује се млад бели о дијети за смањење телесне тежисир, чаша јогурта или ки- не, већ о начину исхране који искљусело млеко, као и посна чује коришћење одређених намирнимеса, пре свега пилетина ца, а примењује се у циљу смањења
или ћуретина. Не треба и/или уклањања здравствених тегопретеривати ни у количи- ба, односно у сврху лечења, као на
ни хране како бисмо избе- пример, у случају чира на желуцу, шегли тегобе као што су на- ћерне болести, повишених вредности
димање, надутост, осећа- масноћа у крви, повишеног крвног
ња препуњености трбуха, притиска).
појачани гасови, чак и боСавремен начин живота који караклови у трбуху, понекад терише дуг радни дан, унос бар једмучнина и повраћање, ног, а најчешће и више оброка у току
учестале столице.
дана ван куће, обиље доступне хране
Пост се не препоручује посебно полуготове и готове, довео је
деци, трудницама, доји- до тога да људи уносе значајно веће
љама, старијим особама, количине хране од оне која је потребкао ни особама које се на за оптимално функционисање оропорављају од болести, ганизма. 
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Додела годишњих награда у Градској кући спорта

А

Признања за „златне” спортисте
Српске гимназије у Будимпешти

ко је било судити према броју
присутних, преовладао је осећај као да је манифестација
уприличена само због српских спортиста. Јер, скоро половину сале заузели су ђаци ове школе. Није ни чудо,
када се зна да су златне медаље
освојили: мушка и женска кошаркашка екипа, као и женски одбојкашки
тим.
Чланови Председништва Савеза
мађарског ђачког спорта поздравили су младе спортисте и њихове тренере и уручили им плакете. Сви наши
спортисти, њихови тренери, ученици,
професори и родитељи у публици,
били су поносни, али и узбуђени. Награду за најуспешније тренере, добили сви тренери екипа које су биле прваци такмичења у својој конкурен
цији.

Традиционална манифестација доделе годишњих
награда најуспешнијим спортским екипама,
појединцима и њиховим тренерима у области
ђачког аматерског спорта у Мађарској, одржана је
12. децембра ове године. Присутни ученици,
професори и родитељи памтиће овај догађај по
доминацији Српске школе у Будимпешти

ла протекле године, а онда сам сигуран да и резултат неће изостати. Ове
године нас очекује 8 утакмица на нивоу Будимпеште, где ћемо дати све
од себе да будемо први и тиме обезбедимо пласман на завршни турнир
државног првенства – истиче Томашевић.
Ученица, Анастасија Спасојевић,
члан најбоље одбојкашке екипе, рекла нам је да у тиму имају нове чланице које се још увек прилагођавају,
али да све одбојкашице имају велику мотивацију и пуно раде на томе
да понове прошлогодишњи успех и
да за наредни такмичарски период

сада сви желе само да нас победе и
тако се афирмишу и освоје вредне
награде и признања. Дакле, чека нас
у наредној години много рада, да бисмо сачували овако високу позицију
у ђачком спорту.
Тренер женске кошаркашке екипе,
Немања Томашевић нам каже да су
његови утисци са овогодишње доделе награда сјајни.

ученице у кошаркашку секцију, тако
да је практично свака награда прича
за себе, јер је освојена са новом екипом. Што се тиче очекивања у новој
сезони, надам се да ћемо вредним и
стрпљивим радом успети да дођемо
до оне добре игре која нас је краси-

Тренер мушке кошаркашке екипе,
Дејан Младеновић за наш лист каже:
– Част је бити присутан на таквој
државној манифестацији, где се већина најуспешнијих имена завршавала на „ић”. Диван је осећај примити
награду која је сатисфакција за уложени рад и труд, али и обавеза и одговорност да се настави континуитет
успешних резултата, што ће свакако
бити циљ свих спортских секција наше школе. Биће то веома тешко, јер

СПОРТ

постоје велика очекивања и жеље.
Награде је уручио Варга Андраш,
члан Савеза мађарског ђачког спорта, а свечаност доделе награда употпунио је и садржајан музичко-сценски програм.

Славица Зељковић

– Освојили смо још једно признање за све оно што смо радили и остварили прошле сезоне. Иако је за женску кошаркашку екипу у последње
три године постала пракса да се нађе међу најбољим школским спортистима Будимпеште, и овогодишње
признање добија на значају, јер то
успевамо да остваримо са измењеним саставом. Сваке године нам најстарије и најискусније играчице, матуранткиње одлазе, а долазе нове

Ватерполиста Сава Ранђеловић од скора у Мађарској

Бивши капитен „Црвене звезде” појачао тим мађарског ОСЦ-а
„Мађарска лига је тренутно најјача на свету. Нема
опуштања ни против слабијих екипа, а већина има
по неколико врхунских играча”, каже поводом
преласка у мађарски ОСЦ Сава Ранђеловић,
некадашњи капитен „Црвене звезде”, с којом је
2013. освојио Лигу шампиона

М

ађарској није одолео ни Сава
Ранђеловић. Бек ватерполо репрезентације Србије је после
две године дигао сидро из италијанске Бреше и појачао ОСЦ из Будимпеште. Некадашњи капитен Црвене звезде, с којом је 2013. освојио Лигу
шампиона, верује да ће у најјачем
шампионату на свету још више да напредује.
– Повукао сам добар потез. Ма-

ђарско првенство је теже од италијанског, има више неизвесних утакмица.
Срећом, брзо сам се привикао – истиче Ранђеловић.
Трофејни ватерполиста верује да је
у правом тренутку направио искорак
у каријери.
– Мађарска лига је тренутно најјача на свету. У сваком мечу напредујем и извлачим оно најбоље из себе –
подвлачи Ранђеловић.

И Сави, као и осталим српским ватерполистима у Мађарској, прија што
нису далеко од своје домовине.
– Сигурно да је олакшавајућа
околност када си близу куће. Онда чешће можеш да се видиш са својима. А
није занемарљива ни спортска страна,
због јачине лиге.
Ранђеловићев и Убовићев клуб игра
променљиво, а у последњем мечу Лиге шампиона неочекивано је код куће
изгубио од Бреше.
– Тренутно осцилирамо у игри. На
пример, надиграмо Егер, а онда нас
нигде нема против Солнока. Мислим
да је потребно време да све дође на
своје. Екипа је нова, нови је и тренер,
он се још није прилагодио нама, а ни
ми њему. Верујем да ће временом све
доћи на своје – сматра Ранђеловић. 
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НЕВЕН

О

Излет српских гимназијалаца у Коморан и Ђур

Подсећање на трагове српске културе и духовности

дељење 11.б разреда Српске
гимназије у Будимпешти, са разредном Кристином Бекић, заменицом директора Ксенијом Сушић
Марков и председником Српске самоуправе у мађарској престоници Бориславом Русом, 1. децембра је посетило два града: Комарно у Словачкој и
Ђур у Мађарској. У овим градовима
су се некада налазили значајни центри
српског православља и културе.
Прво смо посетили православну цркву у Комарну, посвећену Ваведењу
Богородице. Цича зима и залеђени снег
са једне стране и топлота која нам је
грејала срца у цркви док смо гледали
богати иконостас и лепо резбарене

Ученици Српске гимназије у Будимпешти посетили су север Мађарске и југ
Словачке, како би се упознали са тамошњим знаменитостима, укључујући и
трагове које су на тим просторима за собом остављали српски културни
посленици минулих векова

клупе. Српска православна црква од
камена постоји у Коморану од пре
1750. године. Стара црква је грађена
1511. године, док је нова подигнута од
материјала старије цркве, која се иначе налазила у тврђави. Изграђена у барокно-рококо стилу, она се и сада налази под управом Будимске епархије.
Након обиласка Коморана посетили смо мађарски Ђур који су насеља-

Иконостас српске цркве у Ђуру

Гимназијалци испред ђурске цркве

вали и Срби шајкаши. Након мале
авантуре-тражења пута до цркве уз
постепено спуштање магле успели
смо да уђемо и у ту знаменитост. Ђур
је био важна шајкашка станица, а српска црква, посвећена Св. Николи подигнута је још 1320. године са стране
Срба шајкаша. На жалост, данас ту више нема православних верника, па је
црква дата на коришћење гркокатолицима.

Конкурс часописа „Школарац” за „нај мајицу”

Ч

Развијање креативних потенцијала
осликавањем мајица

асопис „Школарац” је омиљени пријатељ четвртог разреда Српске основне школе „Никола Тесла” из Будимпеште. Како је „Школарка” 1 и 2
прерасла у „Школарац” 3 и 4, тако и ми растемо уз њега. Четврту годину са лакоћом учимо,
утврђујемо и проверавамо стечено знање.
Кроз додатак овог часописа
„Вежбе знања” обнављали смо и
вежбали све оно што смо научили у школи, са нашим учитељицама Љубинком Георгијевић и Моником Дујмов. Поред школских
садржаја сазнали смо разне новине о атрактивним областима,
као што је свемир, продубили
знања о екологији, јунацима наше народне књижевности и темама које можемо да научимо кроз
забаву.
Ученици 4. разреда у омиљеним мајицама
Ученици четвртог разреда учествовали су на конкурсу овог часописа из ликовне култу- ма на текстилу и подстакла нас да се играмо облицима и
ре, на тему: „Моја мајица”. Послали смо радове свих уче- бојама.
ника који су своје идеје са скице преточили на мајицу. УчиСве радове смо фотографисали и у електронској фортељица Јасмина Латас нас је охрабрила да на мајицу пре- ми послали „Школарцу” на такмичење, а мајице које су
несемо своју поруку и решењa која смо замислили. Упу- настале овом приликом постаће најомиљенији део наше
тила нас је у за нас нову технику сликања акрилним боја- гардеробе, креиран баш за нас. 

У Ђуру смо обишли и центар места,
брдо Капталан са базиликом у којој се
чува попрсје мађарског краља Св. Ладислава. Овај кратак, едукативни излет завршили смо у поподневним часовима, а у повратку за Будимпешту
сумирали смо утиске и размењивали
искуства из ова два дивна града.
Путовање је обезбедила Српска самоуправа у Зуглоу.
Нађа Марчетић 11.б
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Будимпешта, 21. децембар 2017.
Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у
Будимпешти и Културни и документациони центар
Срба у Мађарској, срдачно вас позивају на

СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ
субота, 27. јануара 2018. године

Програм прославе:
– 16.00 ч. – Светосавска академија, у Свечаној сали
Текелијанума
Адреса: 1053 Будимпешта, Улица Вереш Палне бр. 17
– 19.30 ч. – Светосавски бал у Хотелу „Данубиус арена”
Адреса: 1148 Будимпешта, Ифјушаг утја бр. 1-3
Свирају: Оркестар Миће Јанковића и Оркестар „Село”
Наступају: Новица Неговановић и вокални солиста Љиља
Петров
Улазнице за бал се могу резервисати и купити од
12. децембра у просторијама Самоуправе Срба у
Мађарској, у Улици Микше Фалка бр. 3, у Будимпешти

ТРАДИЦИОНАЛНИ ИСПРАЋАЈ
СТАРЕ ГОДИНЕ
У организацији Удружења „Глас Балкана“
29. децембра 2017. од 19.00 ч.
У програму наступају оркестри и културно-уметничка
друштва народности у Мађарској
Fővárosi Művelődési Ház
Budapest XI., Fehérvári út 47.
Телефон за контакт: +36 30 989 478

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ
4. ЈАНУАРА 2018.
Обавештавамо читаоце да ће наредни број нашег листа
из штампе изаћи 4. јануара 2018. године, после
уобичајене једнонедељне празничне паузе. То је један
од разлога што смо овај број Српских недељних новина
штампали на повећаном броју страна, укључујући и три
тематска додатка.
Ваш СНН

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ШЕНДЕРГЕ“
6. јануара 2018. од 18.00 ч
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Szentendre, Pátriárka u. 7.
Улаз је бесплатан
Резервација места:
protokoll@szentendre.hu

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
БОБАНА МАРКОВИЋА
У будимпештанској Палати уметности
4. јануара 2018. од 19.00 ч.
Művészetek Palotája
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: snnbudimpesta@gmail.com
Телефон: +36 30 273 3399

ИНФО СЕРВИС
Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2017. И ЈАНУАР 2018.
23. 12. Вечерње
– у 16.00 ч.
24. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
31. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Оци)
* * *
6. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Бадњи дан)
6. 01. Вечерње
– у 17.00 ч. (Паљење бадњака)
7. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Божић)
7. 01. Вечерње
– у 16.00.ч.
9. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Стефан)
13. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
14. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Нова година)
19. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Богојављење)
19. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
20. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Јовањдан)
20. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
21. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 01. Вечерње
– у 16.00 ч.
27. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Сава)
27. 01. Вечерње
– у 16.00 ч
28. 01. Св. Литургија – у 10.00 ч.
Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

Задовољство даривања

В

ЖИВОТНИ СТИЛ

Начин да делић себе поклонимо онима које волимо

ећина људи рећи ће да их куповина поклона радује много више него када они добијају дар.
Психолози то објашњавају исконском
потребом сваког човека да усрећи
оне које воли. А поклони то јако лако могу. Они су израз најтоплијих осећања, начин да делић себе дамо онима које волимо. Поклони покрећу лепе емоције, радосне догађаје, јер никада не иду сами. „У пакету” са њима иду загрљаји, пољупци, топле речи и честитке. Обичај даривања стар
је колико и човечанство.
Једна кинеска пословица каже да
је важније како је поклон упакован,
него вредност, јер поклон није обавеза, већ знак љубави и пажње. Због тога даривање има само једно „правило” – поклон треба дати од срца и
при томе водити рачуна о укусу и
очекивању особе коју желите да обрадујете. Јер, поклон говори много тога о ономе ко га дарује. Поклоном
разоткривамо оно што смо, показујемо своје емоције, жеље, надања… Поклон прича о томе колико имамо духа, шарма, колико смо се потрудили,
колико снажно волимо…
Истраживања показују да жене
много чешће купују поклоне од му-

Даривање је уметност, јер у малом,
сјајном пакетићу сажима најлепше жеље, осећања и
поруке. Али, није ствар само у куповини поклона.
То може свако. „Тајна” је у томе да ослушкујемо тог
неког кога волимо, да сазнамо шта жели и осећа,
чему се радује

шкараца који дарују углавном само
за рођендане, годишњице и празнике.
Оне воле поклоне без повода, оне који се купују тек тако и таквим даровима се највише и радују. Мушкарци,
са друге стране, више воле практичне, функционалне поклоне, па ће се
највише обрадовати некој техничкој
справици.
Данас људи све мање поклањају. У једној интернет анкети, у којој су учествовали
испитаници од 15 до 74 године, чак 18% рекло је да не
планира новогодишње поклоне осим оних намењених деци. Поклоне за своје најближе
не планира чак трећина испитаника старијих од 60 година.
Стручњаци тврде да поклон има сврху само онда ка-

да га сами осмислимо и купимо. Међутим, модерно време донело је
тренд „куповине из фотеље”, а многи препуштају куповину девојкама,
мајкама, секретарицама. У таквим
случајевима поклон престаје да буде
„разговор” између онога који дарује
и оног коме је поклон намењен, губи

своју сврху и аутентичност. Психолози тврде да најчешће поклањамо оно
што и сами желимо да имамо, поклоне који пројектују оно како бисмо желели да нас други виде, односно дарујемо оно што се нама чини да одговара другој особи. Баш због тога се
догађају „промашени” поклони, јер
када купујемо поклоне треба да водимо рачуна само о једном – коме
су намењени. Није важно ни да ли је
дар леп, практичан, функционалан,
важно је да се допадне ономе за кога је купљен.
Највећу радост осећамо када купујемо поклоне деци. Они се најискреније и највише радују даровима,
а Нова година и Божић за њих имају
посебан значај, јер доприносе неговању традиције, осећају припадности и сопственог
идентитета. И зато одвојите
мало времена, које је уједно
и највећи поклон који некоме
можете дати у ужурбаном
животном ритму и купите новогодишње дарове за оне који су вам важни. Њихова радост, осмеси и захвалност
вреднији су од било ког поклона. 
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www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у
електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су
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Посетили смо омиљено дечје састајалиште на Дунаву

Предбожићно дружење малих и великих на „Шареној барци”

У

Будимпешти је поново запловила „Шарена барка”, популарни
дечји програм на српском језику,
који је овога пута окупио око стотинак деце, махом из Будимпеште, али
и из Помаза и Калаза. Традиционални
програм који постоји петнаестак година и овога пута испунио је очекивања најмлађих и приредио им незаборавно дружење. У духу предстојећих
празника, све је одисало
новогодишњом атмосфером, а за садржајан и интересантан програм побринули су се организатори из Будимпеште.
Програм је отпочео забавно едукативним играма за децу сјајних аниматора Жељка Весељка и
Танџе Наранџе из Новог
Сада, уз које су се многе
генерације забављале и
одрасле. Сада су ту неки
нови клинци који исто тако уживају у њиховим
играма.
Програм је трајао пуна
три сата, а када је „Шарена барка” и физички запловила Дунавом, гости из Новог Сада извели су позоришну представу под називом „Јова
Змај долази на чај”. Главни ликови су:
краљица Калиста Тролиста, Лептир Вила и прехлађени змај Јова. У питању је
полусатна дечја представа, која према
речима Татјане и Жељка Подобника,
има за циљ да деци кроз интеракцију

Раздраган дечји жагор и смех ширили су се
Дунавом, као најбољи показатељи популарности
и квалитета програма на омиљеном дечјем
састајалишту. Потреба за оваквим садржајима
очигледно постоји, али се због скромних
финансијских средстава „Шарена барка” сада
одржава само једном годишње

укаже на важност очувања природе,
као и на то да не треба имати предрасуде о некоме на основу изгледа.
Ово није био само дечји програм,
већ и право породично окупљање. Док
су се деца играла, родитељи су уз чај
или кафу разговарали, упознавали се
и размењивали контакте. Овогодишњу
„Шарену барку” посетио је и господин

Раде Дробац, амбасадор Србије у Будимпешти.
Дечји жагор и смех ширио се Дунавом као најбољи показатељ популарности и квалитета овог програма. Потреба за оваквим садржајима постоји, али због скромних средстава она
се одржава само једном годишње.
Малишане је на „Шареној барци” по-

Традиционални програм за најмлађе у Помазу

Деда Мраз делио поклоне и заузврат дарован
музиком, игром и песмом

У

свечаној сали Градске куће у ПоСала Градске куће у Помазу, накратко је
мазу, 15. децембра организован
претворена
у место дешавања чудесне бајке, у којој
је дочек Деда Мраза, за децу из
Помаза, Калаза, Чобанца и Сентан- су главне улоге имали Деда Мраз и млади играчи и
дреје.
музичари из Помаза, у друштву својих другара из
Пуна сала малишана и њихових родитеља потврдила је да је Деда Мраз
тог града и околних насеља
овде радо виђен гост. Петар Богдан,
председник Српске самоуправе у По- кирао своје кочије у близини. Ускоро џаком пуним поклона, али пре него
мазу, поздравио је госте на прослави ћемо чути звончиће…”
што их је поделио, замолио је таленСветог Николе, речима: „Сада су ми
Деда Мраз, кога је глумио Митар товану децу из Помаза да покажу шта
телефонирали да је Деда Мраз пар- Кркељић, полако је ушетао у салу са су припремила за ову прилику. Сео je

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

сетио и Деда Мраз, који је сваком од
њих даровао поклон. Деца су се служила разним слаткишима и грицкалицама, које је за ову прилику поклонила Амбасада Србије у Будимпешти.
Средства за реализацију овог дечјег програма обезбедиле су: Српска
самоуправа V, VI и XIII кварта, Културни и документациони центар Срба у
Мађарској, Српска самоуправа пе-

штанске жупаније и Удружење уметника „Круг”.
А да на овом прелепем броду, који
је обезбедила Стојанка Јурковић у име
самоуправе V кварта, све буде како
треба, бринули су: Диана Ђурић, Иван
Видицки, Тијана Галић и Данијела Крунић.
Д. К.

да се одмори од дугог пута и пажљиво гледао допадљив дечји програм.
Најпре су деца из КУД-а „Опанке”,
такозвани „Опанчићи”, под вођством
Анице Шошић Крунић, одиграла „Игре
из Мачве”. Млађа група тамбурашког
оркестра „Мешелија”, или „Мешелијанчићи”, наступила је са својим педагогом, проф. Ладиславом Јанком и новим чланом Даринком Чобан, на контрабасу, званом „бега”.
Деда Мраз је био веома задовољан
и свој доброј деци поделио поклончиће. Овога пута малишани су били храбри и никога није уплашила Деда Мразова велика, бела брада.
Петар Богдан каже да је веома задовољан одзивом деце и родитеља на ову
приредбу, коју сваке године организује помашка Српска самоуправа.

К. П.
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Сто година од смрти војводе Радомира Путника

Славни командант из балканских и Првог светског
рата умро разочаран у саборце и потомке

K

ао питомац Војне академије, Радомир Путник се првобитно школовао за артиљеријског официра,
али је касније променио интересовања
у правцу генералштабне службе. Борио
се у српско-турским ратовима 18761878. као командант Рудничке бригаде.
Током другог српско-турског рата је
одиграо важну улогу приликом ослобођења Ниша. За време српско-бугарског

Радомир Путник (Kрагујевац, 1847 – Ница, 1917)
био је српски војвода, фелдмаршал. Током своје богате
војничке каријере био је два пута начелник Главног
генералштаба, пет пута министар војни и начелник Штаба
Врховне команде Војске Kраљевине Србије у балканским
и Првом светском рату

У то време наставници нису волели да
нашироко и надугачко објашњавају оно
што предају, већ су се строго држали
задате теме, тако да Радомир није био
много омиљен код њих. Вероватно је и
то био разлог зашто му је наставник немачког језика „дао тројку”. Путник је
иначе течно говорио немачки језик и веома ретко је користио речник, чак и када је читао немачку литературу. Путник
је сматрао је да не треба учити само за
школу, већ и за живот. Повремено је
свирао гитару и певао, углавном на молбе својих родитеља.
Велики утицаја на младог Путника
оставио је војвода Стеван Kнићанин, који је био познат као велики патриота, и
који је умногоме утицао на буђење националне свести код омладине Путникове генерације. Личност Војводе Kнићанина је била један од главних разлога
да Путник заволи војнички позив.
У септембру 1861. после завршене пете године гимназије уписао се на Војну
академију у Београду, одсек Артиљеријска официрска школа. Академију је
успешно завршио 1866, као осми у класи. Још као питомац Артиљеријске шко-

Препорођену српску војску је повео у
офанзиву која је нанела одлучујући
ударац Аустроугарима код Сувобора,
након чега је аустроугарска војска потиснута са територије Србије. Kада је
почела четврта офанзива на Србију,
Путник је већ био тешко оболео и није
имао много удела у оперативним одлукама. Ипак, у околностима које су биле
веома неповољне по Србију, успео је да
организује повлачење српске војске
преко албанских и црногорских планина, на албанско приморје.
Тешко болестан, Путник је стигао у
Скадар 6. децембра 1915. године, а 9. јануара 1916. је пребачен на Kрф, где се
лечио до септембра исте године. Са Kрфа је отишао у Ницу да настави лечење,
где је и преминуо. Његови
посмртни остаци су у Kраљевину СХС, пренети тек 6.
децембра 1926. године, скоро десет година након његове смрти. Сахрањен је 7.
децембра на Новом гробљу
уз све државне и војне почасти. Уврштен је у ред највећих војсковођа Првог
светског рата и српске ратне историје.
Радомир је кренуо у
школу са шест година, иако
ПОРЕКЛО СА КОСМЕТА
је основно школовање
Радомир Путник је рођен 12/24. јануара 1847. у Kрагујевцу. Његов отац Димиобично почињало са седам
трије рођен је у Белој Цркви као син јединац и био је учитељ. Даље порекло по
година. Био је добар ђак,
оцу је са Kосмета, одакле је крајем XVIII века дошао Радомиров деда Арсеније.
одмерен и учтив, али волео
Из Баната се преселио у Kрагујевац, где је био познат као најбољи учитељ у
је да се у друштву наметне
основној школи. Мајка му се звала Марија, и као и његов отац, родила се у Белој
као први, да се његова реч
Цркви.
слуша. Ту особину је задржао кроз цео живот. Избегавао је велико друштво, и
рата вршио је функцију начелника шта- јатељске офанзиве на Србију.
за пријатеље је бирао оне
ба Дунавске дивизије, која је учествоваТоком битке на Церу, уз помоћ про- који су били скромни, и који
ла у бици код Сливнице.
мућурног команданта Друге армије су желели да слушају њега
Од 1886. до 1889. године био је начел- Степе Степановића нанео је Аустроуга- као вођу. Још једна особина
ник Обавештајног, а затим Оперативног рима велики пораз. Противио се српској коју је задржао током свог
одељења Главног генералштаба. Од офанзиви у правцу Срема, али је на живота је скромност, никад
1890. обављао је дужност помоћника притисак владе организовао офанзиву није желео да се хвали своначелника Главног генералштаба. Пен- на непријатељску територију. Након по- јим успесима.
зионисан је 1896. године. После Мајског четних успеха, због гомилања непријаМногим наставницима је
преврата, реактивиран је и постављен тељских снага на Дрини, повукао је вој- задавао главобољу, јер је
за начелника Главног генералштаба. На ску и спремио се за нову одбрану Срби- често постављао потпитања
овом положају је остао до 1912. године. је.
после њихових предавања.
У Балканским ратовима био је начелЊегова одлука да напусти Београд и
ник штаба Врховне команде. После скрати фронт за време Kолубарске бит- Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
Kумановске битке унапређен је у ке је била пресудна, јер је српска војска
у региону Министарства спољних послова Републике Србије
чин првог војводе (фелдмаршала) добила време да се опорави и одмори.
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српске војске. У Битољској
бици је одиграо кључну
улогу и правилним распоредом снага је Турцима нанео велики ударац у Првом
балканском рату. У наставку рата је командовао продором ка Јадранском мору,
који се завршио опсадом
Скадра. Упркос војничкој
победи, Скадар је након
притисака великих сила
припао новооснованој албанској држави. У сукобу
са Бугарском за време Другог балканског рата је нанео пораз бугарској војсци
у Брегалничкој бици, где није искористио сав потенцијал победе да докрајчи Бугаре.
У Првом светском рату
био је начелник штаба Врховне команде, све до погоршања његове болести
1916. када га је на том месту наследио генерал Петар Бојовић. Путник је командовао српском војском
за време све четири непри-

ле, због свог карактера скренуо је па- Путник учествовао је била битка код
жњу својих претпостављених. Био је села Адровца. У боју код Адровца, Рудстрог према млађим питомцима, када ничка бригада је изгубила 696 војника, а
је то било за њихово добро, али и веома Радомир Путник се показао као храбар
пажљив и озбиљан. Нарочито се исти- и способан командант.
цао у знању и разумевању војничке такТурци су након битке код Адровца
тике, стратегије, географије, у познава- одбацили српско десно крило са линије
Ђунис-Шиљеговац и ту су зауставили
напредовање. Након тих
борби, наступило је десетодневно примирје, које су
обе стране искористиле за
припрему за наставак борби.
Генерал Черњајев је 28.
септембра наредио напад
на турску војску на левој
обали Мораве. Прве у напад
су прешле трупе са креветског гребена под командом
руског пуковника Межењинова, и у склопу тих јединица је била и Путникова
бригада, која је наступила у
другом борбеном реду.
Српска војска је упорно јуришала на турске положаје
успевши да потисне турске
предстраже иако су се Турци храбро бранили и одбијали све српске нападе. Након убацивања последњих
резерви и неуспешног напада, десетковане јединице
Kреветске колоне су се повукле на почетне положаје.
Битка на Kревету је завршена без победника и сврстава се међу најкрвавије
битке овог рата. У тој бици Срби су изњу оружја и артиљерије. Био је одличан губили око 2500, а Турци 1200 људи.
цртач, а велике страсти су му биле јаха- Путник се у овој бици показао као хладње и гимнастика.
нокрван предводник, а нападе своје јеУ први официрски чин артиљеријског динице водио је веома ревносно. Након
потпоручника унапређен је 17. новем- битке на Kревету, наступило је примирбра 1866. године када је постављен за је које је са прекидима трајало до 19.
командира вода 4. пољске батерије. Ту октобра.
дужност ипак није преузео, првенствеНиз пораза у биткама на Адровцу,
но из разлога што је био талентован цр- Шиљеговцу, Kревету и Ђунису је доветач. Због тога је задржан на раду у То- ло до пораза Србије у првом рату са
пографском одељењу Министарства Турском. Већ тада се Радомир Путник
војног. У Министарству војном је радио до јануара
1867. када је пребачен у
оперативну јединицу, где је
постављен за командира
вода. Kомандант батерије
је постао две године касније, 17. октобра 1868. када је
премештен у Чачак. На то
место га је поставио тадашњи потпуковник Јован Белимарковић. У априлу 1869.
постављен је на место команданта 4. брдске батерије. Дана 28. јуна 1871. унапређен је у чин поручника.
Ађутантом Рудничке бригаде постаје 1. априла 1876,
уједно добивши чин капетана друге класе. На том
положају је остао до 25. јула исте године када је постављен за команданта
бригаде.
„Ватрено крштење” на
месту заповедника бригаде
Путник је имао у бици код
Kалипоља у првом Српскотурском рату (1876–1877)
Српска војска је у тој бици
претрпела тежак пораз,
највише због лоше организације и погрешне тактике
генерала Франтишека Заха.
Путников ратни пут је почео поразом код Kалипоља
и уз велике губитке. Ипак,
тај пораз је била оперативно-тактичка лекција коју
никад није заборавио.
Следећа битка у којој је

ПРЕЗИМЕ ДОБИЈЕНО СЛУЧАЈНО

Радомир Путник је много поштовао своју мајку, и издржавао ју је до краја
живота. Она је на њега имала много јачи утицај него отац Димитрије. Путник је
имао два брата и две сестре.
У свом родном месту је завршио основну школу и нижу гимназију. Презиме
Путник његова породица је добила у време када су се њихови преци, тачније деда Арсеније, доселио са Kосова у Белу Цркву. Kада су његовог деду, који је тада имао око седам година, упитали како се зове, одговорио је да је он путник у
непознатом правцу. Тако су Арсенија назвали Путник.
показао као способан и храбар официр
и одличан командант са великом стваралачком иницијативом. Због својих
војничких заслуга у овом сукобу, Путник је 1. септембра 1876. унапређен у
чин капетана прве класе, а већ 7. децембра исте године и у чин мајора.
Операције српске војске почеле су у
јутро 15. децембра и Моравски корпус
је прешао границу и почео
наступање према Нишу. У
међувремену је заузето
Прокупље, Kуршумлија, Чечина и Лесковац, чиме су се
створили услови за напад
на Ниш. Али, Врховна команда је желела да прво
заузме Белу Паланку и Пирот, чиме би се пресекла
комуникација између Турака у Нишу и Софији, и била
успостављена директна веза са руским снагама. Овај
задатак је био поверен Шумадијском и Тимочком корпусу под командом генерала Јована Белимарковића.
Рудничка бригада прве класе, којом је командовао мајор Радомир Путник, налазила се у саставу Шумадијског корпуса. Ове снаге су
покренуте 17. децембра.
Јединице Шумадијског
корпуса на границу су стигле тек 19. децембра, и због
одужене мобилизације и
лошег времена су имале
низак морал. Упркос томе,
офанзива Шумадијског и Тимочког корпуса почела је 24. децембра, нападом на Белу Паланку коју је бранило око 2
хиљаде турских пешака, 40
коњаника и батерија топова. После краћих борби,
турска војска је нападнута
и са њеног десног бока,
због чега је била приморана
да се повуче.
Пирот су ослободиле
трупе Шумадијског и Тимочког корпуса 28. децембра, где су дочекани поздравима и веселим Пироћанцима. Весеље је достигло врхунац када су војници Путникове бригаде сложили пушке у купе и заиграли српско коло. У борбама за Пирот заробљено је
око 200 турских војника и
официра, као и 28 топова и
1500 пушака. Губици на српској страни су били 110 погинулих и 580 рањених.
После ослобођења Пирота, Врховна команда је издала наређење да се Шумадијски корпус упути према
Нишу, и да у сарадњи са
Моравским корпусом, нападне и ослободи град. Након ослобођења Врања,
српска војска је наставила
наступање у правцу Гњилана.
Kраљ Милан је након
српско-турских
ратова

форсирао реформе војске, у којима је
једна од главних новина било укидање
народне војске. Нова организација је
предвиђала остављање само сталног
кадра, који је био подељен у три позива.
Радомир Путник је активно учествовао
у реформама војске. У јесен 1878. постављен је на место команданта Врањске окружне војске, али је на тој функ-

цији остао само неколико месеци. Војска је 1879. године покренула часопис
„Ратник”, који је објављивао чланке са
темом ратне вештине, стратегије, тактике, војне историје и Путник је у њему
био повремени сарадник.
Године 1879. послат је на шест месеци у Русију, да би се упознао са наоружањем у склопу руске војске. Kад се
вратио из Русије, оженио се Љубицом
Бојовић, ћерком генералштабног потпуковника Тодора Бојовића, са којом је
имао седморо деце, а затим је положио
пријемни испит за генералштабну струку. Године 1880. формирана је Виша
школа Војне академије, у којој је Путник једно време предавао тактику и генералштабну службу.
Након повратка са обуке у Русији,
постављен је на службу у артиљеријско одељење Министарства војног. Почетком 1880. пребачен је на место начелника штаба Дунавске дивизије стајаће војске. На тој позицији није дуго
остао и већ након годину дана је постављен на место команданта Топличке окружне војске, коју је тек требало
формирати. Путник је сматрао да је то
деградација његовог положаја и написао је жалбу у којој је протестовао
због прераног пребацивања на нову дужност. Због коришћења прејаких речи,
ова жалба му је донела казну од 15 дана затвора.
Пошто се уверио да ће му бити потребне формалне квалификације за даљи напредак у служби, почео је да се
припрема за испит, који би му омогућио прелазак у генералштабну
струку. Две године је спремао ис-
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принети развоју своје земље, а истовремено ће му то пружити неопходна
средства за издржавање породице. Поред тога, хонорарно је припремао капетане за полагање мајорског испита. Режим то није спутавао, и чак је сам краљ
Милан, кад се уверио да ту нема никаквих закулисних радњи, говорио да нико као Путник неће тако добро припремити официре за напредак у служби. Из
штампе је 1899. изашао други део његовог дела Служба ђенералштаба у ратно доба, које је службено препоручено
официрима.
Путник се све време надао да ће бити враћен у војну службу и та нада га
није напуштала све до неуспелог атентата на краља Милана. Након тога, режим је прогласио ванредно стање, због
чега је одлучио да прекине спремање
официра за мајорски чин и са целом попит и положио га. У октобру 1883. је постављен за начелника штаба Дунавске
дивизије, чије се седиште налазило у
Београду.
На том положају је 4. јуна 1884. унапређен у чин артиљеријског потпуковника, а након унапређења пребачен је у
генералштабну струку. Упоредо са обављањем редовних активности, 1883. је
објавио студију Артиљерија у градској
војни.
Путникова Дунавска дивизија је на
почетку српско-бугарског рата 1885.
учествовала у напредовању српске војске према Софији. Брзо је напредовала
према Цариброду и Драгоманском теснацу, где је стигла до 15. новембра. У
наставку операције, 16. новембра, главнина Моравске дивизије напредовала је
преко планине Руј ка Трну. Током 16. новембра дивизија није наишла на отпор,
али је њено напредовање заустављено
по наређењу Врховне команде.
Након пораза у српско-бугарском рату, извучене су поуке и извршена реорганизација до тад занемарене обавештајне службе. Тај задатак је поверен
потпуковнику Радомиру Путнику, који
је постављен на позицију начелника
Спољашњег одсека Оперативног одељења Главног генералштаба.
На тој позицији Путник није остао дуго, око две године, а на позицију начелника Оперативног одељења Главног генералштаба постављен је у априлу 1888.
Ова функција је била много одговорнија и Путник је могао много више да утиче на решавање проблема организације
војске. Док је био на тој функцији, унапређен је у генералштабног пуковника
у јануару 1889. године. Он је током 1890.
године осим постојећих, вршио функције и помоћника начелника Главног генералштаба и професора на вишој Војној академији, на којој је предавао тактику и генералштабну службу. Исте године држава је о свом трошку објавила
његово дело Ђенералштабна служба у
мирно доба, које је било обимно дело,
од 641 стране.
Након абдикације краља Милана у
корист свог сина Александра и доношења новог устава, демократске струје су
захватиле све сегменте српског друштва, па и војску. Путник је био лојалан
круни, али никад није умео да се улагује краљевима, ни Милану ни Александру. Било је оних официра којима је то
био главни адут у напредовању у служби, али су се ти људи Путнику гадили.
Такво Путниково држање су оба краља
под којима је служио, сматрали за антидинастичко, јер су навикли да се пред
њима официри поставе снисходљиво.
Иако за деловање против круне нису
имали доказа, 1893. смењен је са места
помоћника начелника Главног генералштаба и постављен на чело испитне
комисије за чин мајора. То је био сигуран знак немислости и неповере-
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ња, иако је том приликом био одликован Таковским крстом трећег степена.
На челу испитне комисије је остао
четири месеца, након чега је постављен
на место команданта Шумадијске дивизијске области, што се сматрало унапређењем. Међутим, када је краљ почетком августа кренуо у обилазак Србије, и стигао у рејон надлежности Шумадијске дивизије, био је веома љут
што га није дочекао Путник. Након што
се сусрео са краљем, он га је дочекао
веома бесно због наводног непоштовања, иако је он тада био на одсуству. За

ЈУГОСЛОВЕНСТВО УСПОРИЛО ПРЕБАЦИВАЊЕ
КОВЧЕГА
Путник је сахрањен на руском гробљу у Ници уз највеће почасти. Kовчег са
његовим посмртним остацима није покопан, већ спуштен у подрум једне капеле,
јер је било предвиђено да по завршетку рата буде пребачен у отаџбину. Након
рата, Путников ковџег није пренет у Kраљевину Југославију. Временом су се због
тога побунили преживели војници и његови ученици који су захтевали да се његов ковчег што пре донесе у Србију и прописно сахрани. Тек 6. децембра 1926. године су на београдску железничку станицу стигли посмртни остаци војводе
Путника, скоро десет година после његове смрти. Сахрана је одржана 7. децембра на Новом гробљу.
родицом је отпутовао у
Ријеку. Тамо је остао све
док у Србији није укинуто
ванредно стање.
Владавина краља Александра је завршена војним пучем који је предоводио Драгутин Димитријевић Апис, када су ликвидирани краљ Александар и краљица Драга.
Путник није имао никакве
везе са завереницима и
атентатом.
Три дана након доласка
новоизабраног краља Петра реактивиран је у војној служби у чину генерала. Следећег дана је постављен на место начелника Главног генералштаба и на том месту је непрекидно остао дванаест
и по година.
Радомир Путник се залагао за стварање савеза
балканских хришћанских
држава, који би био окре-

то одсуство је знао и министар војни,
али није био спреман да стане у његову
заштиту. Изгледало је као да је намерно
баш тада краљ дошао у обилазак Шумадијске дивизије, чиме би имао разлог
да смени Путника. У априлу 1894. је враћен на место испитивача за мајорски
чин, где се показао као строг, али правичан председник испитне комисије. Ипак,
убрзо је изгубио стрпљење, и сам затражио одлазак у пензију. Предлог за пензионисање потписао је министар војни
генерал Драгутин Франасовић, по указу
из 26. октобра 1896. године.
Бивши краљ Милан је испричао своју
верзију приче са разлозима за пензионисање Радомира Путника, која није била претерано уверљива. По тој верзији,
пензионисан је због неосноване сумње
да је учествовао у такозваној Чебинчевој завери, која је наводно припремана
против краља Александра.
Након пензионисања, Путник се бавио завршавањем и припремом за
штампу другог дела Службе ђенералштаба, јер је веровао да ће тиме до-

нут против Турске. Истовремено, он је
био главни представник Србије у преговорима о том савезу. Његова претпоставка је била да ће се турске снаге налазити на положајима око Овчепоља.
Погрешио је у процени, чиме није могла
да се реализује његова замисао да се
прикупе снаге трију армија које би задале коначни ударац Турцима. Упркос
томе, војни стручњаци сматрају да је
Путник у основи добро проценио ситуацију, и да је од Прве армије, која се
кретала моравско-вардарским правцем, направио веома јаку и дисциплиновану армију, која би могла да порази
турску Вардарску армију, без обзира на
њен положај. Сама потврда размишљања војних стручњака је доказана битком ових армија код Kуманова у којој је
победу однела српска војска. (…)
Након завршена два Балканска рата и

албанске побуне, број погинулих српских војника се попео на 37.500 и Србију су захватили велики унутрашњи проблеми. Осим изгинулих војника, велики
проблем је представљао и недостатак
оружја и муниције, као и лоши односи
са Аустроугарском.
После Сарајевског атентата којег су
извршили чланови организације Млада
Босна, односи између Аустроугарске и
Србије су дотакли дно. У том тренутку,
Путника је на месту начелника Врховне
команде мењао Степа Степановић, као
његов изасланик. Напад Аустоугарске
се очекивао већ 25. јула, а никакве мере
за одбрану Београда нису предузете.
Указ о мобилизацији војске издат је
25. јула, а мобилизација је почела дан
касније. Одзив војних обвезника је био
висок, јер је у то време патриотско расположење међу народом било на врхунцу, након победа у претходним ратовима. Мобилизација борачког и неборачког састава је завршена за 12 дана и
било је мобилисано 450 хиљада људи.
Војвода Путник није непосредно руководио мобилизацијом, јер се налазио на
лечењу у аустроугарској бањи Глајхен-

РЕЧИ ОПРОШТАЈА
ОД ОМИЉЕНОГ
КОМАНДАНТА
На улицама којим се кретала погребна поворка налазила се буквално
цела престоница, мноштво народа из
Војводине, као и бројна изасланства
из осталих делова Србије.
Први говорник на Новом гробљу је
био министар војске и морнарице дивизијски генерал Душан Трифуновић,
који је рекао:
„Био си војводо велики и као човек
и као војник, и као војсковођа. Био си
војводо пример војничке спреме, радиности, истрајности, енергије и
одлучности. Историја ће, велики војводо, најбоље рећи заслуге које си
стекао за војску, и заслуге за ослобођење и уједињење. Они ће ти дати
једно од најистакнутијих места и поставиће те у ред највећих војсковођа.”

их је изненадио чврст отпор малобројних српских јединица.
Учествовао је у читавом току Првог
светског рата. Путник је имао само две
могућности, да пристане на капитулацију, или да нареди повлачење преко
албанских и црногорских планина у
правцу албанског приморја. Изабрао је
повлачење и 25. новембра у Призрену је

берг. Непосредне припреме за одбрану
земље вршене су по његовим плановима, у чијој изради је сарађивао са својим замеником, генералом Живојином
Мишићем.
У међувремену су предузете све мере да се рат избегне, али је то било неоствариво. Аустроугарска је Србији објавила рат 28. јула, а са Трећом и Петом
армијом прешла на територију Србије

12. августа. Постигли су одређене успехе, као што су заузимање Шапца и прелазак Дрине у близини Лознице. Снаге
под командом генерала Поћорека су за
први дан планирале боље резултате, али

издао своје последње наређење:
„С обзиром на садашњу
ситуацију, даље повлачење
наше војске мора се извршити кроз Црну Гору и северну Албанију, на Јадранско море, а на линију ДрачСкадар, остављајући потребан део снага за затварање праваца који од Пећи,
Ђаковице, Призрена, Дебра
и Струге воде кроз Црну Гору и северну Албанију на
Јадранско море. На овој линији наша војска има да се
реорганизује, снабде хра-

О СМЕЊИВАЊУ САЗНАО ОД
БЛАГАЈНИКА
Нико регенту Александру не би замерио што је сменио онемоћалог војводу, али је Путника погодило то што је сазнао за смену од
благајника, а не званичном депешом. Пред смрт је исказао незадовољство поводом овог чина следећим речима:
„Много сам патио и много сам мучен. Али све праштам – све заборављам. Само ме боли то што сам са положаја начелника штаба
Врховне команде уклоњен онако, како ја ни свог рђавог посилног нисам терао натраг у команду. Да, ни посилног добар официр не тера
од себе овако и на овај начин. А мене, тек мене су уклонили као најгорег, јер је требало неко да плати цех. И то ме боли – и болеће ме
до гроба.”

ном, оделом, оружјем и муницијом, као и свим осталим потребама. Даља наша
акција зависиће од стања
наше војске, као и од опште
политичке и војне ситуације
код наших савезника.”
Пут до Скадра је трајао
11 уместо планираних 5 да-

на. Међутим, у Скадру нису постојали
услови за опоравак војске, па је њен
марш продужен за још 160 километара
у правцу Валоне.
Војвода Путник због болести није могао да се креће, па је за њега направљена импровизована носиљка у облику
војничке стражаре, коју су носила четири војника. Тад већ преморен, тражио је
од регента Александра петомесечно
одсуство, новчану помоћ од 25 хиљада
динара у злату, обезбеђење пута и одобрење да га прати његов лични лекар.
Истог дана, регент Александар му је
одобрио одсуство.
Војводи је обезбеђено само 15 од
тражених 25 хиљада динара, а 8. децембра је смењен са дужности начелника штаба Врховне команде. Kрајем
децембра напустио је Скадар, 2. јануара пребачен је у италијанску варош
Бриндизи, а седам дана касније на острво Kрф, где је почео његов опоравак.
На Kрфу је почео да се опоравља и
враћала му се снага. Највише је патио
због усамљености, јер га нико није обилазио. Мислио је да иза тога стоје неки
дубљи разлози којих није био свестан.
Све му је постало много јасније кад му
је у фебруару 1916. благајник доставио
две непримљене плате. Тада је приметио да није добио додатак који му је
припадао као начелнику врховне команде, и кроз шалу је од благајника затражио да му их исплати. Благајник му
је саопштио да је смењен
са места начелника Врховне
команде, и да је на његово
место постављен генерал
Петар Бојовић. Он у то није
могао да поверује, па је истог дана звао пуковнике
Живка Павловића и Душана
Туфегџића, који су му потврдили ту информацију.
До септембра 1916. боравио је на Kрфу, где је дочекао вести о првим победама на Солунском фронту,
што га је јако обрадовало.
Здравствено стање му се
погоршало чим је наступила сезона киша, па се по
препоруци лекара, пребацио у Ницу. Међутим и тамо је време било променљиво, што је много сметало
Путнику који је имао проблема са срцем. Француски
лекари су му препоручили
бањско лечење, због чега је
он од Николе Пашића затражио зајам од 20 хиљада
франака. Док је чекао његов одговор, изненада је
преминуо. Иако је највише
боловао због бронхитиса,
смрт је наступила изненада због слабости срца. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Занимљивости о птицама селицама

Наши пернати пријатељи имају веома необична чула и навике

М

ноге животиње не проводе зиму
у свом станишту, већ се селе у
топлије крајеве. Најпознатије селице су управо птице. У неким подручјима зима је изузетно неповољан период
за многа бића. Хладноћа тада предста-

на праве путеве. Постоји и теорија да се
при кретању оријентишу према Сунцу,
Месецу и Земљином магнетном пољу.
Kод неких врста на пут прво крећу
одрасле јединке, а затим, кроз неколико
дана и младунци. Ипак, и младе птице

Већина птица селица углавном путује
ноћу, па их зато људи мање запажају.
Најдужи пут при сеоби преваљују
арктичке поларне чигре. Ове птице прелете око 35000 км, што је приближно
раздаљини од једног до другог пола.
Арктичке чигре су најбољи и најиздржљивији летачи међу птицама. Ждрал и
лабуд се при сеоби крећу највећим висинама, могу да лете и на висини преко
8000 метара.

Године 2007. женка једне врсте шљука прелетела је 11.500 км дуг пут од
Аљаске до Новог Зеланда, без заустављања и одмора. Птица је била једна од
више њих опремљених одашиљачем. Тиме ова птица држи, колико је познато,
рекорд у непрекидној дужини лета птица селица. Процењује се да се годишње
сели око 50 милијарди птица, од тога
око 5 милијарди између Европе и Африке. 

Две приче Душка Радовића

П

вља велики проблем за
многе животиње, али она
ипак није главни разлог за
сеобу неких врста. Многе
врсте селе се углавном
због недостатка хране, док
би хладноћу некако и преживеле. Одређене врсте
птица се селе због парења
и размножавања.
По величини јединке се
не може закључити да ли
је она селица или не, селе
се и оне крупне као што су
роде, а и ситне као што је
колибри. Више од 60% свих
птица које живе у нашим
крајевима су селице. У зависности од врсте, птице
путују појединачно (кукавица, сврачак и
други) или у мањим групама (гуске, патке, ждралови, шеве, зебе).
Kако одређују када да крену на
пут?
Научници нису још увак сасвим сигурни како птице селице одређују време
поласка и повратка. Верује се да је дужина дана оно што је пресудно за тренутак поласка. Чим дани почну
да се скраћују, њима је сигнал
да почну са припремама за пут.
Kако птице знају куда да
лете?
Задивљује њихова способност непогрешивог проналажења одредишта на којима
претходно многе јединке нису
ни биле као и издржљивост да
у сеоби превале огромне раздаљине, често и без одмора.
Сматра се да птице у себи имају нешто попут унутрашњих
„часовника” и „компаса” који их усмеравају и упућују
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Прича о краљу Пуши

остоји једно мало море на крају света. У њему живе мале рибе и расту мале
алге. И шљунак је мањи но што је уобичајено. И лађе су мале, које тим морем
плове. Према томе, и људи су мали.
Тим морем и тим људима управља њихов мали краљ Пуша. Он има малу главу и
на глави малу круну од сребра. Kраљ Пуша је још жив и кога не мрзи да иде на крај
света, наћи ће га како поред мора седи и мисли: када би постојала земља Алабамија, у њој би владао краљ Алабам, који би сигурно имао сина Алаба.
А Алаб би имао сестру малу као зрно бисера. Сестра би седела поред мора и
плакала. Брат Алаб би је питао зашто плаче, а она би му рекла: зато што се никада
неће удати, јер је мала као зрно бисера.
На те речи, брат Алаб би написао писмо и послао би га краљу Пуши. На то писмо,
краљ Пуша обукао би најлепше одело и пошао да испроси тужну принцезу, малу
као зрно бисера.

Ј
успешно проналазе заједничка одредишта, иако им је то заправо прва сеоба.
Kуда иду селице?
Свака врста птица има своје стално
место „зимовања”. Европске врсте се највише селе у Африку и на Блиски исток, а
поједине врсте из најсевернијих делова
Европе, спуштају се само у јужније и
топлије крајеве континента.

Прича о незахвалном мишу

едног дана, један мишић нашао је на
тавану велики округли сир. Оволики
и још већи… Мишић је био гладан и
морао је одмах јести. Чучнуо је на своје
задње шапе – овако – и почео је доручковати, ручати и вечерати, јер целога дана није ништа окусио.
И тако је јео, јео и јео, док се није најео и док није направио једну велику рупу у том сиру.
Миш је био сит и уморан, и још му се
спавало. И тако је решио да се не враћа
у једну стару ципелу која је пре била
његова кућа, него да остане у тој рупи
од сира.
И тако је он остао у тој рупи од сира.
Да му то буде нова кућа. У том сиру он
је имао леп стан, лепу велику рупу, али
је тај стан стално мирисао на сир. Јер је
био од сира. А мишић је био глуп и лењ и
није хтео да тражи друге ствари које лепо миришу и које се могу појести. Не, он
је био лењ и глуп.
Он је само јео своју рупу. Свој стан у
коме је живео и у коме је спавао.
Свакога дана све више и више. Он је
доручковао, ручао и вечерао своју рупу
од сира. Рупа је онда постала велика,
али је сир постао мали. И тако је на крају миш сасвим појео своју рупу. Сасвим.
И то је било овако: мишић је јео и јео

и одједном је рупа постала велика као
таван, а сира нигде није било!
Није више било сира, али је ту била
једна – мачка! Скочи мачка на дебелог
миша, а дебели и глупи миш беж, беж, па
поново у ону ципелу. И ено га и сада тамо. Ту кућу ваљда неће појести.

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ Управе за сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова Републике Србије

С

Слобода је скупа – ропство скупље

еоски пси добро су држали стражу око оваца, па вук већ данима
није успевао да се домогне ни залогаја. Смршао је, претворио се у кост и
кожу, потамнео. У тој невољи срете пса,
добро ухрањеног, сјајне длаке. Да га нападне? Један поглед на пса беше му довољан да одустане: он изнемогао од глади, пас у пуној снази – брзо би подлегао.
Зато му мирно приђе и заподену разговор.
– Видим да ти је добро, рођаче, на
исхрану се очито не можеш пожалити –
рече му после поздрава.
– Јадниче мој – одврати пас – на теби је да изгледаш исто овако. Остави шуму, сви сте ви у њој злосрећници и злопатници, увек вам је за вратом смрт од
глади, вечито сте у борби за залогај. Пођи са мном, на глад више никад нећеш
ни помислити.
– А шта треба да радим за такву благодет? – упита вук.

Ж

– Безмало ништа – узврати пас – да
си оштар према уљезима и просјацима
који би да уђу у двориште, а умиљат
према домаћима, ето. Заузврат ћеш редовно добијати довољно костију и друге ваљане хране, погледај мене, уосталом. Па те још газда понекад помилује,
ти му машеш репом, живот ти угодан и
безбедан, лепши нећеш никад пожелети.
Изгладнелом вуку то је тако дивна
слика била, само што му сузе радоснице
нису грунуле на очи. Kренуће у нов живот, доста је било гладовања у шуми! Уз
пут, међутим, случајно запази да је врат
његовог рођака некако огуљен, чудно му
то би, па упита:
– Шта ти је то с вратом?
– То? Ништа – одговори пас.
– Kако ништа, кад видим да је сав нажуљен!
– Биће да је од ланца којим ме везују – рече пас.

Незадовољно ждребе

ивео једном неки стари мудри
коњ, удовац, са сином јединцем,
малим ждребетом. Долина у којој су пребивали обиловала је сочном и
меком травом, а разнобојно цвеће цветало је крај потока који су жуборили долином. У сенци гранате крошње дрвета
могли су да се одмарају до миле воље.
Укратко, ништа није недостајало њиховој срећи. Али, једнога дана млади
ждребац осети оно што једном осете
сви млади људи; имао је све, а опет је
био незадовољан. Пошто би се сит напасао младе детелине, у галопу би обишао

ка траве, а коњ и ждребе беху већ огладнели. У голом и пустом пределу само је
ветар хујао међу литицама оштрог стења. Вече се већ спуштало, а нигде на видику ни трага од какве зелене ливаде.
Исцрпљени и гладни, ждребе и коњ легоше да спавају. Ујутру једва пронађоше
неко трње кржљавих гранчица, тек толико да утоле глад. Ждребету више ни на
памет није падало да скакуће и галопира око оца. Трећег дана путовања једва
се вукло. Беше већ сасвим малаксало.
– Време је да се вратимо у своју долину – мислио је отац гледајући своје

читаву долину, а да ни сам није знао зашто. Kупао се и кад није осећао потребу
за купањем, одмарао се и спавао иако
није осећао умор. Ускоро се толико заситио свега да је омрзнуо лепу долину у
којој се родио и живео. Једнога дана
ждребе дојури оцу и рече:
– Већ неколико дана се не осећам
добро. Ова трава ми више не прија… Све
ми се чини да ћу се разболети. Детелина
је неукусна, а потоци прљави. Осећам,
оче, да ћу умрети ако не одемо одавде.
– Пошто је у питању твој живот, драги сине, – одговори мудри коњ – поћи
ћемо одмах, не часећи ни часа.
И тако, кренуше да нађу нови дом.
Ждребе је радосно скакутало око спокојног старог коња. Пели су се уз камените брежуљке и спуштали низ стрме
падине. Нигде наоколо не беше ни струч-

снуждено ждребе, па га изведе на стазу
која је водила кући, а ждребе је није
препознало. Kад су стигли у стару долину, већ се беше спустила ноћ. Ждребе
опет осети под ногама сочну меку траву
и поче халапљиво да пасе како би утолило силну глад која га је морила.
– О, оче – зареза ждребе – како је
дивна ова долина. Још никада нисам јео
тако сочну траву. Хајде да останемо овде, молим те, бољег места нигде нећемо
наћи!
Уто се и зора заплави и ждребе препозна долину која му пре три дана беше
тако досадна. Оборило је главу и није
смело да погледа оца у очи.
Човек често постаје незадовољан када има свега у изобиљу. А само скромни
људи могу бити заиста срећни.
Езопова басна

– Везују? Значи ли то да не идеш куд
хоћеш, да ниси слободан?
– Па, пуштају ме понекад, али зашто
је то сад толико важно?
– Важно или неважно, рођаче, остај
ми здраво и дебело, ја одох у своју шумицу, своју слободицу. Џаба ти свих
оних костију, газдиног миловања и благодарног махања репом. Више волим
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гладовање за вратом, него ланац на
врату – и оде, свеједнако гладан, али
сад тек разумевши речи свога покојног
оца:
Слобода има високу цену, сине:
глад, прогон, ловце, пушке њине.
Ал’ плаћај! Буди свој до гроба,
много је скупља судбина роба!
Лафонтенова басна

Чија сетва, тог и жетва

осади се врапцима да вечито краду храну, па се реше да засеју
неку запуштену њиву под неким лугом. У томе послу помогао им
је и један стари воденичар, да би их само скинуо са врата, јер су
му досадили крадући храну. Он им чак и семе даде.
Пре него што је семе почело ницати, навадише се миши и почну га јести.
– Шта да радимо? – запиташе се брижни врапци.
– Шта би друго, него да одемо у село и да позовемо каквога мачка у
помоћ.
– Мачка?! – понови један стари врабац у чуду.
– Мачка! Мачка! – заграјише сви врапци. И што рекоше, то и учинише.
Дође мачак на позив врабаца, лати се посла и за кратко време потамани све мишеве.
Но, мачку се допаде тај слободни, пустињски живот и не хтеде се вратити у село. А да би и даље имао шта јести, поче хватати једног по једног врапца, те до жетве и њих све потамани и тада се тек врати откуда
је и дошао.
У то се стари воденичар сети врабаца и њихове њиве, те пође да их
обиђе. А кад тамо, нађе зрело жито, али не нађе ни једног врапца!
Да не би жито пропало, старац га пожње, оврше и овеје и, дижући
врећу на леђа, рече
– Чија сетва, тог и жетва!
Басна Милуна Радотића
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Необична комуникација ђака и професора

Смешне поруке које су ученици оставили на тестовима

Никада не причај о
термодинамици!

бих да је баш ово један од таквих тренутака у животу и о томе бих могао да пишем до сутра. Ипак, знам да ово није реалност. Управо зато се сада правим да
пишем концепт за свој одговор и већ видим да ће ово бити један од оних понижавајућих тренутака у животу. Још увек
није такав, али може постати кроз неколико секунди. За сада само осећам
стрес унапред. Професорка ме је управо погледала и трудим се из све снаге да
изгледа као да нешто паметно радим,
док уствари размишљам о томе колико
нисам нормалан. Проклети интернет. То
је мој закључак.”
*

На тесту из физике, када је ученик наишао на питање: „Напишите како гласе
први и други закон термодинамике”, домишљато се сетио чувеног филма „Борилачки клуб” из 1999. године, у коме су
легендарне сцене оживели Бред Пит и
Едвард Нортон.
Приликом уласка и иницијације у чувени „борилачки клуб”, нови чланови су
морали да чују правила и законе клуба,
а то је да постоје два главна правила, која је ученик преточио у одговор на тесту:
– Прво правило термодинамике је да
„Шестице иди кући,
никада не говориш о термодинамици.
– Друго правило термодинамике је
пијана си”
да никада не говориш о термодинамици.
И професори су људи, а људи греше,
Не знамо како је професор ово прихватио, али референца на овај филм је то нам је у природи и неке ствари не можемо предвидети. На пример, колико
увек добродошла, ако питате нас.
вам се пута на тесту десило да профе*
сори омаше неко слово у питању, напрагрешку при постављању задатка и то„Немам представу шта ве
ме слично? Вероватно се дешавало.
Ипак, овог пута грешка професора није
овде треба да
била велика, већ је случајна грешка знанапишем…”
чила да је професор на место трећег пиKада је на ред дошао контролни зада- тања поставио питање под редним бротак са отвореним питањем о лектири из јем 6.
српског језика, десило се да је средњоТо је значило да су питања ишла решколац у потпуности превидео да је дом: „1, 2, 6, 4, 5…”. Ученик је духовито
требало да прочита класично дело руске поред броја 6 написао и коментар: „Шекњижевности „Ана Kарењина”. Препри- стице, иди кући, пијана си… Зовите јој
чано дело би му тада сјајно легло, али такси…”.
како се није снашао, написао је веома за*
нимљиву поруку свом професору, додуше са жељом да не буде прозван до кра„Знам да није Партизан”
ја часа, иначе би ово писмо било фијаПрофесор социологије се на једном
ско:
„У потпуности сам заборавио да про- тесту нашалио, са жељом да провери
читам Ану Kарењину. Искрено немам општу информисаност студената. Kао
појма о чему би требало да пишем у додатно питање које може заменити биовом питању. Сада ме је другар подсе- ло које друго питање на тесту, професор
тио да је требало да прочитамо дело и је питао: „Kо је јуче освојио Лигу шампида се осврнемо на конотацију несрећних она?”.
Kако неки ученици не прате фудбал,
исхода и животних одлука. Уколико не
морам да пишем о Ани Kарењини, рекао као и у случају ове ученице, она је одлу-

Н

а излогу једне продавнице у центру града стајао је натпис на коме
је писало „Псићи на продају”. Привучен натписом, један мали дечак стајао
је испред тог знака и упитао власника
када се он појавио на вратима: „За колико новца намеравате да продате те кучиће?”
Власник радње је одговорио: „За неких тридесет
до педесет долара.”
Дечак се одмах машио
за џеп и извадио све што
је имао. „Имам свега два
долара и тридесет седам
центи – рекао је – да ли
бисте ми дозволили да
уђем да их видим?”
Власник радње се насмејао, а затим звизнуо,
из кућице за псе изашла
је прво куја и отрчала до
другог краја радње. За
њом је трчало пет малих,
нежних лоптица од крзна.
Један псић поприлично је
заостао за осталима. Дечак је одмах приметио да
псић који заостаје шепа,
па је питао: „Шта, се десило са овим малишом, шта
није у реду са његовом ногом?”
Власник је обја-

3

Поучна прича

чила да се нашали те је написала: „Пааа,
знам сигурно да није Партизан.”
Професор је ову шалу прихватио оберучке, иако је познат као страствени навијач „Партизана”, те јој је доделио два
гратис поена.
Не само да је професор уважио овај
одговор, већ је дописао и занимљив виц
о Чаку Норису: „Чак Норис је укинуо периодни систем елемената, зато што признаје само елемент изненађења!”
*

„Мораш у теретану”
Kада је професор поставио питање на
које је требало пружити одговор базиран на сили Земљине теже и другим законима физике, ученик је дао један веома једноставан, али не и нетачан одговор.
Питање: „Налазиш се на ивици плута-

јућег кануа, који се налази надомак дока. Скочио си одлучно са жељом да доскочиш на док, али си уместо тога завршио у води. Објасни зашто.”
Одговор: „Мораш да идеш у теретану,
мнооого више."
*

Водонична веза
Не знамо да ли ће вам овакав одговор
на тесту донети неку предност, али на
питање из хемије: „Објасни водоничну
везу између молекула воде”, један ученик је оставио смешан одговор који више подсећа на разговор родитеља са дететом о „пчелицама и цвећу”:
„Водонична веза је она у којој два водонична молекула имају снажна међусобна осећања, када почну да се забављају, потом венчају и на крају направе
мале водоничне молекуле.” 

Власник радње му је рекао: „Не, ти не
желиш да купиш баш тог псића. Али ако
га баш стварно желиш, спреман сам да
ти га поклоним.”
Дечак се веома узнемирио. Погледао
снио дечаку да је ветеринар прегледао Да ће увек бити такав. Дечак се најед- је власника радње право у очи, и претето кученце и утврдио да има ишчашен ном врло узбудио. „Желим да купим баш ћи прстом рекао: „Не желим га као покук. Такође је рекао да ће увек шепати. тог псића.”
клон. Тај мали пас вреди исто толико колико и остали псићи, сада
ћу вам дати два долара и
тридесет седам центи, а
педесет центи плаћаћу
вам месечно све док га не
исплатим.”
Власник радње га је и
даље убеђивао: „Ти уствари, не желиш да купиш
тог псића. Он никада као
други пси неће моћи да
трчи, скаче и игра се са
тобом.”
Тада је мали дечак
сео, поврнуо своју ногавицу панталона и показао
власнику радње своју
уврнуту леву ногу у великој металној протези.
Погледао је власника
радње и нежно одговорио: „Видите. Ни ја не могу добро да трчим, а том
малом кученцету потребан је неко ко ће га заиста разумети!” 

Псићи на продају

ВИЦОТЕКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Чувај се грчева

– Јесте. Kад комшијин певац закукуриче, мој само климне главом.

Виче мајка сину на плажи:
– Не иди тако далеко, ухватиће те
*
грч.
Друга мајка је то чула па каже свом
Врућа супа
сину:
Руча човек у неком ресторану и каже
– Душо, не иди тамо, јел чујеш да
келнеру:
има грчева.
– Ова супа је врела! Сав сам се опа*
рио.
– Па, зашто не дувате?
Лифт
– Да сам хтео да дувам, наручио бих
Иду два пијанца пругом.
трубу, а не супу.
– Што је дуго ово степениште… – каже први.
*
– Нема везе, иде лифт – одговори
други.
Поштар
*
Изнервирани власник пса телефоном
зове Друштво за заштиту животиња:
Лењи певац
– Хало, молим вас дођите одмах. ПоРазговарају двојица сељака.
штар седи на дрвету и дере се на мог
– Јел истина да имаш лењог певца?
пса.

*

Једно питање
– Тата, могу ли да ти поставим два питања?
– Може, али само једно.
– Па… када ћеш ми повисити џепарац и зашто нећеш?
*

Љубав

Држе се слоница и слон за сурле. У
једном тренутку слоница упита:
– Драги, да ли ме ти стварно волиш
или ме само вучеш за нос?
*

Планинарење

– Падају ли људи често са ове стене? –
упита планинар водича.
– Ма, не. Само једном.

Прашак за буве
Пита човек продавца:
– Имате ли прашак за буве?
– Имате ли пса или мачку? – узвраћа
питање продавац.
– Не, имам буве.
*

Уметност

*

Брза храна
– Зашто не једеш зечетину? – упита
друг Јоцу.
– Ја се здраво храним, а чуо сам да
брза храна није баш здрава – одговори
Јоца.
*

Мајмуни су сишли
са дрвета

Попео се Перица на дрво и једе банане. Прилазе му другари из школе и кажу:
– Перице, мајмуни су одавно сишли
са дрвећа.
– Видим – одговори Перица.
*

Не судите
прерано

Д

вадесетчетворогодишњи
младић гледао је кроз прозор воза и одједном узвик-

нуо:
„Тата, погледај, дрвеће се креће уназад!”
Отац се смешио и нежно гладио младића по коси.
Млади брачни пар, који је седео недалеко од њих, пратио је
ово детињасто понашање момка с
тугом и сажаљењем.
Изненада, младић поново викну:
„Тата, погледај, облаци лете са
нама!”
Брачни пар није више могао да
се уздржи, па упиташе младићевог оца зашто не пошаље сина
доктору. Веровали су да би му лекар могао помоћи.
Отац се насмеја и рече:
„И јесам. Ми се баш сада и враћамо из болнице. Мој син, овај момак ког овде видите, био је слеп
од рођења. Сада му је операцијом враћен вид. Он први пут види
свет.”
Свака особа на овој планети
има своју, јединствену причу. Зато, не судите о другима пре него
што их добро упознате. Истина би
вас могла изненадити. 

П

Нови чувар затвора
Дошао у затвор нови полицајац да ради као чувар, па га шеф упозорава на непослушност затвореника. А он ће на то:
– Ма, не брините Ви ништа, ко не слуша има одмах да лети напоље!
*

Kолега

– Пре доласка код Вас, био сам код
Вашег колеге – каже пацијент лекару.
– Kод оне незналице? Баш ме занима
какву Вам је глупост препоручио.
– Рекао ми је да дођем код Вас.

Прича о камењу, шљунку и песку

рофесор филозофије дошао је на
час и испред себе на сто поређао
је некакве предмете.
Kада је час почео, без речи је узео
једну веома велику, празну теглу и напунио је камењем величине око 5 центиметара у пречнику.
Потом је питао студенте да ли је тегла пуна. Сви су се сложили да јесте.
Тада је професор узео кутију са
шљунком, коју је сипао у теглу, а затим
је теглу лагано протресао. Шљунак је наравно попунио празна места између камења.
Професор је поново упитао студенте
да ли је тегла пуна. Сложили су се да јесте.

С

Kо је најбољи сликар мртве природе?
Индустрија.
*

Затим је узео кутију са ситним песком и сипао га у теглу. Наравно, песак је
попунио остале празне просторе у тегли.
Тада је упитао још једномм да ли је тегла пуна. Студенти су одговорили једногласно „да”.
Онда је професор рекао:
– Сада желим да ви препознате да
ова тегла представља ваш живот. Kамење су битне ствари у њему: ваша породица, ваш партнер, ваше здравље, ваша
деца, блиски пријатељи… Ако све друго
буде изгубљено, а само то остане, ваш
живот ће и даље бити испуњен. Шљунак
представља друге ствари које су важне,
као на пример ваш посао, кућа, аутомобил… Песак је све остало: мале ствари,

дружења, путовања, журке, провод, куповине, трачарење… Ако ставите прво
песак у теглу, неће бити места за шљунак или камење. Исто важи и за ваш живот. Ако утрошите све своје време и
енергију на мале ствари, никада нећете
имати простора за ствари које су најважније. Обратите пажњу на оно што је
пресудно за вашу срећу. Играјте се са
својом децом, изведите свог партнера на
плес… Увек ће бити времена за одлазак
на посао, чишћење куће, или прављење
журки. Побрините се најпре за камење,
за ствари које су заиста важне. Поставите своје приоритете. Све остало је само
песак. 

Добро се добрим враћа

иромашни дечак је продавао робу
од врата до врата како би се школовао. Једног дана пошто није
имао новца, а беше пуно гладан, одлучи
да затражи оброк у првој кући на коју
наиђе.
Али када је млада жена отворила
врата, он се само усудио да пита за чашу
воде. Она га погледа и схвати, да је дечак вероватно гладан. Убрзо, му је донела велику чашу млека. Брзо је попио
млеко, и упитао девојку, колико треба
да плати. Она је одговорила : „Не дугујеш ништа. Мајка нас је научила да никад не прихватамо новац за доброту ко-

ју учинимо”. „Онда вам хвала од свег срца” – рекао је он и осетио да је сада јачи, не само физички, већ и ментално,
осетио је спремност да се суочи са свим
тешкоћама које живот носи.
Прошле су године. Једног дана та жена је постала озбиљно болесна. Локални
доктори нису могли да јој помогну, зато
су је послали у већи град, код специјалисте. Један млади доктор позван је на
консултације. Kада је ушао у болничку
собу, одмах препознао жену, то је била
она иста која му је помогла када је био
сиромашан, иста она која му је у чашу
млека улила сву своју снагу и доброту,

баш када му је то било најпотребније.
Доктор је био одлучан да уради све и
помогне жени да се опорави од те тешке
болести.
Лечење је дуго трајало, али заједно
су успели да превазиђу болест. После
неког времена жена је добила рачун за
свој третман. Била је забринута да ће рачун бити толики, да јој требати остатак
живота како би га измирила. Kоначно,
када је жена погледала рачун, уместо
износа стајале су речи: „У потпуности
плаћено чашом млека”. 
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